Referat fra styremøte 29. august 2017 kl. 15.00-18.00 i Legenes Hus, med påfølgende middag på
Grefsenkollen
Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Liv Ariane Augestad, Espen A. Haavardsholm, Erik Sveberg
Dietrichs, Marius Widerøe, Bendik Brinchmann og Ole Martin Steihaug, Tiina Rekand og Siv
Kvernmo på skype, Kristin Wiik og Bente A. Kvamme.
Forfall: Christian Vedeler, Tor-Arne Hagve, Kari Risnes
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
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Referat fra styremøte 6. juni 2017.
Referat ble godkjent.
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Orientering om aktuelle saker
Liv orienterte om LVS' høringssvar i forbindelse med spesialistutdanningen. Styret
diskuterte saken. Styret konkluderte med å ta kontakt med Of, Ylf og presidenten
samt Johan Torgersen i Helsedirektoratet. Torgersen er direktør for
spesialisthelsetjenestedivisjonen i direktoratet fra 1. januar 2015. Han kom fra
stillingen som leder av Yngre legers forening (Ylf).
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Strategi for å rekruttere flere tillitsvalgte til LVS i Oslo, Bergen, Tromsø og
Trondheim.
Styret diskuterte saken og ble enige om følgende:
Trondheim: Kari, Marius og Helge innkaller til et medlemsmøte.
Oslo: Liv tar kontakt med Svend Davanger.
Styret ønsker saken satt opp på neste styremøte for status.

Sak 41/17

LVS Årsmøte og konferanse i Trondheim 19. april 2018.
Styret diskuterte saken og ble enige om å bestille Hotell Nidelven for hele
arrangementet. Lokal arrangement-komite er Kari, Marius og Helge (?)
Styret ble oppfordret til å komme med forslag til temaer til årsmøtekonferansen.
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Møteplan for høst 2017 og vår 2018.
Liv sender ut forslag til møtedatoer på e-post. 24. oktober er en mulig dato for et
arbeidsmøte.
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Forskning i spesialistutdanningen. Har vi sendt høringssvaret fra LVS over til HOD
Annen strategi?
Se sak 39/17
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Kombinerte stillinger:
Hvordan unngå å gå ned i lønn? - doktorgradstillegget bør være 100 prosent
uavhengig av stillingsandel som i Bergen! - Arbeide for å sikre rettighetene til å
fortsette i både hoved eller bistilling ved sykehuset etter fylte 70 år.
Problemstilling 1: Hvordan unngå å gå ned i lønn. Styret diskuterte saken og ble enige
om å prøve å jobbe for UiO modellen, dvs. arbeidsavtale på 100 % på sykehus og 20
% på universitet, men jobber 60 %/40 % etter avtale mellom sykehus og
universitetet.
Problemstilling 2: Doktorgradstillegget – uavhengig av stillingsandel. Styret er enige
om å prøve å jobbe for en tilsvarende bestemmelse som dr. gradstillegget ved
Haukeland/Bergen.
Problemstilling 3: Arbeide for å sikre rettighetene til å fortsette i både hoved eller
bistilling ved sykehuset etter fylte 70 år. Styret er enige om å jobbe videre med
problemstillingen.
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Fortsette arbeidet med å endre aldersgrenseloven i staten og Tjenestemannsloven
slik at universitetsansatte kan stå lengre enn 70 år.
Styret diskuterte saken og ble enige om å overlate arbeidet med å endre loven til
Akademikerne.
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Høringer
Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og
omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Høringsfrist 29. august.
Høringen tas til etterretning.
Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus. Høringsfrist 29. august.
Høringen tas til etterretning.

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Høringsfrist
1. september.
Høringen tas til etterretning.
Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i
norsk rett
Høringen tas til etterretning.
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Orkideprisen.
Ole Sejersted kom til styremøte og fikk årets Orkidepris med diplom.
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Eventuelt
(1) Danske Bank: Legeforeningen har valgt Danske Bank som sin nye leverandør av
banktjenester. Akademikeravtalen sikrer foreningsleddene svært gode vilkår hos
Danske Bank. Økonomisjef Axel Restrup dikk fullmakt fra LVS til å flytte
banktjenesten. Denne fullmakten skal benyttes til følgende:


Flytte banktjenestene til Danske Bank og signere dokumenter vedrørende
virksomhetsbeskrivelse



Åpne konti i Danske Bank



Signere kontoavtaler og fullmaktsskjemaer



Signere avtaler knyttet til betalingstjenester



Signere avtaler knyttet til Business Online (nettbank)

(2) Bendik oppfordret alle nye styremedlemmer om å sende ham en presentasjon av
seg selv som kan trykkes i neste LVS Info.

