
 

 

Referat fra styremøte 6. juni 2017 kl. 14.00-16.00 i Legenes Hus, Oslo 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Siv Kvernmo, Bendik 

Brinchmann og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Christian Vedeler, Tiina Rekand, Kari Risnes, Ole Martin Steihaug og Kristin Wiik 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 27/17 Referat fra styremøte 20. april 2017. 

  Referat ble godkjent. 

Sak 28/17  Gjennomgang av Årsmøteprotokoll fra 19. april 2017. 

  Styret gjennomgikk årsmøteprotokollen og godkjente denne. 

Sak 29/17 LVS Info og LVS hjemmeside.  Hvordan fungerer det? 

Bendik mente at LVS Info fungerte greit med 4 nummer per år. Forslag til innslag i 

neste nummer var intervjuer med stipendiater vedrørende spesialistutdanningen og 

forskning, samt et intervju med Majken Engelstad i HOD mv. om forskning i 

spesialistutdanningen.  

Når det gjelder LVS hjemmeside hadde han tekniske problemer og ber om å få 

mulighet til å sende til LVS sekretariat for at det blir lagt ut derfra. 

Sak 30/17 Oppsummering av årsmøtekonferansen i Bergen. 

 Styret var enige om at årsmøte ble gjennomført på en fortreffelig måte. 

Sak 31/17 Forskning i spesialistutdanningen.                                                                                        

Bør vi sende høringssvaret også over til HOD? Annen strategi? 

 Styret diskuterte saken og vedtok følgende: 

Det er ønskelig å utarbeide høringssvaret som et mulig brev til Majken Engelstad i 

HOD. Liv foretar endringen og kontakter Engelstad. Styret var enige om at forskning 

(forskerlinje og Phd) bør telle med ett år. Styret vedtok også å oversende saken til 

Dagens Medisin. 



Sak 32/17 Oppsummering av mellomoppgjøret nå i vår. Fikk vi det som ønsket? 

Styret diskuterte saken og var enige om at det kreves opplæring både fra 

arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.  Alt er ikke slik man kunne ønske seg, men 

hovedprinsippet om at Akademikerne får med seg sin lønnsmasse i de lokale 

forhandlingene er svært positivt.  

Sak 33/17 Orkideprisen.  

Siden Ole Sejersted ikke kunne være tilstede på årsmøte og ta imot orkideprisen, 

ønsket styret å invitere Sejersted til sitt styremøte 29.8. i Oslo. 

Sak 34/17 Strategi for å rekruttere flere tillitsvalgte til LVS i Oslo, Bergen, Tromsø og 

Trondheim. 

 Saken settes opp på neste styremøte. 

Sak 35/17 Kombinerte stillinger 

Helge tok opp problemstillinger i forbindelse med kombinerte stillinger. Det gjelder 

Professor I/Overlege II og motsatt, samt dobbeltløp, innstegsstillinger og 

aldersgrensen i staten 70 år mot etter arbeidsmiljøloven 72 år. 

Sak 36/17 Høringer 

Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11). 

Frist 28. mai. 

  Høringen tas til etterretning. 

Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk 

hodepineselskap. Frist 1. august. 

Høringen tas til etterretning. 

Høring - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede 

hendelser i helsetjenesten. Svarfrist 1. juni. 

Høringen tas til etterretning. 

Sak 37/17 Eventuelt 

Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten.  

  Høringen tas til etterretning. 

 

NESTE STYREMØTE ER SATT TIL 29. AUGUST MED NYTT OG GAMMELT STYRE I OSLO MED 

PÅFØLGENDE MIDDAG. 

 


