Referat fra styremøte i LVS 01.11.2018.
Til stede på Legenes Hus: Espen A Haavardsholm og Liv A Augestad. Videokonferanse inkluderte
Marius Widerøe, Ole Martin Steihaug og Erik Sveberg Dietrichs

Sak 27/18: Referat fra styremøte 16. august 2018 (E-post fra 14. september d.å.)
Godkjent referat

Sak 28/18: Møteplan for vår 2019
Landsrådsmøte/tariffkonferanse – Bergen i januar 2019?
Vi er enige om å arrangere kombinert landsrådsmøte og tariffkonferanse i Bergen enten 3. uke i
januar evt 1 eller 2 uke februar. Liv sender ut Doodle.
Ellers blir det styremøte ifb med årsmøte 4-5 april. Det er et ønske fra styret om å legge møtene til
datoer der Bente har mulighet til å delta. Vi avventer derfor å sette videre møtedatoer, men legger
opp til ett møte mellom landsrådsmøte og årsmøte, samt ett møte mellom årsmøtet og sommeren.

Sak 29/18: LVS Årsmøte og konferanse, 4.-5. april 2019 i Oslo

Det er på tide å tenke på aktuelle tema. Av idéer som har kommet opp er:
1) Endrede opptakskrav til medisinstudiet (Invitere ny Dekan UiO), andre foreningsledd –
medisinstudentene… YLF…
2) Hva skjer med forskning og undervisning for dem som ikke er i universitetsstillinger LIS 2-3,
overleger?
3) Sak som retter oppmerksomhet rundt at LVS representerer interesser til mange leger som ikke er
med i LVS.
Til neste gang har alle i styret som oppgave å komme med forslag til navn på personer som kan bidra
med foredrag/debatt,

Liv skal kontakte Bente for å arrangere tillitsvalgtskurs.

Sak 24/18: Orkideprisen
Ole Martin, Marius og Liv er med i komitéen i år. E-post til medlemmer for å fremmekandidater skal
utgå fra sekretariatet.

Sak 25/18: Regnskap – 3. kvartal 2018 (vedlegges).
Godkjent. Anmerkning –fint å få vite om reduserte utgifter til sekretariatsbistand er inkludert.

Sak 26/18: Kravsinvitasjon – forhandlinger av Særavtalen i Virke
Espen Haavardsholm kommer tilbake til styret med forslag til krav etter at Diakonhjemmet har hatt
sitt tillitsvalgtsmøte.
Tentativt samme krav til Virke som LVS fremmet følgende krav i hovedoppgjøret i Spekter 2018:
(1) Leger ansatt i Spekter tariffområde i stilling som forskere, postdoktorer og stipendiater skal
omfattes av A2 og må avlønnes etter kompetanse og få samme lønnsutvikling som overleger og leger
i spesialistutdannelse (LIS). Minstelønn for de ulike kategoriene må være: stipendiater tilsvarende LiS
A, postdoc og forsker tilsvarende LiS B.
(2) Dr. grads tillegg skal utbetales som ett årsbeløp, uavhengig av stillingsstørrelse.
(3) Leger som disputerer for sin dr. grad innvilges 2 ukers permisjon med lønn etter tjenesteplan til
forberedelse. (Dette praktiseres i de fleste helseforetak, men er ikke inntatt i A2.)

Sak 27/18: Deltakelse fra LVS i Forskningsutvalget. Fellesmøte 5. desember? Skal vi flytte vårt møte
fra 6.12. til 5.12.?
Enstemmighet om å flytte vårt styremøte fra 6 til 5 desember, slik at flest mulig kan delta på FU’s
møte fra kl 12.00 den 5.12. Vi legger vårt styremøte til etter kl 16.00 med påfølgende styremiddag

Sak 28/18: Samarbeid med andre foreningsledd
Liv følger opp:
Følge opp med YLF ang. automatisk assosiert medlemskap stipendiater evt ansatte ved univeristet.
Kontakte OF for å få støtte til automatisk assosiert medlemskap
FU –hva skal deres rolle være fremover? –Hvem skal være LVS-representant i FU fra 2019? Fint hvis
noen som også sitter i LVS-styret har mulighet til å delta her, for økt informasjonsflyt.

Sak 29/18: Høringer (etter 27.9.2018)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25. Høringsfrist 19.11.2018Les
mer om høringen og foreslåtte endringer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-ogfolketrygdlovens-kapittel-25/id2611003/
T.E.

Forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten. Høringsfrist 19.11.2018
Les mer i vedlagte dokumenter og på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-betalingfra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetenesta/id2614607/?factbox=horingsbrev
T.E.

Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv. Høringsfrist 05.12.2018
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---etablering-av-nasjonalt-eldre--pasient--ogbrukerombudmv/id2612703/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvars
el%2002.10.2018&utm_content=Helse%20og%20omsorg%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar
Ole Martin lager utkast til et kort innspill om at det ikke står noe om økt forskningsinnsats hva gjelder
eldre-helse

Sak 30/18

Eventuelt

