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Protokoll fra styremøte mandag 7. september 2015 kl 15.30 på Radisson Blu / 

Gardermoen. 

 

Tilstede: Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad-Pettersen, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug 

Kristoffersen, Siv Kvernmo, Tor-Arne Hagve, Ole Martin Steihaug, redaktøren av LVS-info 

Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Anna Midelfart og Christian Vedeler,  

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 37/15 Protokoll fra styremøte 11. juni 2015. 

  Fremlagt: Protokoll fra styremøte 11. juni 

Styret gjennomgikk enkelte punkter i protokollen. Det var ingen 

merknader til protokollen 

  Vedtak: Protokollen fra styremøte 11. juni 2015 ble godkjent 

 

Sak 38/15 Styret konstitueres samt møteplan 2015/2016. 

  Tor-Arne Hagve takket ja til vervet som nestleder (i hvert fall for ett år).  

Styret diskuterte datoer for arbeidsmøte, da det skal holdes et tillitsvalgtkurs i 

det statlige tariffområde i Praha 24.-26.11. Spørsmålet er om LVS styret skal 

delta på dette.  Arbeidsmøte kan legges umiddelbart etter avslutning av 

kurset. 

Vedtak: Bente sender ut flytider til Praha, så vil det tas en avgjørelse i 

etterkant. 

Videre ble årsmøte diskutert.   

Vedtak: Det ble nedsatt en arbeidsgruppe fra Tromsø som skal jobbe med 

innhold til årsmøtekonferansen. Hovedbolker vil være utdanning og 

spesialisering. Det ble også diskutert muligheten for å legge et tillitsvalgtkurs i 

lokale forhandlinger til Hurtigruta. 
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Sak 39/15 Aktivitetsrapport 01.01.-30.06.2015 

Aktivitetsrapporten ble diskutert. 

Vedtak: Styret var enige om at økonomien var i henhold til budsjett. 

 

Sak 40/15 LVS info jubileumsnummer.  

Jubileumsnummeret ferdigstilles i løpet andre uke i september. Av innhold 

kan nevnes: Intervjuer med unge forskere, grunnutdanningen, rapport fra Gro 

Østlie Eilertsen etter studiebesøk i Bern/Sveits, LVS’ historikk av Anna, 

Forskningsutvalgets rapport; Finansiering av helseforskning, Leder av 

medisinstudentene skriver om ny grunnutdanning og Tor-Arne skriver om 

«Open Access» som handler om digitalt vitenskapelig materiale som er fritt 

tilgjengelig på Internett, samt også hilsen fra generalsekretæren. 

Bendik tar kontakt med redaktøren av Esqulap. 

Sak 41/15 LVS representasjon i styrene i fylkene. 

Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Styret bør vurdere en vedtektsendring for å kunne ha en representant 

i alle fylker. Saken settes opp på neste styremøte. 

 

Sak 42/15 LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Helge tar kontakt med valgkomiteen for å finne ut om de kan bistå i å 

finne en representant til Oslo Legeforening. 

 

Sak 43/15 Forslag til representanter i forhandlingsutvalg, tariffutvalg m.m. 

Styret diskuterte saken.  

Vedtak: Kari Risnes blir ny representant i forhandlingsutvalget Stat og Espen 

Saxhaug Kristoffersen blir ny observatør i Spekter. 

 Sak 44/15 Høringer 

Fritt rehabiliteringsvalg. Høringsfrist: 21. september 

Vedtak:  Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke. 

Lovforslag om å etablere et kommunal pasient- og brukerregister (KPR). 

Høringsfrist: 22. september 

Vedtak:  Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke. 
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Revisjon av forskningsetikkloven. Høringsfrist: 22. september 

Vedtak: LVS uttaler seg og Helge, Kari og Liv utarbeider et svar på vegne av 

LVS. 

Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. 

Høringsfrist: 23. september 

Vedtak:  Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke. 

Protokoll til oviedokonvesjonen om bruk av tvang i psykiatrien. Høringsfrist: 

19. oktober. 

Vedtak: LVS uttaler seg og Siv utarbeider et svar på vegne av LVS. 

 

Sak 45/15 Pensjonsordningen for kombinerte stillinger.  

Helge gjennomgikk problemstillingen samt informerte om at det hadde 

kommet et brev fra SPK til fakultetet. Han skulle spørre HR om han kunne 

distribuere brevet videre til styret.  Hvis svaret er ja, oversender Helge brevet 

til alle styremedlemmene. 

  Sakens ettes opp på neste styremøte.  

 

Sak 46/15 Hvordan håndterer vi som tillitsvalgte overgang fra 100 % overlegestilling på 

sykehuset til en kombinert stilling fra 50/50 % til 70/30 % med bi eller 

hovedstilling på DMF/NTNU eller andre sykehus/universitet.  

Styret la til grunn at dette er noenlunde tilsvarende problemstilling som i sak 

45/15. 

 

Sak 47/15 Forskjellig pensjonsalder i sykehusene og ved universitetene.  Hvordan 

håndterer vi dette?  

Styret diskuterte saken. Problemstillingen er som følger: I sommer ble 

aldergrensen i arbeidsmiljøloven hevet fra 70 til 72 år. Den alminnelige 

aldersgrense i staten er 70 år, se aldersgrenseloven § 2. Dette kan skape 

problemer, spesielt for de legene som er i kombinerte stillinger. 

 

Vedtak: Bente undersøker med Akademikerne om status i endring av 

aldergrenseloven. Saken settes opp på neste styremøte. 
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Sak 48/15 Eventuelt 

- Forskningsutvalget – Rapport om finansiering av helseforskning i Norge. 

Kirsti hadde sendt rapporten til styret.  Rapporten vil komme på offisiell 

høring senere. 

 

 


