Protokoll fra styremøte torsdag 11. juni 2015 kl 16.00 i Legenes Hus.
(Møtet ble arrangert som et nettmøte)
Til stede i Legenes Hus: Liv Ariane Augestad samt sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Til stede via nett: Kirsti Ytrehus, Espen Saxhaug Kristoffersen, Anna Midelfart og redaktøren
av LVS-info Bendik Brinchmann samt observatør Ole Martin Steihaug.
Forfall: Christian Vedeler, Siv Kvernmo, Tor-Arne Hagve, Helge Bjørnstad-Pettersen,
Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
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Protokoll fra styremøte 23. april 2015
Fremlagt:

Protokoll fra styremøte 23. april
Det var ingen merknader til protokollen

Vedtak:
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Protokollen fra styremøte 23.april 2015 ble godkjent

Høringer
Nasjonal veileder for henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Vedtak:

Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke.
Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten.

Vedtak:

Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke.
Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening.

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

Samarbeid med YLF og overlegeforeningen om kartlegging av leger i
forskerstillinger.
Målet med samarbeidet er å identifisere omfanget av legeforskere i
Overlegeforeningen og Ylf, samt hva slags behov de har for
fagforeningsoppfølging. Det er registrert ca. 3000 forskningsårsverk, men alle
er ikke leger.

1

Of har påtatt seg å lage utkast til Questback (QB). Sekretariatene
tester/finpusser QB før den oversendes lederne av yrkesforeningene for
innspill.
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LVS info jubileumsnummer.
Jubileumsnummeret ferdigstilles etter sommerferien i august. Av innhold kan
nevnes:
-
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Intervjuer med unge forskere
Om Grunnutdanningen. Rapport fra Gro Østlie Eilertsen etter studiebesøk i
Bern/Sveits.
Anna skriver litt historikk om LVS.
Arbeidet i Forskningsutvalget. Finansiering av helseforskning.
Leder av medisinstudentene skriver om ny Grunnutdanning.
Tor-Arne skriver om «Open Access» som handler om digitalt vitenskapelig
materiale som er fritt tilgjengelig på Internett
Kirsti ber generalsekretæren om å skrive en hilsen til LVS 25 års jubileum..

Orientering om forskningsutvalgets arbeid med rapport om finansiering av
forskning.
Kirsti er medlem i forskningsutvalget og orienterte om at det nå er utarbeidet
en rapport om hvordan helseforskning i Norge finansieres.
Det må forøvrig velges en ny representant for LVS inn i forskningsutvalget når
Kirsti går ut av utvalget. Saken settes opp på neste styremøte.
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Orientering om arbeidet med rapport om Grunnutdanningen i medisin i
nasjonalt perspektiv.
Kirsti orienterte om at det ble presentert et foreløpig utkast til rapport om
Grunnutdanningen i medisin i nasjonalt perspektiv på landsstyremøte.
Arbeidet fortsetter utover høsten. Kirsti fortsetter i utvalget til rapporten er
ferdig.
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Eventuelt
LVS må i løpet av høsten velge lokale tillitsvalgte ved universitetene samt
rapportere dette inn til Legeforeningen. Saken settes opp på neste styremøte.
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