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Protokoll fra styremøte tirsdag 15. desember 2015 kl 15.00 på NTNU med 

påfølgende julemiddag. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Kari Risnes, Ole Martin Steihaug, 

redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann  og Bente A. Kvamme.  

Forfall: Siv Kvernmo, Christian Vedeler, Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand, Kristin Wiik 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 58/15 Protokoll fra styremøte 27. oktober 2015. 

Fremlagt: Protokoll fra styremøte 27. oktober 2015. 

Styret gjennomgikk enkelte punkter i protokollen. Det var ingen merknader til 

protokollen 

  Vedtak: Protokollen fra styremøte 27. oktober2015 ble godkjent 

 

Sak 59/15 Aktivitetsrapport f or 3. kvartal 2016. 

Vedtak: Styret gjennomgikk aktivitetsrapporten og tok den deretter til 

etterretning. 

Sak 60/15 Status - Årsmøte 2016: Hurtigruta (?) 6.4.-8.4.2016 (Trondheim – Tromsø) 

Styret diskuterte saken.  

Vedtak: Helge kontakter Kirsti snarest for å få status på hvor langt de har 

kommet i planleggingen. Dette haster i og med bestillingene på Hurtigruta. 

Sak 61/15 Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Styret avventer om Liv har tatt kontakt med Espen og hva resultatet 

fra samtalen ble. 
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Sak 62/15 Status - LVS Orkide pris 2015.  

Det har kommet inn flere forslag til aktuelle kandidater til prisen innen fristen 

som var satt til 30.11.2015. Som komite ble nedsatt Helge og Ole Martin samt 

Gro Eilertsen Østlie som Helge må forespørre først. 

Sak 63/15        Høringer 

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer.                             

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

Høring: Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk 

debatt og aktuelle saker.                                                                                                  

Vedtak: LVS uttaler seg. Frist 22.12.15. Det ble ikke avtalt hvem som skulle 

utforme høringssvaret.  

Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.                        

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

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.                

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

Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv..                

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

Høring - policynotat om antibiotikaresistens.                                                

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

Høring - NOU 2015:11 – "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av 

alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten.                                      

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

 

Sak 64/15       Strategi for å få LVS tillitsvalgte inn i Spekter systemet.  

  Styret diskuterte saken, men kom ikke til noen konklusjon. 

  Vedtak: Styret ble enige om å diskutere saken på arbeidsmøte. 

Sak 65/15 Hvordan sørge for at Leger i kombinerte stillinger får samme lønn som det 

de hadde som rene klinikere og her gjennom øke rekrutteringen av leger til 

forskning 

  Vedtak: Styret ble enige om å diskutere saken på arbeidsmøte. 

 

Sak 66/15 Strategi for å få universitetene til å gi personer som sitter i kombinerte 

stillinger og som ønsker å stå til de er 72 år lov til det. 

 Vedtak: Styret ble enige om å diskutere saken på arbeidsmøte. 
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Sak 67/15 Arbeidsmøte LVS i København kombinert med Tariffkurs mandag 29. februar 

til torsdag 3. mars. 

  Alle i styret må sette av datoene, spesielt fra onsdag 2.3. til 3.3. 

Sak 68/15 Diskutere om hvordan LVS kan stå bedre rustet til å forhandle i lokale 

forhandlinger hvis en større del av lønnsmassen blir lagt ut lokalt. 

 Vedtak: Styret ble enige om å diskutere saken på arbeidsmøte. 

Sak 69/15 Avklaring med Forskningsutvalget hvem som skal representere LVS.                            

Hva med Kirsti Ytrehus, blir hun ny leder av utvalget? 

 Kirsti Ytrehus har sagt seg villig til å være leder i en overgangsperiode. 

Sentralstyret har i sitt møte 4.12.2015 fattet vedtak om at Kirsti leder 

Forskningsutvalget. Oppnevningene gjelder fra 1.1. 2016 til juni 2016, inntil 

utvalgsstrukturen i Legeforeningen er gjennomgått. 

 Saken settes opp på neste styremøte. 

Sak 70/15 Orienteringssak: Tilskudd årsmøteseminar 2015. 

  Styret tar saken til etterretning. 

Sak 71/15 Kravsinvitasjon Virke.  

  Vedtak: Bente utarbeider utkast til krav innen fristen 5.1.2016.  

Sak 72/15 Eventuelt 

- På grunn av at flere av styremedlemmene ikke kunne opprettholde neste 

styremøtedato ble det satt en ny dato.  Torsdag 4. februar kl. 14.00-15.30 

på Skype. 

 

- Det fremkom forslag fra Ole Martin om å tilskrive sentralstyret og be om 

at Legeforeningen støtter Alltrials.  Alltrials er en aksjon som jobber for at 

alle tidligere og fremtidige kliniske studier skal offentliggjøre metode og 

resultater. Alltrials startet i 2013 og har støtte fra flere tunge 

organisasjoner som bl.a. den svenske legeforeningen og den norske 

kreftforeningen.  

Vedtak: Styret vedtok å tilskrive sentralstyret. Ole Martin kommer med 

faktabeskrivelse og argumentasjon til brevet. 

 

- Ole Martin kom også med forslag om at LVS og Legeforeningen bør jobbe 

for at også forskere skal ha fast tilsetting.   

Vedtak: Styret ble enig om å diskutere saken på arbeidsmøte i mars.    


