Referat fra styremøte 5. mars 2019 kl. 16.00-18.00 i Legens Hus i Oslo.
Tilstede: Liv Ariane Augestad, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, Marius Widerøe, Espen A.
Haavardsholm, Anna Sundberg og Bente A. Kvamme.
Forfall: Kari Risnes, Bendik Brinchmann, Ole Martin Steihaug og Kristin Wiik
Referent: Bente A. Kvamme
Dagsorden:
Sak 11/19

Referat fra styremøte 24. januar 2018
Det var ingen kommentarer til referat av 6.12. og det ble dermed godkjent.

Sak 12/19

Signering av regnskap m.m.
Styret hadde fått tilsendt kopi av regnskapet og alle styremedlemmene signerte
regnskapet.
Fordelingen av kontingentmidler for 2019 er foretatt og LVS får kr. 1.073.000 i
tilskudd.

Sak 13/19

LVS Årsmøte og konferanse, april 2019 i Oslo (status)
Styret diskuterte programmet for konferansen og Bente utarbeider et utkast til
program, som sendes styret.

Sak 14/19

Orkideprisen (status)
Orkidepriskomiteen hadde et forslag til prisvinner som styret støttet.

Sak 15/19

Spørsmål om deltakelse i arbeidsgruppe - bruken av forhandlingsfullmakter
Ble ikke diskutert.

Sak 16/19

Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon - oppnevning av medlemmer for
perioden 2019-2021.
Liv sa seg villig til å sitte i LMIs råd, og Bente melder dette inn.

Sak 17/19

Norsk medisinstudentforenings styre ønsker å invitere til sitt landsmøte 22. - 24.
mars i Bergen.

Liv sjekker ut med Ole Martin om han har mulighet til å møte på NMFs landsstye.
Sak 18/19

Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter. Frist 8. 3.19
Styret vedtok at LVS sender samme krav som tidligere år.

Sak 19/19

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Ble ikke diskutert.

Sak 20/19

Utlysning av priser.
Følgende priser skal deles ut på Legeforeningens landsstyremøte i juni 2017:
•

Kvalitetspris for primærhelsetjenesten

•

Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten

•

Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel
skrevet av en norsk kvinnelig lege i 2018

Styret diskuterte saken og skulle eventuelt komme tilbake med navn innen fristen 20.
mars.
Sak 21/10

Invitasjon til Allmennmedisinsk våruke.
Liv representerer LVS på AFs landsrådsmøte 8. mai på X Meeting Point,
Hellerudsletta.

Sak 22/19

Høringer
Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot
politiet m.m. Tas til etterretning.
Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023.
Liv utarbeider utkast til høringssvar innen fristen 18.3.
NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og
utdanningsløp. Tas til etterretning.
Intern høring - Landsstyresak - Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte
2021. Tas til etterretning.
Høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2. Tas til etterretning.
Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - Forslag til kandidater. Frist 1.5.
Tas opp på neste styremøte.

Sak 23/19

Eventuelt
-Spesialitetsrådets seminar om spesialistutdanningen for leger 29.-30. april 2019.
Liv setter av datoene.

-Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Informasjon om at det nå
er mulig å søke.

