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Til styret         Oslo 04. september 2015 
         

 

REFERAT STYREMØTE I LSA 

 
onsdag 31. august 2015 

klokken 19.00-21.00 

Stavanger 
 

Tilstede:  Kirsten Toft (leder), Ole Johan Bakken, Egil Bjørløw, Barbro E. Kvaal, Karin 

Rønning, Inger J. O. Williams, Meera P. Grepp, Toril Hagerup-Jenssen, 

 

Fravær:  

 

Sekretariatet: Anita Fagersand (sekretær), Kristin Wiik (påtroppende sekretær) 

 

 

Sak 40/15 Referat fra styremøte 10.juni 

Referat fra styremøte 10. juni ble godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 41/15 Årsmøtet 2015, gjennomgang av sakspapirer og møteagenda  

Kirsten gikk igjennom årsmøtet punkt for punkt og fordelte roller og styremøtet 

avklarte diverse uklarheter i forhold til agendaen til Årsmøtet. 

Styret etterlyste Valgkomiteens innstilling, men denne er pt ikke kjent. 

Valgkomiteen legger selv fram sitt forslag under årsmøtet. 

 

Sak 42/15 Kandidater til priser 

Styret har to kandidatforslag: Henning Mørland får fyrbøterprisen og Ole Mathis 

Hetta får fakkelbærerprisen. De får hver sin blomst under årsmøtet og diplom 

tilsendt i etterkant. Toril ordner blomster. 

 

Sak 43/15 Møteplan høsten 15 
Arbeidsmøte blir forsøkt lagt til slutten av oktober, Kirsten ser litt på mulighetene 

for å få til et møte for de aller fleste. Forslag om Kleivstua eller Polen som 

møtested. Det nye styret prøver å ta en liten prat etter årsmøtet.  

 

Sak 44/15 Aktuelle høringer   

01.08 Endringer i pasientskadeloven, omorg. I sentral helseforvaltning - levert 

02.08 Ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og 

forskning - Toril 

05.08 Erfaringsgjennomgang av norske ebolahåndtering - levert 

10.08 Ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening – levert 

20.08 Endringer i lov om sosiale tjenester i arbe3ids- og velferdsforvaltn. - levert 

17.09 Fritt rehabiliteringsvalg - levert 

18.09 Tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer – Toril 
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18.09 Lovforslag – etablere et kommunalt pasient og brukerreg. (KPR) – Kirsten 

18.09 Revisjon av forskningsetikkloven – ikke aktuell 

19.09 Private helsetjenesters tilskudd til NPE – ikke aktuell 

15.10 forslag til lov om endring av juridisk kjønn – ikke aktuell 

15.10 Anbefaling fra ekspertgruppe om helsetilbud ved kjønnsdysfori – Meera 

15.10 Oviedokonvensjonen om bruk av tvang i psykiatrien – Meera 

19.10 Mulighetsstudien, beredskap – Inger 

 Styrket gjennomføringskraft IKT - levert 

 

Dersom LSA er enig i en høring så bør man sende inn en uttalelse som sier at den 

er gjennomgått LSA gir sin tilslutning. 

 

Sak 45/15 Eventuelt 

Særavtalen - legevakt og praksiskompensasjon, beredskap og KS som ikke ønsker 

å ha kontakt med legene, spørsmål rundt stillingsstørrelse bør også legges på 

tidligere avgitt uttalelse – Ole Johan sendte inn en uttalelse våren 2015 men 

Legeforeningen ønsker en formalisert tilbakemelding fra LSA. Ole Johan sender 

tidligere sendt melding til Kirsten som sender en formalisert melding til 

Legeforeningen. 

 

Orienteringssaker: ikke noe nytt siden forrige styremøte. 

 

Referent 

Anita Fagersand 

sekretær LSA 


