
 

 

Referat fra møte i LVS 17. (strategimøte) og 18. november 2021 kl. 16.00-18.00 (styremøte) fysisk 

møte i Legenes Hus med påfølgende middag. 

Tilstede: Mette Kalager, Sindre Horn, Bjarne Austad, Martin Hagve, Bendik Brinchmann, Kari Risnes 

(på zoom) Erle Refsum (på zoom) og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Anne-Lise Bjørke Monsen og Kristin Wiik.  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 63/21 Referat fra styremøte 14. september 2021 

  Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent. 

Sak 64/21 Regnskapsrapport 3. kvartal 

Styret diskuterte regnskapsrapporten og konkluderte med at det trolig blir et 

overskudd i år pga. lite fysisk møtevirksomhet.  

Merknad:                                                                                                               

Fremmedtjenester: Revisjon og sekretariats-tjenester.                                  

Personalkostnader: Styrehonorarer og honorar til redaktør i LVS Info. Styret ønsker 

en dialog med økonomiavdelingen. 

Sak 65/21 Geografisk representasjon til Landsstyret 

Mette møter som representant til Landsstyret med Erle som vara. Sindre møter som 

geografisk representant til Landsstyret.      

Sak 66/21 Planlegging av LVS' årsmøte med konferanse? 

På årsmøte til LVS i 2021 ble det avtalt at årsmøte for 2022 skulle avholdes i Bergen 

tirsdag 26.4. – onsdag 27.4.2022. Styret valgte å benytte det programmet som var 

utarbeidet til årsmøtekonferansen i 2021. Det gjenstår å finne noen foredragsholdere 

bestille auditorium og restaurant. 

Nedenfor følger forslag til foredrag og foredragsholdere.  Det er ikke fastsatt hvem 

som kontakter foredragsholderne.  Bente kan kontakte Morten Skårer og Helga 

Bysting. Hvem kontakter de andre? 



Sykehus og universitet kan samarbeide tett. Status for Midt Norge.                              

Forslag til foredragsholder: ???????   

Forskningssamarbeid mellom universitetssykehusene og akademia                      

Forslag til foredragsholder:                                                                                                  

Adm.dir. Eivind Hansen, Helse Bergen eller forskningssjef i Helse Vest, Baard Chr. 

Schem.  

Samarbeidsavtaler mellom universitetene og helsevesenet                           

Forslag til foredragsholder:                                                                                                          

Dekan ved medisinsk fakultet Per Bakke? 

GDPR og bruk av helsedata i forskning.                      

Forslag til foredragsholder:                                                                                                       

Bente kontakter Helga Bysting, Advokat og personvernombud i Legeforeningen. 

Forskningshindre i helseforskning – hva har blitt bedre og hva har blitt verre?            

Forslag til foredragsholder:                                                                                                  

Professor og instituttleder Guri Rørtveit, UIB 

GDPR - utfordringer og mulige løsninger innen helseforskning - en legeforskers 

erfaringer.                                                                                                                                    

Forslag til foredragsholder:                                                                                                                    

Henriette Jodal, lege og forsker – LIS på Sykehuset Vestfold og forsker på OUS.                                                

Omstilling i staten.                                                                                                                    

Forslag til foredragsholder:                                                                                                        

Bente kontakter Omstillingstillitsvalgt i Akademikerne Morten Skårer.  

LVS Orkidepris:                                                                                                                          

Det ble oppnevnt en orkidepriskomite som består av Mette og Sindre. Bente tar 

kontakt med Marius Widerøe for å spørre om han kan være den tredje personen i 

utvalget. 

Sak 67/21 Møtedatoer vår 2022 

2.-3. februar 2022 Landsrådsmøte       Hvor?                                                                                                        

14. februar 2022 Styremøte på Zoom kl. 19.00-21.00                                                                                         

6. mars 20200  Styremøte på Zoom kl. 19.00-21.00                                                                                      

26. april 20200  Styremøte fysisk i forkant av årsmøte i Bergen                                    

   (kl. 10.00-11.30)                                                                                                                          

25. mai 2020  Styremøte på Zoom kl. 19.00-21.00 

Sak 68/21 Høringer: 

Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften)  Høringsfrist: 19.11.21.   T.E. 



Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften. Høringsfrist: 19.11.21. T.E. 

Høring - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling. 

Høringsfrist: 22.11.21. Erle skriver et utkast som oversendes styret innen fristen. 

Høring - Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

Høringsfrist: 20.12.21. T.E. 

Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 

saker og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet. Høringsfrist 31.1.22 T.E. 

Høring - endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens 

virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige 

helse- og omsorgstjenesten. Høringsfrist 16.11.21 T.E. 

Sak 69/21 Eventuelt 

Erle er i USA og LVS trenger derfor en Representant i referansegruppen i 

Helsedataprogrammet.  Erle opplyste at Helga Bysting overtar i hennes fravær. 

Mette må igjen purre på tillitsvalgte i Bergen om nytt varamedlem i LVS. Hører ikke 

LVS noe om dette, foretar styret ett valg. 


