
 

 

Referat fra styremøte i LVS 1.12. 2021 kl. 18.00-20.00 på Zoom. 

Tilstede: Mette Kalager, Sindre Horn, Bjarne Austad, Martin Hagve, Bendik Brinchmann, Erle Refsum 

og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Kari Risnes og Kristin Wiik.  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 70/21 Referat fra styremøte 18. november 2021 

   Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent. 

Sak 71/21 Planlegging av LVS' årsmøte med konferanse 26.-27. april 2022. Status                                                        

Styret ble enige om at Sindre kontakter forskningssjef Baard Chr. Schem, Dekan Per 

Bakke og Professor Guri Rørtveit. Bjarne kontakter Kari for at hun kan spørre 

prodekan forskning ved NTNU Torstein Rø om han kan holde et foredrag om 

samarbeidet mellom universitet og sykehus. Mette kontakter Henriette Jodal.   

 Sindre har bestilt auditorium 301 på Haukeland campus. Sindre og Bente finner en 

god restaurant i Bergen for årsmøtemiddagen. 

Sak 72/21 Planlegging Landsrådsmøte 2.-3. februar 2022.                                                                                                                                    

Bente sendte ut et forslag til agenda for Landsrådmøte.  Styret ble enige om å 

avholde Landsrådsmøtet på Lysebu samt spørre Ylf om de kan delta på en 

diskusjonsbolk.  

Sak 73/21 Strategidokument. Status                                                                                                                                           

  Styret tar saken opp på neste styremøte. 

Sak 74/21 Høringer: 

Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i 

helsepersonelloven. Høringsfrist 8.12.21.                                                                                                                   

Styret har svart på denne høringen som sendes Legeforeningen innen fristen.  Saken 

oversendes også Norsk forening for Allmennmedisin (NFA) ved leder Tangen, Marte 

Kvittum og Allmennlegeforeningen (AF) ved leder Nils Kristian Klev. 



Høring - Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

Høringsfrist 20.12.21. T.E: 

Høring – Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon. Høringsfrist 28.1.22. 

T.E. 

Ny høring - Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av 

kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 

(akuttmedisinforskriften). Høringsfrist 28.1.2022. T.E. 

Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler. Høringsfrist 28.1.2022. T.E. 

Landsstyresak: Helsepolitisk debatt og aktuelle saker.                                                                                            

LVS ønsker å bidra med forslag til debatt tema og aktuelle saker.  Erle utarbeider et 

utkast som sendes styret.  

Sak 75/21 Eventuelt                                                                                                                                                                         

- PEP uttalelse til revisor. Styret ble spurt om de hadde høyprofilerte offentlige 

stillinger, evt. i nær familie.  Styret  bekreftet at det hadde de ikke.                                                                         

– Akademikernes Kampanje i sosiale medier (SoMe). Akademikerne stat vil 

gjennomføre en kampanje på sosiale medier der de løfter frem statsansatte. 

Formålet er å vise verdien av arbeidet våre medlemmer gjør i staten. Kampanjen er 

en del av arbeidet opp mot lønnsoppgjøret i 2022. Styret diskuterte saken og Martin 

Hagve sa seg villig til å stille opp i kampanjen.  Bente spør også Erik Sveberg Dietrichs 

om han kan tenke seg å delta.                                                                                                                                  

– Økonomien hos små yrkesforeninger. Bendik hadde foretatt en forsiktig sondering i 

Oslo Legeforening og hos NAMF.  Begge er positive til å utarbeide en sentralstyresak 

som tar opp små yrkesforenings økonomi og kostnadene i forbindelse med 

sekretariatsbistand.                                                                                                                                                                 

– LVS Info. Bendik informerte om at LVS Info kommer ut før jul. 


