
 

 

Referat fra felles styremøte i LVS for påtroppende og avtroppende styre 14. september 2021 kl. 

16.00-18.00 på Zoom og fysisk på Gaustad med påfølgende middag. 

Tilstede: Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrichs, Erle Refsum, Bendik Brinchmann, Tiina Rekand, 

Sindre Horn, Martin Hagve, Bjarne Austad,  Marius Widerøe og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Kari Risnes, Espen A. Haavardsholm, Anne-Lise Bjørke Monsen og Kristin Wiik.  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 47/21 Referat fra styremøte 15. juni 2021 

  Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent. 

Sak 48/21 Oppdateringer siden siste styremøte inkl. informasjon om landsstyremøte 

Mette orienterte om at Anne-Karin Rime blir Legeforeningens nye president. 

Landsstyret har også valgt Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, som ny 

visepresident. 

Mette var også innstilt til representant i sentralstyret, men tapte kampen mot LSA og 

Oslo Legeforening. 

LVS v/Mette fikk derimot inn alle sine fire forslag om forskning i Legeforeningens 

arbeidsprogram. 

Sak 49/21 Konstituering av styret 

Styret konstituerer seg slik for perioden 2021-2013: 

Leder: Mette Kalager                                                                                                                    

Nestleder:  Sindre Horn, (Mette og Sindre møter også som representanter på 

Landsstyremøtene i perioden.)                                                                                                               

Styremedlem: Bjarne Austad                                                                                                                 

Styremedlem:  Martin Hagve                                                                                                               

Styremedlem: Erle Refsum 

 



Varamedlemmer som også møter på styremøtene:                                                                                       

Bendik Brinchmann                                                                                                                                                    

Kari Ravndal Risnes,                                                                                                                                                

Anne-Lise Bjørke Monsen  (midlertidig)                                                                                                         

(Forhandlingsutvalg) FHU-Stat: Bendik Brinchmann, vara Martin Hagve                                                                                                                                    

FHU-Spekter: Mette Kalager, vara Martin Hagve  (observatører)                                                                                                                                                                               

FHU-Virke: Ida Bos Haugen (Avklares på til neste styremøte) (observatører) 

Høringsansvarlig: Erle Refsum  

Andre utvalg som krever deltakelse:   

Forskningsutvalget: Mette Kalager (leder),                                                                                                                                                                                             

Rettshjelpsutvalget: Anna Midelfart,                                                                                                                                                 

Regionutvalg Nord: Martin Hagve, vara Hilde Espenes (må avklares med Hilde),                                                                       

Regionutvalg Midt: Bjarne Austad,   vara?                                                                                                                                                   

Regionutvalg Vest: Sindre Horn,   vara?                                                                                                                                                             

Regionutvalg Sør-Øst: Mette Kalager,  vara?                                                                                                                                             

It-utvalget: Erle Refsum,  vara Jan Sigurd Røtnes ?                         

Helsedataprogrammet ?                                                                                                                                                                           

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet: Michael Bretthauer,                                                                                                                

Varslingsutvalget: Kari Ravndal Risnes,                                                                                                                                                   

Utvalg om REK:  Kari Ravndal Risnes,                                                                                                                                                

Oslo Legeforening: Bendik Brinchmann, vara Ida Bos Haugen. 

Representasjon i Utdanningsfond I og III utsettes til neste styremøte. 

Sak 50/21 Høstens møter 

  Mette tar ansvar for å sende ut en "Doodle" for å finne noen datoer. 

Sak 51/21 Strategi LVS 

Mette foreslo å bygge videre på de forskningspolitiske strategier som er gjort 

tidligere i Legeforeningen; "Forskning for bedre helse". Ny langtidsplan for forskning 

og høyere utdanning fremlegges i oktober 2022. Hun foreslo å lage en "pakke" og 

dele denne inn i en generell del, en del om primær/kommunehelsetjenesten,  

spesialisthelsetjenesten og basalmedisin (forskning og utdanning). Kortsiktig mål kan 

være LVS' medlemsmasse samt økonomi.  

Sak 52/21 Regnskapsrapport 

Økonomisk sett ligger LVS godt an dette halvåret, da LVS ikke har hatt noen møte- og 

reisekostnader. 

Sak 53/21 Sentral kurskomite 

Den sentrale kurskomité har som oppgave å beslutte hvilke tillitsvalgtkurs som inngår 

i Legeforeningens sentrale kurskalender, vedta læringsmål for de ulike kurs som 



inngår i denne, føre tilsyn med at målbeskrivelser for tillitsvalgtkurs holdes innenfor 

OU-ordningens formål og sentralstyrets prioriteringer, samt vurdere fordeling av OU-

midler innenfor de ulike sektorer basert på føringer fra sentralstyret. Komiteen skal 

bestå av lederne for Of, Ylf, AF, LSA, LVS, PSL og NAMF. Komitémedlemmet står fritt 

til å utpeke sin stedfortreder fra det respektive yrkesforeningsstyret i styreperioden. 

Den sentrale kurskomité velger selv møteleder.   

Styret i LVS valgte Mette Kalager til komitémedlem 

Sak 54/12 Gjør kloke valg 

Legeforeningen lanserte i 2018 en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling 

kalt Gjør kloke valg www.klokevalg.org). Den retter seg både mot fagmiljøene og mot 

pasienter og pårørende, og bygger på et globalt konsept, "The Choosing Wisely 

Initiative". 

I løpet av de siste årene har stadig flere fagmiljøer i og utenfor Legeforeningen sluttet 

seg til kampanjen (14 medisinske spesialiteter, i tillegg til tannleger, helsesykepleiere, 

jordmødre, farmasøyter, optikere, kiropraktorer, fysioterapeuter og radiografer). 

Den 11.11.2021 arrangerer Gjør kloke valg et seminar om medisinsk overaktivitet i 

Oslo. Samme dag vil vi markere at startskuddet går for Gjør kloke valgs 

publikumskampanje. Sett av dagen! 

Sak 55/12 Høring: Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven 

og opplæringsloven. 

 Styret ble enige om å diskutere høringen på e-post.  Fristen er 2. oktober 2021.  

Sak 56/21 Høring; Direkte varsel om høring: Strategi for digital omstilling i universitets- og 

høyskolesektoren 2021-2025. Fristen gikk ut 1.7.2021. 

Sak 57/21 Valg i Oslo Legeforening; LVS trenger en vararepresentant 

Bendik har sittet i styret i Oslo legeforening for LVS i 2 år, og har nå påbegynt sin 2. 

periode, men har ingen vara. Bendik kontakter Ida Bos Haugen for å høre om hun kan 

være villig til å være vararepresentant, noe hun nå har takket ja til. 

Sak 58/21 Godkjenning av årsmøteprotokoll  

  Styret gjennomgikk årsmøteprotokollen for 2021 og godkjente denne. 

Sak 59/21 E-post fra Stein Nilsen, forsker i Norce – opphavsrett 

  Styret diskuterte saken og Mette tilskriver Stein Nilsen. 

Sak 60/21 Kravsinvitasjon – Hovedavtalen – Spekter (SAK2021003933) 

  LVS støtter kravet fra både Legeforeningen og Akademikerne dersom dette gjentas.

      Frist 23.9.2021. 



 

Sak 61/21 Høringer 

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter 

med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Høringsfrist 13.9. T.E: 

Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. Høringsfrist 1.10. T.E: 

Sak 62/21 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


