
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 17. februar 2021 kl. 19.00-21.00 på Zoom. 

Tilstede:, Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrich, Tiina Rekand, Bendik Brinchmann, Kristin Wiik og 

Bente A. Kvamme. 

Forfall: Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm, Erle Refsum og Kari Risnes.  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 13/21 Referat fra styremøte 13. januar 2021    

   Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt. Referatet ble godkjent. 

Sak 14/21 Oppdateringer siden siste styremøte. 

- Ny artikkel om "avbyråkratisering" 

- Orkideprisen og omtale i LVS Info? 

Sak 15/21 Signering av regnskapet for 2020. (Ettersendes) 

Sak 16/21 Orkideprisen. 

Det har kommet inn 3 forslag til LVS' orkidepris. Unni Syversen, Siri Forsmo og Kåre 

Inge Birkeland.          

Sak 17/21 Årsmøtekonferansen og årsmøte i Tromsø onsdag 14.4. til torsdag 15.4. 2021. 

Status 

Sak 18/21 Invitasjon til legeforeningens forskningsutvalg 2021-23 

Sak 19/21 Utvidet finansiering av PhD kandidater som forsinkes pga pandemien 

Sak 20/21 Invitasjon til undersøkelse om konsekvenser av koronakrisen for frivillig 

organisasjoner. Se e-post av 2.2.2021.  

Sak 21/21 Til informasjon; Markedsføring av tillitsvalgtkurs på sosiale medier fra Synne Rahm 

rådgiver/advokat  

"Som en del av tillitsvalgtsatsingen har Andreas laget en fin visuell profil for 

tillitsvalgtkurs. Denne bruker vi når vi nå markedsfører kursene på Legeforeningens 



FB-side og tagger aktuelle yrkesforeninger, slik at yrkesforeningene lett kan dele 

innlegget på sin FB-side. Nå når det kun er digitale kurs for tiden, er det disse som 

er blitt markedsført.  

Vi startet med dette før jul, og inntrykket vårt er at markedsføringen gjør at flere 

melder seg på. Vi kan også håpe på at det kan bidra til å rekruttere nye tillitsvalgte" 

 

 

Sak 22/21 Høringer 

Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak. Høringsfrist 01.02.2021.                   

Styret behandler høringen på e-post. 

Høring - Veiledning av leger i spesialisering. Høringsfrist 01.02.2021.                        

Styret behandler høringen på e-post. 

Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av 

barn i barnevernet. Høringsfrist 25.2.21.  

Valg av nytt sentralstyre 2021-2023. Høringsfrist 1.4.21.  

Endringer i Etiske regler for leger. Høringsfrist 28.2.2021    

Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening. 

Høringsfrist 28.2.2021.  

Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Høringsfrist 1.3.2021.  

Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til 

Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av forslag fra 

foreningsleddene. Høringsfrist 1.3.2021.  

Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 – 

31.12.2025. Høringsfrist 1.3.2021.  

Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023.  Høringsfrist 

11.4.2021.   

Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes 

saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd. Høringsfrist 21.3.2021.  

 

Sak 23/21 Eventuelt 

 

 



 

 

Sak 1/21 Referat fra styremøte 2. desember 2020    

   Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt. Referatet ble godkjent. 

Sak 2/21 Oppdateringer siden siste styremøte. 

Mette orienterte om at LVS hadde gitt innspill til Legeforeningens erfaringsrapport 

om covid-19. Videre orienterte hun om at hun, sammen med leder av Of og Ylf, 

hadde skrevet en artikkel i Dagens Medisin om kutt i Helsebibliotek. 

Erik orienterte om at Bendik og han hadde fått antatt ett debattinnlegg i Tidsskriftet.  

Styret diskuterte en mulig ny artikkel om "avbyråkratisering".  Saken tas opp på neste 

styremøte. 

Sak 3/21 Status - tariffkonferansen i Oslo  onsdag 13.1.2021.                   

   Styret gikk igjennom antall påmeldte samt sakslisten. 

Sak 4/21 Status - årsmøtekonferansen og årsmøte i Tromsø onsdag 14.4. til torsdag 15.4. 

2021. Status 

Styret ble enige om å sende en invitasjon til LVS' medlemmer for å nominere 

kandidater til LVS' Orkidepris. Kristin legger ut på hjemmesiden samt sender e-post til 

alle LVS' medlemmer. Videre ble styret enige om å starte arbeidet med årsmeldingen 

samt vurdere endring i LVS' lover.  Mette hadde kontaktet valgkomiteen som nå må 

starte arbeidet med å få på plass et nytt styre. 

Sakene tas opp på neste styremøte, 17.2. 

 

Sak 5/21 Tillitsvalgtsatsningen 

Styret diskuterte saken men hadde ikke noen spesielle innspill til tillitsvalgtsatsingen, 

med unntak av at styret mener Legeforeningen bør ha tett dialog med de lokale 

tillitsvalgte. 

Sak 6/21 Utdanningsfond III – valg av vararepresentant 

Styret ble enige om å fremme Tiina Rekand som vararepresentant og hun sa seg, i 

møtet, villig til dette. 

Sak 7/21 Oppnevning til Utdanningsfond I 

Styret ble enige om å spørre de tidligere representantene, Liv–Ariane Augestad og 

Kirsti Ytrehus, om de kunne tenke seg å fortsette i vervet. Mette kontakter de via e-

post.   



Sak 8/21 Kravsinvitasjoner til  Staten, Spekter og Virke 

  Saken blir diskutert i Landsrådsmøtet/tariffkonferansen senere på dagen.    

Sak 9/21 Oppnevning av representanter til rådet for legemiddelinformasjon og ankenemnd. 

  LVS har dessverre ingen representant å foreslå. 

Sak 10/21 Donasjon til MedHum 

Styret diskuterte saken og ble enige om å donere kr. 10.000,- til MedHum og Redd 

Barna. Mette skriver en e-post til Bente som underlag til økonomiavdelingen. 

Sak 11/21 Høringer 

Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.                             

Styret ønsket å besvare høringen selv om høringsfristen 3. 1.2021 var utgått. Bente 

tok kontakt med saksbehandler som dessverre informerte om at saken var 

ferdigbehandlet. I ettertid fikk LVS tilbakemelding om at høringsuttalelsen fra LVS ble 

tatt med allikevel. 

Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv.               

Høringen tas til etterretning. 

Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften.                   

Styret diskuterte saken og støtter forslagene til endringer.  Erik skriver et kort 

høringssvar innen fristen 31.1.2021. 

Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten.                                          

Høringen tas til etterretning. 

 

 

 

Sak 12/21 Eventuelt 

- Høring forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) 

LVS ønsker å besvare høringen innen fristen 25.1.20210. Bente gir beskjed til 

saksbehandler. 

 

- Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. 

LVS mener dette er et godt dokument og Mette svarer dette ut. 

 

- Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak. Høringsfrist 01.02.2021.    

Styret tar høringen  på e-post. 

- Høring - Veiledning av leger i spesialisering. Høringsfrist 01.02.2021.            

Styret tar høringen på e-post. 



- Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av 

barn i barnevernet. Høringsfrist 25.2.21.                             

Høringen tas opp på neste styremøte, 17.2. 

- Valg av nytt sentralstyre 2021-2023. Høringsfrist 1.4.21.                                      

Høringen tas opp på neste styremøte, 17.2 


