Referat fra nettstyremøte i LVS 17. mars 2021 kl. 19.00-21.00 på Zoom.
Tilstede:, Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, Bendik Brinchmann, og Bente A.
Kvamme.
Forfall: Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm, Kari Risnes og Kristin Wiik.
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Dagsorden:
Sak 24/21

Referat fra styremøte 13. januar 2021
Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent uten kommentarer.

Sak 25/21

Oppdateringer siden siste styremøte.
Ny artikkel om "avbyråkratisering"
Bendik og Erik publiserte en artikkel i forrige nummer i Tidsskriftet og artikkelen
publiseres nå også i LVS Info.
Orkideprisen og omtale i LVS Info?
Redaktøren tar med omtale av Orkideprisvinnere for 2020 og 2021 i neste nummer
av LVS Info.
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Fremtid og strategi
Legeforeningens Forskningsstrategi. LVS bør skrive noe om hva LVS skal jobbe med i
fremtiden, såsom lønn og kompetanse for leger i vitenskapelige stillinger. LVS har
jobbet med stipendiatlønn rimelig lenge. Det har resultert i en lønnsstige for
stipendiatene i Hovedtariffavtalen i staten. Lønnsstigen gir stipendiatene en
automatisk lønnsheving på 3 % per år. LVS opplever at legene som fagpersoner
forsvinner etter hvert ikke er så synlige lenger, noe som også gjelder lederstillinger og
professorstillinger innen medisin. Avlønningen er veldig dårlig. Leger i vitenskapelige
stillinger er også fraværende i samfunnsdebatten. LVS mener at Legeforeningen
burde være mer tydelig i forhold til vaksineproblematikk. Mette kontakter Marius
ang. tidligere forsknings-strategidokumenter styret begynte arbeide på tidlig 2019.
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Orkideprisen.
Komiteen diskuterte de innkommende forslagene. Etter en helhetsvurdering, på
grunnlag av begrunnelse for hver enkelt kandidat, har styret enstemmig kommet
frem til en kandidat som da blir kunngjort på LVS' årsmøte. Mette kontakter
kandidaten og inviterer personen til LVS Årsmøte 15. april.
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Årsmøte på Zoom torsdag 15.4. 2021. Status
Styret gjennomgikk sakslisten til årsmøte 2021.
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Legeforeningens forskningsutvalg 2021-2023.
Mette Kalager har sagt seg villig til å sitte i Legeforeningens forskningsutvalg. Mette
kontakter Hedda vedrørende bemanning i utvalget.
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Utvidet finansiering av PhD kandidater som forsinkes pga pandemien
Mette har snakket med Forskerforbundets president om problemstillingen og fikk
opplyst at dette må forhandles lokalt. Mette har gitt opplysningene videre til Silje
Skrede ved UiB. Erik sender informasjon til et medlem på NTNU som også har
forspurt om dette.

Sak 31/21

Invitasjon til undersøkelse om konsekvenser av koronakrisen for frivillig
organisasjoner. Se e-post av 2.2.2021.
LVS takker for invitasjon men LVS avstår.
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Til informasjon; Markedsføring av tillitsvalgtkurs på sosiale medier fra Synne Rahm.
"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."
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Høringer
Høringer fra februar:
Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak. T.E.
Høring - Veiledning av leger i spesialisering. T.E.
Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av
barn i barnevernet. T.E.
Valg av nytt sentralstyre 2021-2023.
Styret diskuterte saken og ble enige om å fremme en representant fra LVS. Mette,
Erik og Bente forfatter et høringssvar innen fristen 1.5.21.

Endringer i Etiske regler for leger. T.E.
Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening. T.E.
Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. T.E.
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. T.E.
Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 –
31.12.2025. T.E.
Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023. T.E.
Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes
saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.
Erik går gjennom høringen for å se om det er noe LVS bør svare ut innen fristen
21.3.21.
Nye høringer:
Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. T.E.
Høring - NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. T.E.
Høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata.
Mette ser på høringen og vurderer om LVS skal svare innen høringsfristen 20.4.21.
Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen.
Styret sender en melding til LVS medlemmene for å høre om de har forslag til
kandidat. Mette skriver en kortfattet e-post. Frist 26.4.2021.
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Eventuelt

Neste styremøte er avtalt til torsdag 8.4.2021 fra kl. 19.00-20.30.

