
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 8. april 2021 kl. 19.00-21.00 på Zoom. 

Tilstede: Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrichs, Kari Risnes, Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm, Tiina Rekand og Kristin Wiik.  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 35/21  Referat fra styremøte 17. mars 2021    

   Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 35/21 Oppdateringer siden siste styremøte.  

LVS ønsker å foreslå Mette Kalager som medlem av sentralstyret. Etter at Mette har 

sett igjennom saken, sendes den til styret for godkjenning. 

Første LVS Info i år ble veldig godt mottatt både av styret og Sørlandet sykehus.  

Sak 36/21 Årsmøte på Zoom  torsdag 15.4. 2021. Status?   

  Styret gjennomgikk  årsmøtepapirene samt utdeling av orkideprisen.                                                             

Sak 37/21 Legeforeningens forskningsutvalg 2021-23.  

Legeforeningens Forskningsutvalg er nå opprettet og Mette representerer LVS.  

Etter forslag fra relevante instanser og organisasjonsledd oppnevnte Legeforeningens 

fagstyre i sitt møte den 22. mars 2021 følgende medlemmer til Den norske 

legeforenings forskningsutvalg for perioden 01.04.21 – 01.09.23: 

• Erik Solligård, Norsk anestesiologisk forening                                                                           

• Khalid Al-Shibli, Den norske patologforening                                                                         

• Ingvild Vatten Alsnes, Norsk forening for allmennmedisin                                               

• Geir Sverre Braut, Norsk samfunnsmedisinsk forening                                                             

• Jørund Straand, Allmennmedisinske forskningsenhetene                                                        

• Ingrid Melle, NORMENT, Senter for fremragende forskning                                                 

• Marte Kvittum Tangen, HelseOmsorg21-rådet                                                                            

• Mette Kalager, Leger i vitenskapelige stillinger 



På basis av en intern utredning om hvordan Legeforeningen kan jobbe videre med 

forskning og som følge av sentralstyrets henholdsvis behandling og drøfting av 

temaet i møter 29.4.20 og 17.09.20, ble det foreslått at forskningsutvalget skulle 

rapportere til fagstyret. Dette ble vedtatt på sentralstyremøtet 19.10.20: 

• Forskningsutvalget skal heretter rapportere til fagstyret.                                                

• Fagstyret utarbeider mandat for et nytt forskningsutvalg, samt oppnevner 

medlemmer til utvalget.                                                                                                             

• Fagstyret orienterer sentralstyret om aktivitetene i forskningsutvalg 

Forskningsutvalget skal arbeide for:                                                                                              

- å styrke forskningssvake områder.                                                                                              

- å rette særskilt oppmerksomhet mot at vi trenger en satsning og ressursmessig 

styrking av klinisk forskning innen allmennmedisin.                                                                                    

- at helsepersonell gis god tilgang til oppdaterte forskningsresultater gjennom 

internasjonale databaser og vitenskapelige tidsskrift.                                                                          

- å gi råd i aktuelle og relevante forskningssaker innen hele helsetjenesten.                - 

utøve en proaktiv rolle og ved behov og på forespørsel gi innspill og utarbeide 

høringsuttalelser innen aktuelle forskningssaker.  

Forskningsutvalget organiserer seg selv. 

Sak 38/21 Kandidater til REK 

Mette hadde dessverre ingen kandidater, men Kari sa seg villig til å stille som 

kandidat til de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 

– Klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (KUL) for perioden 2021-2025. 

Hun kontakter selv  Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning 

Kunnskapsdepartementet.   

Sak 39/21 Høringer 

Høring - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding.    T.E. 

Høring – Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder. T.E. 

Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten. T.E. 

Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye 

bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-

6 a. T.E. 

Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, 

logopeder og paramedisinere.  

Styret diskuterte saken og Erik påtok seg oppgaven å utforme et høringssvar. 

Sak 40/21 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt. 


