
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 16. juni 2020 kl. 18.00-20.00 på Teams. 

Tilstede: Marius Widerøe, Mette Kalager, Erle Refsum, og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Espen A. Haavardsholm, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, Bendik Brinchmann, Kari Risnes 

og Kristin Wiik 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 37/20 Referat fra styremøte 7. mai 2020    

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

Sak 38/20 LVS' årsmøte – status 

 LVS' sekretariat sender ut invitasjonene til årsmøte i uke 25, og tilbakemelding på 

evt. nye saker må være LVS i hende 27.7. 

Sak 39/20 Valgkomiteen i Akademikerne sendes med dette til yrkesforeningene til 

informasjon.  

LVS diskuterte saken og ble enige om å  fremme nestleder i LVS Mette Kalager som 

styremedlem i Akademikerne.  

Sak 40/20 Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering.  

Marius formidlet retningslinjene til styret og styret ble deretter enige om å sende ut 

retningslinjene til de lokale tillitsvalgte. 

Sak 41/20 Innspill til referansegruppe strategi for forskerrekruttering og karriereveier. 

Akademikerne har et nettverk mellom sine medlemmer hvor man diskuterer ulike 

saker som kan ha interesse for flere av medlemsorganisasjonene. Dette nettverket 

kalles "kunnskapsnettverk". 

En av sakene de er engasjert i nå er forskerrekruttering og karriereveier. Nedenfor 

finner dere noen av problemstillingene som ønskes diskutert. 

Framtidas doktorgrad 

• Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan skal 

morgendagens doktorgradsutdanning se ut? Hvem utdanner vi for? Hvem bør 



vi utdanne for? Hvordan balansere forskerutdanning og arbeidsrelevans for 

et bredere arbeidsmarked? Hvordan tenke nytt rundt "pliktåret"? Hvilke krav 

bør stilles til forskerutdanningen og forskningsprosjektet for å sikre god 

karriereutvikling blant doktorene? 

• Nytt kunnskapsgrunnlag: NIFUs undersøkelse om doktorenes 

arbeidsmarkedstilpasning  

Framtidas postdoktor- og innstegsstillinger 

• Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan bør stillingen 

brukes? Hvordan skal postdoktorer inngå i eksternt finansierte prosjekter ved 

en ev. innstramming av bruken av stillingen? Hva bør skje med 

innstegsstillingen – hvordan avslutte innstegsstillinger som en pilotordning?  

• Nytt kunnskapsgrunnlag: NIFUs om bruk av postdoktorstillingen 

Karriereveiledning og mobilitet 

• Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan drive 

karriereveiledning for unge forskere på vei inn og ut av akademia? Hvordan 

balansere karriereutvikling og familieliv når det stilles stadig sterkere 

(uformelle) krav til internasjonal mobilitet for unge forskere? Hvordan få til 

mer sektormobilitet?  

Rekruttering i en tid med nye krav til åpen forskning, likestilling, mangfold og 

eksellens 

• Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Forskerrollen er i endring 

– det kommer nye krav om for eksempel åpen forskning, åpne 

rekrutteringsprosesser og mer kvalitativ evaluering av kandidater. Hvordan 

skal unge forskere tilpasse seg dette landskapet når de "bygger CV"? Hva skal 

arbeidsgivere vektlegge når krav om eksellens møter krav til likestilling og 

mangfold? Hvordan ta høyde for ringvirkninger av korona og vitenskapelig 

produksjon i rekrutteringsprosesser? 

Midlertidighet og prosjektifisering av forskning 

• Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvor mye midlertidighet 

er for mye? Hva er driverne for midlertidighet? Hvordan bemanne eksternt 

finansierte prosjekter på nye måter? Hva kan gjøres for redusere 

midlertidigheten gjennom virkemiddelapparatet vi alt har? Hva mangler? 

Revisjon av UH-loven og gjennomgang av personalforskrifter 

Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Er det mangler i regelverk 

eller handler det mer om praktisering av regelverk? 

Marius tar kontakt med Mette Meinert (TEKNA) og Merethe Dahl i fagavdelingen for 

å invitere til en Teams møte for å diskutere de ovennevnte problemstillingene. 



Sak 42/20 Høringer 

Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i 

forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring 

av særreaksjonen forvaring. T.E. 

Høring av endring i trygderefusjonsforskriften. T.E. 

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler. T.E. 

Høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter 

som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.   T.E. 

Sak 43/20 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


