Referat fra nettstyremøte i LVS 2. mars 2020 kl. 17.00-19.30 på Gaustad bygg 20. (psykiatriske
sykehus), Oslo
Tilstede: Marius Widerøe (på nett), Erik Sveberg Dietrichs (på nett), Mette Kalager, Erle Refsum,
Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme (på nett).
Forfall: Tiina Rekand, Espen A. Haavardsholm og Kari Risnes
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Dagsorden:
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Referat fra styremøte 17. desember 2019
Referatet ble godkjent.
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Møtestruktur og møteplan 2020/2021
Dette punktet tas opp på neste styremøte.
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Årsmøte i Tromsø (25.3.-26.3.2020) inkl. saksliste og årsberetning - Status
Styret diskuterte programmet og ble enige om en liten endring i programmet. Erik
kontaktet foredragsholder og Mette tar ansvaret med å lede diskusjonen på tema
GDPR.
Styret ble videre enige om at styremøte flyttes fra 25.3. til 26.3. kl. 10.00-12.00. Erik
finner møterom. Bendik kopler seg opp på nettet. De av styremedlemmene som
kommer opp dagen før møtes til middag på ettermiddagen.
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Budsjett 2021 (Ettersendes)
Styret diskuterte budsjettet og var inne på tanken om å tillegge medlemmene en
tilleggsmedlemskontingent. Styret vedtok istedet å innskrenke på reise- og
møtevirksomheten i stedet. Dette bør kostnadsmessig ligge i en reduksjon på kr.
60.000,-.
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Orkideprisen 2020
Orkidepriskomiteen og styret ble enige om gi prisen til Tor Arne Hagve. Marius
kontakter prisvinneren og inviterer ham til Årsmøte i Tromsø.
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Innstilling til ny valgkomité
Styret diskuterte saken. Marius hadde fått positiv tilbakemelding fra Eva Gerdts, Liv
Ariane Augestad og Erik hadde fått aksept fra Siw Kvernmo. Ny innstilling til
valgkomite blir da Eva Gerdts, Liv Ariane Augestad og Siw Kvernmo.
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Strategi LVS
Saken taes opp på neste styremøte.
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Spørreundersøkelse til landets leger
Mette gjennomgikk spørreskjema og det ble gjort noen endringer.
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Oppfølging av høringssvar til Grimstadutvalgets rapport
Styret diskuterte høringssvaret som var sendt fra Legeforeningen. LVS styret var ikke
fornøyd med at sentralstyret ikke hadde tatt hensyn til LVS' høringssvar. Styret ble
enige om at Mette skriver en artikkel i Tidsskriftet og at ett samlet LVS styre skriver
en debattartikkel samme sted.
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Oppnevning av medlemmer i Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet
Styret diskuterte saken. Michael Bretthauer ble forespurt og han samtykket i å sitte i
utvalget.
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Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering
Taes opp på neste styremøte.
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Invitasjon til Allmennlegeforeningens landsrådmøte (Våruka), 6. mai, Scandic
Fornebu.
Bendik sa seg villig til å representere LVS på landsrådsmøte 6. mai.
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PSLs årsmøte og 40 års feiring 28. august i Bergen. Hold av datoen!
Marius tar kontakt med Tiina for å høre om hun har anledning til å delta på PSL'
årsmøte.
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Høringer
Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter. BESVART
Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk.
TAES TIL ETTERRETNING
Høring – NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp. BESVART
Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten.
TAES TIL ETTERRETNING

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om
sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger).
TAES TIL ETTERRETNING
Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved
helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet. TAES TIL ETTERRETNING
Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet.
ERIK BESVARER INNEN FRISTEN 13.3.2020.
Endringer i Legeforeningens lover vedr spesialforeninger.
MARIUS BESVARER INNEN FRISTEN 13.3.2020.
Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen.
ERLE/MARIUS ERIK BESVARER INNEN FRISTEN 13.3.2020.
Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk
tilstand. TAES TIL ETTERRETNING
Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse
av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon. TAES TIL ETTERRETNING
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Eventuelt

