
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 22. april 2020 kl. 18.00-20.00 på Teams. 

Tilstede: Marius Widerøe, Erik Sveberg Dietrichs, Erle Refsum, Bendik Brinchmann, Kristin Wiik og 

Bente A. Kvamme. 

Forfall: Espen A. Haavardsholm, Tiina Rekand, Mette Kalager og Kari Risnes 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 25/20 Referat fra styremøte 26. mars 2020  

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

Sak 26/20 LVS' årsmøte – status 

Styret mente det er lite sannsynlig å avholde et ordinært årsmøte nå eller til høsten. 

Vi må avholde et digital årsmøte.  

Styret fastsatte årsmøte til torsdag 27.8.2020. kl. 16.00-18.00.  

  Neste styremøte er 7.5. 2020 kl. 18.00-20.00 på Teams. 

Sak 27/20 Status koronasituasjon   

Erik; Jobber i BUP og på universitetet annenhver uke. Det er bygget opp til den 

antatte stormen, men per dato er det roligere enn normalt. Poliklinikk tilbys til de 

pasienter som sliter ekstra, men også der roligere.  Rolig på somatikk også.  

Erle; OUS kontorene på Gaustad er åpne. Planlegges undervisning via nett til høsten. 

Marius; Få smittet i Trøndelag.  Ikke press på sykehuset. Frustrasjonen er jo at det er 

helt nedstengt på universitet. Forskjellige praksis på universitetene. LVS ønsker at 

åpning av labber og at det gjøres likt på alle universitetene. Marius sjekker ut med 

presidenten om det er en ide å gå veien om å be universitetene åpne labber via 

Akademikerne. 

Sak 28/20 Oppfølging av høringssvar til Grimstadutvalgets rapport 

  Tas opp på neste styremøte.    

 



Sak 29/20 Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering  

Styret tar saken til etterretning og er dermed klar over at det foreligger retningslinjer 

i disse sakene. 

   

Sak 30/20 Høringer 

Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 OBS: Kort frist.   Høringsfrist 

28.4.2020  T.E. 

Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Høringsfrist 3.5.2020. 

se tidligere referat. 

Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer 

i helsepersonelloven mm.)                                                                                                                                     

Erik skriver et utkast til høringssvar og oversender til styret innen fristen 4.5.2020.  

Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven.                                                                             

Erik skriver et utkast til høringssvar og oversender til styret innen fristen 

15.06.2020. 

Høring – Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten. Høringsfrist 5.5.2020. 

T.E. 

Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede 

eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for 

private tjenesteytere i barnevernet. Høringsfrist 25.5.2020.  T.E. 

Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det 

finnes hjelp» Høringsfrist 26.5.2020. T.E. 

Høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter 

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

Høringsfrist 15.9.2020.  T.E. 

 

Sak 31/20 Eventuelt 

   


