Referat fra nettstyremøte i LVS 26. mars 2020 kl. 10.00-12.00 på Teams.
Tilstede: Marius Widerøe, Erik Sveberg Dietrichs, Mette Kalager, Erle Refsum, Tiina Rekand, Bendik
Brinchmann, Kristin Wiik og Bente A. Kvamme.
Forfall: Espen A. Haavardsholm og Kari Risnes
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Dagsorden:
Sak 16/20

Referat fra styremøte 2. mars 2020
Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt og referatet ble godkjent.

Sak 17/20

Møtestruktur og møteplan 2020/2021
Styret ble enige om følgende møtedatoer:
Onsdag 22.4. 2020 kl. 18.00-20.00
Torsdag 7. 4.2020 kl. 18.00-20.00
Årsmøte 14.5.2020 kl. 16.00-18.00
Tirsdag 16.6.2020 kl. 18.00-20.00
Marius ønsker et heldagsstyremøte i aug./sept. Kommer tilbake til dato senere.
Tariffkonferanse –> ønskes (fast?) flyttes til høsten/november 2020.

Møteplan høsten
2019 og våren og høsten 2020.docx

Sak 18/20

Strategi LVS
Saken tas opp på et senere styremøte.

Sak 19/20

Status årsmøte inkl. Orkideprisen 2020
LVS må avholde deler av sitt årsmøte før 1.6.2020 for å godkjenne sitt regnskap,
budsjett for 2021, årsberetningen for 2019 samt valgkomite. LVS prøver å få benyttet
tilbudet om digitale verktøy fra Legeforeningen. Styret ble enige om å avholde

årsmøtet 14.5..2020 kl. 16.00-18.00. LVS inviterer alle sine medlemmer til dette
årsmøte.
Orkideprisen blir offentliggjort på årsmøte og Marius kontakter prisvinneren.
Sak 20/20

Spørreundersøkelse til landets leger
Styret ble enige om å legge saken "på is".

Sak 21/20

Oppfølging av høringssvar til Grimstadutvalgets rapport
Mette orienterte om status. Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 22/20

Innspill til handlingsplan for kliniske studier
Marius og Mette hadde tirsdag 24.3. vært i møte med Helse- og
omsorgsdepartementet om ovennevnte høring. De ønsket konkrete innspill og
høringsfristen internt i Legeforeningen er 9. april 2020.
Marius og Mette spilte inn bl.a. følgende:
-

Utfordringer i forhold til langsiktig stabil finansiering
Støtte i infrastruktur (statistikere, monitorer m.v.)
Spesialistutdanningen (Den er lagt om og forskning er ikke tellende lenger)
Forskningslinjen
Holdninger (Godt miljø=mye forskning/Dårlig miljø=mindre forskning)

Marius utarbeider et utkast og oversender styret.
Sak 23/20

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering
Bente sender ut retningslinjene til neste styremøte.

Sak 24/20

Høringer
Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2.
Tas til orientering.
Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2020.
Dersom noen i styret har forslag må dette sendes styret innen høringsfristen
13.04.2020
Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskole. Høringsfrist 03.05.2020
Styret ble enige om følgende ansvarsfordeling:
Medisinutdanningen:
Phd kandidater, Mastergradsforskrift og deling av forskningsdata:
Ansettelser inkl. åremål og fødsel/ammefri:
Akademisk frihet:

Ansvarlig: Erik
Ansvarlig: Erle
Ansvarlig: Marius
Ansvarlig: Bendik

Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer
i helsepersonelloven mm.)
Styret diskuterte saken og ble enige om at Tiina ser på saken og utarbeider et utkast
og sender styret innen høringsfristen 4.5.2020.

