Referat fra nettstyremøte i LVS 28. september 2020 kl. 18.00-20.00 på Teams.
Tilstede: Marius Widerøe, Mette Kalager, Erle Refsum, Erik Sveberg Dietrich, Bendik Brinchmann og
Bente A. Kvamme.
Forfall: Espen A. Haavardsholm, Tiina Rekand, Kari Risnes og Kristin Wiik
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Dagsorden:
Sak 44/20

Referat fra styremøte 16. juni 2020
Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt og referatet ble godkjent
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Møteplan:
Styremøte onsdag 21.10.20 på Teams fra 18.00-20.00,
Styremøte onsdag 18.11.2020 på Teams fra 18.00-20.00.
Fysisk tilstede heldagsstyremøte i Oslo onsdag 2.12.2020 med påfølgende middag.
Tariffkonferanse i Trondheim tirsdag 12.1.- onsdag 13.1.2021.
Årsmøte i Tromsø onsdag 14.4. til torsdag 15.4. 2021
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Rettshjelpsutvalget – oppnevning av ny representant.
Styret diskuterte saken og ble enige om å spørre Anna Midelfart om å fortsette i en
4-års periode. Marius informerer Anna Midelfart.
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Erfaringskonferanse om Covid19
Mette deltar på konferansen 16. oktober. Hun har påmeldt seg selv.
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Status - 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".
Marius og Mette har hatt et møte (8.9.20) med Mette Meinert og Joachim Østby i
saken om fremtidas doktorgrad. LVS bidrar med innspill og fortsetter dialogen med
Akademikerne.
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Høringer
Høring - Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemming. T.E.
Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.
T.E.
Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale
hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.
Erik ser på høringen og vurderer om LVS skal svare den ut.
Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helseog omsorgstjenestene. T.E.
Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til
informasjonsdeling. Høringsfrist 11.11.2020. T.E.
Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig
intelligens i helse- og omsorgstjenesten. T.E.
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Eventuelt
-

Årsmøteprotokoll for 2020
Årsmøteprotokoll ble godkjent med et par endringer.

-

Vara TV v/UiO
Michael Bretthauer er villig til å ta på seg rollen som vara TV v/UiO. Marius
informerer Svend Davanger (HTV v/UiO) og Bente oversender diverse
tillitsvalgtinformasjon.

-

Ny høring - Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering
av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner.
Mette går igjennom høringen og ser om det er noe LVS bør svare på.

-

Høring - NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. Høringsfrist 11.11.2020.
Marius går igjennom høringen og gir beskjed til styret om det er noe LVS bør
svare på.

-

Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for
leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for
leger under spesialisering i allmennmedisin. T.E.

