
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 3. november 2020 kl. 19.00-20.30 på Zoom. 

Tilstede:, Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrich, Tiina Rekand, Erle Refsum, Bendik Brinchmann og 

Bente A. Kvamme. 

Forfall: Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm, Kari Risnes og Kristin Wiik 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 51/20 Referat fra styremøte 28. september 2020  

  Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt og referatet ble godkjent  

Sak 52/20 Planlegging av tariffkonferansen i Trondheim tirsdag 12.1.- onsdag 13.1.2021. 

(Lunsj til lunsj) 

 Styret diskuterte saken og ble enige om å avbestille tariffkonferansen i Trondheim og 

i stedet legge konferansen til Christiania Torg 5 (Legenes Hus) på de samme datoene. 

 Vider ble det vedtatt at Erik og Bendik skriver en kronikk til Tidsskriftet før jul med 

tittel "Viktigheten av leger i basale stillinger".  

Sak 53/20 Planlegging av årsmøtekonferansen og årsmøte i Tromsø onsdag 14.4. til torsdag 

15.4. 2021. 

 LVS opprettholder, foreløpig, et fysisk årsmøte i Tromsø.  LVS endrer noe på 

programmet og tar ny kontakt med foredragsholderne. 

Sak 54/20 Status - Innspill til referansegruppe for KD vedrørende strategi for 

forskerrekruttering og karriereveier. 

 Styret diskuterte saken. Marius er den som har representert LVS i referansegruppen. 

Mette tar nå midlertidig over denne representasjonen. Bente opplyste at 

Akademikerne igjen hadde tatt kontakt og at Mette bør ta det opp med Miriam 

Sandvik i FAG.  (E-post er oversendt).  

 

 

 



Sak 55/20 Hva gjør vi i Marius sitt fravær? 

Marius har gitt beskjed om at han er syk og ikke kan lede LVS i den nærmeste 

fremtid. Mette tar over som leder av LVS. Erle stepper inn som representant i 

Landsstyremøte. 

Sak 56/20 Høringer 

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale 

hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester. Høringsfrist 21.20.2020.  T.E. 

Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk 

utstyr og diagnostiske intervensjoner. Høringsfrist 3.11.2020. T.E. 

Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Høringsfrist 11.11.2020. 

Erik vurderer om LVS skal svare på denne høringen. 

Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. Høringsfrist 11.11.2020.             

Erle  går igjennom høringen og gir beskjed til styret om det er noe LVS bør svare på. 

Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene. Høringsfrist  11.11.2020. 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. Høringsfrist  11.11.2020.                                  

Tiina vurderer om LVS skal svare på denne høringen. 

Sak 57/20 Eventuelt 

Legeforeningens generalsekretær: Mette hadde fått forespørsel fra de som skal 

rekruttere den nye generalsekretæren om hvilke kvalifikasjoner som var ønskelig, 

sett fra LVS' synsvinkel.  Styret diskuterte saken og ble enige om at en 

forskerbakgrunn var ønskelig sammen med gode kommunikasjonsevner. 

LVS Rapport per 30.9.2020: Settes opp på sakslisten til neste styremøte. 

Arbeidstidsregistrering; Forespørsel fra UiB. Settes opp på sakslisten til neste 

styremøte. 

  UiO Vara TV: Bendik kontakter Michael Bretthauer. 

Styremøte 2.12.: Fysisk tilstede heldagsstyremøte i Oslo onsdag 2.12.2020 med 

påfølgende middag avlyses og styret innkalles på Zoom av Mette. 

 

                                                                      


