
 

 

Referat fra nettstyremøte i LVS 7. mai 2020 kl. 18.00-20.00 på Zoom. 

Tilstede: Marius Widerøe, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, Erle Refsum, Bendik Brinchmann, 

Kristin Wiik og Bente A. Kvamme. 

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

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 32/20 Referat fra styremøte 22. april 2020    

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

Sak 33/20 LVS' årsmøte – status 

Årsmøtet for 2020 vil bli avholdt på Zoom 27. august. Marius utarbeider en 

bruksanvisning og sender en link til møtet til Kristin etter at LVS har fått 

tilbakemelding om hvem som ønsker å delta. Marius kontakter også 

orkideprisvinneren. 

Det sendes ut invitasjoner til alle LVS medlemmene, yf. ledere, president, 

generalsekretær, avd. dir. JA, æresmedlem, orkideprisvinner 

Sak 34/20 Oppfølging av høringssvar til Grimstadutvalgets rapport 

Mette var forhindret fra å delta og dette punktet ble derfor ikke diskutert, men styret 

konkluderte med å ikke gjøre mer i saken. Det ble opplyst at UiO utvider med 40 

studieplasser, UiB med 40 plasser, NTNU med 45 plasser og UiT med 25 plasser. 

Sak 35/20 Høringer 

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. T.E. 

Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til 

personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. 

T.E. 

 



Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren. Erle og 

Marius samt kanskje Kari skriver et utkast innen fristen 28.05.2020 

Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk 

 forskning" Erle og Marius skriver et høringssvar innen fristen 28.05.2020 

Høring - NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026. Erle og Marius skriver et utkast til 

høringssvar innen fristen 28.05.2020 

  Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker. T.E. 

Høring – Krav til bedre datakvalitet til helsedirektoratet. Erle og Marius skriver et 

utkast til høringssvar innen fristen ????.2020  

Sak 36/20 Eventuelt 

 

NESTE STYREMØTE PÅ TEAMS 16. JUNI KL. 18.00-20.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


