
 

Referat fra styremøte 15. mars 2018 kl. 16.00-18.00 i Legenes Hus. 

Tilstede: Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand, Erik Sveberg Dietrichs, Marius Widerøe var med på 

Skype, Kristin Wiik og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Espen A. Haavardsholm, Kari Risnes, Bendik Brinchmann, Ole Martin Steihaug 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 15/18 Referat fra styremøte 12. februar 2018 

Styret gjennomgikk referatet som tidligere var sendt ut til styret.  Referatet ble 

deretter godkjent. 

Sak 16/18 LVS Årsmøte og konferanse, april 2018 – Status                                                             

(Budsjett og foreløpig program vedlagt) 

Program i forbindelse med årsmøtekonferansen ble gjennomgått.  Det er to åpne 

poster.  Styret diskuterte disse og ble enige om at Bente kontakter Arnfinn Sundsfjord 

og Akademikerne.  

Videre diskuterte styret utkast til budsjett og fastsatte utkast til budsjett for 2019 

som fremlegges på årsmøte. 

Styret diskuterte også dagsorden på årsmøte.  Liv ønsker velkommen og Marius tar 

på seg vervet som ordstyrer.  

De resterende postene fremlegges av Liv. Det er 4 saker LVS styret ønsker å ta opp på 

årsmøte.  Disse sakene sendes ut i egen ekspedisjon. 

Sak 17/18 Orkideprisen – status 

Fristen for å foreslå kandidater til Orkide-prisen gikk ut 15. mars og det hadde ikke 

kommet inn noen forslag på kandidater. Orkidepriskomiteen trer sammen og 

vurderer om og hvem som eventuelt skal foreslås.   

Sak 18/18 Høringer 

-Intern høring - Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2017. 

Høringsfrist 23.3.2018.  

Styret diskuterte saken og ble enige om at LVS avgir høringssvar. Liv ansvarlig. 



 

-Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private 

aktører.  T.E. 

-Intern høring - Landsstyresak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en 

jevnere kjønnsbalansen ved opptak til medisinstudiet.  Høringsfrist 30.3.2018.  

Liv vurderer om LVS skal svare. 

-Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens 

arbeid med spesialist- og etterutdanning.  Høringsfrist 2.4.2018.   

Styret diskuterte saken og ble enige om at LVS avgir høringssvar. Liv sender ut til 

styret. 

-Intern høring – Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet. Høringsfrist 2.4.2018.  

Styret diskuterte saken og ble enige om at LVS avgir høringssvar.  Liv sender ut til 

styret. 

-Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag – valgkomité. Høringsfrist 

3.4.2018.  

Styret diskuterte saken og ble enige om at LVS støtter forslaget.  Liv sender ut til 

styret. 

-Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - Deltakelse på medlems- og 

årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger. Høringsfrist 3.4.2018.  

Styret diskuterte saken og ble enige om at LVS avgir høringssvar. Liv sender ut til 

styret. 

-NOU 2017:16 På liv og død. Høringsfrist 15.4.2018. T.E. 

-Intern høring - Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk. Høringsfrist 

15.4.2018. T.E. 

-Intern høring - Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum 

utlendingsinternat. Høringsfrist 16.4.2018. T.E. 

-Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for 

prisinformasjon. Høringsfrist 7.5.2018. T.E. 

Sak 19/18 Eventuelt 

  Det forelå ingen saker til eventuelt. 


