
 

 

Referat fra styremøte i LVS 17.12. 2019 kl. 16.00-19.00 i Trondheim, møterom Scandic Bakklandet  

med påfølgende middag på Restaurant Jossa kl. 19.30. 

Tilstede: Marius Widerøe, Mette Kalager, Erle Refsum, Erik Sveberg Dietrichs, Espen A. 

Haavardsholm, Kristin Wiik og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Bendik Brinchmann, Tiina Rekand og Kari Risnes. 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 72/19 Referat fra styremøte 19. november 2019 

  Styret gjennomgikk referatet og det ble godkjent. 

Sak 73/19 Årsmøte i Tromsø (25.3.-26.3.2020) – Status 

Erik hadde sendt ut et utkast til årsmøteprogram som styret diskuterte. Espen 

kontakter Eirik Nikolai Arnesen i fagavdelingen i Dnlf. Det er også noen andre navn 

som kan være interessante og som styret eventuelt kommer tilbake til på et senere 

tidspunkt.  

Sak 74/19 Landsrådsmøte/tariffkonferanse – 15.1.-16.1. 2020 Stockholm - status 

  Foreløpig program: 

 1. Krav til Hovedtariffoppgjøret i Stat, Spekter, Virke                                                       

2. Gjennomgang av de lokale forhandlinger inkl. forhandlingsstrategier                         

3. Medlemslister                                                                                                                    

4. LVS strategi og handlingsplan for 2019-2021                                                                 

5. Forskningsutvalget                                                                                                       

6. Besøk fra Den svenske legeforeningen? 

Erik kontakter HTV ved UiT. Mette tar kontakt med Ole Petter Ottersen, alternativt 

Anders Ekung eller Petter Høglund ad. Pkt. 6 i programmet. 

Sak 75/19 Orkideprisen 2020 

Det er satt en frist til 1. februar for å komme med forslag til kandidater. Alle 

styremedlemmer oppfordres til å prøve og komme med forslag til mulige kandidater 

til prisen. 



Sak 76/19  Oppnevning av medlemmer til sentral kurskomité - tillitsvalgtkurs  

Styret diskuterte saken og ble enige om at Mette Kalager oppnevnes til representant 

for LVS til sentral kurskomite.  

Sak 77/19 Strategi LVS   

Styret diskuterte saken grundig og ble enige om å utarbeide et utkast til strategi og 

handlingsplan/program for LVS i perioden 2019-2024.  Marius sender ut til styrets 

medlemmer for kommentarer.                         

Sak 78/19 Preliminære forhandlinger etter dok. 25, del C i Oslo kommune – Invitasjon til å 

fremme krav til Legeforeningens særbestemmelser. 

  LVS har ingen medlemmer i Oslo kommune og styret tok derfor saken til etterretning.

   

Sak 79/19 Legeforeningens lederseminar 

Legeforeningens lederseminar kolliderer delvis med LVS' 

Landsrådsmøte/Tariffkonferanse 15.-16.1.2020.  Marius deltar fra LVS' side den 14.1. 

og melder seg selv på seminaret.    

Sak 80/19 Oppnevning til IT-utvalget - status 

Styret diskuterte saken og ble enige om å oppnevne en fra styret for å komme tettere 

på enkelte prosesser. Erle Refsum ble derfor utnevnt til representant for LVS med Jan 

Sigurd Røtnes som vara. 

Sak 81/19 Forskningsutvalget   - status     

Styret hadde fått vite av Forskningsutvalget sekretær (28.22.2019) at 

Forskningsutvalget ikke ble videreført da funksjonstiden opphørte 1.9.19. Det er 

usikkert hvordan fremtiden til utvalget ser ut, men spørsmålet er oppe til diskusjon.  

På direktørmøtet 7.11 ble det vedtatt et forprosjekt hvor en arbeidsgruppe med 

representanter fra JA, SPOL, FAG og ØKAD sammen skal komme frem til en 

anbefaling til sentralstyret om og eventuelt hvordan Legeforeningen skal prioritere 

medisinsk forskning.  Så langt er ikke prosjektgruppen konstituert, men man håper å 

få en klarhet i denne saken snarlig! 

Styret diskuterte saken og ble enige om at Marius kontakter presidenten i sakens 

anledning. 

Sak 82/19 Høringer 

Intern høring – Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 

saker m.m. Høringsfrist utgått 12.12. så styret tok saken til etterretning. 

Høring – Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  T.E. 



Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller 

og muligheter. Høringsfrist: 20.01.2020.  

Styret diskuterte saken og Mette utarbeider et utkast som sendes styret for 

kommentarer. 

Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.  T.E.                          

Sak 83/19 Eventuelt 

 

 

 

 

 


