
 

 

Referat fra styremøte i LVS 26.04. 2022 kl. 11.00-12.30 fysisk og på 

Zoom på B 302, Sentralblokka, Haukeland universitetssykehus. 

Tilstede: Mette Kalager, Sindre Horn, Erle Refsum, Martin Hagve og 

Bente A. Kvamme. 

Forfall:, Bendik Brinchmann, , Bjarne Austad, Kari Risnes og Kristin 

Wiik,  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Dagsorden: 

Sak 25/22 Referat fra styremøte 26. april  2022 

  Referatet var sendt ut på forhånd og ble godkjent.   

Sak 26/22 Informasjonsdeling fra Mette og styret 

  Landsstyremøte 31.5.-2.6. 

  Mette og Sindre deltar på landsstyremøte. 

  Møte med Generalsekretæren  23.5. 

  Mette og Bente har hatt et møte med Generalsekretæren 

  vedrørende LVS' medlemsmasse og økonomi. Hun  

  forstod problemstillingen og utfordringen med   

  medlemsmassen og ønsket at LVS kunne få en   

  bærekraftig økonomi.  

Sak 27/22 Kvartalsrapport 



  Kvartalsrapporten ble gjennomgått og tatt til   

  etterretning. 

Sak 28/22 Protokoll fra LVS' årsmøte 26.-27.4. i Bergen 

   Styret gjennomgikk Årsmøteprotokollen og tok den til  

  etterretning. 

Sak 29/22 Dekanatlag 

  Til høsten er det dekanvalg på Det medisinske fakultet. 

  For første gang på 12 år blir det ikke bare et «valg» med 

  én kandidat.  

  Ett mulig dekanatlag ønsket å presentere seg for LVS. 

  Det er på tide med et reelt dekanvalg på det medisinske 

  fakultet sa dekankandidat Hanne Flinstad Harbo.  Hun sier 

  at hun tror at dette dekanatlaget kan bidra med noe nytt, 

  sier Harbo til LVS. 

  Med seg som prodekankandidater har hun professor og 

  tidligere instituttleder Jan Bjålie fra Institutt for   

  medisinske basalfag (forskning) og førsteamanuensis og 

  utdanningsleder på Institutt for helse og samfunn Magnus 

  Løberg (utdanning). 

  Selv er Harbo professor II på Institutt for klinisk medisin 

  og avdelingsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling 

  på Oslo universitetssykehus (OUS). 

  Blir de valgt, vil Harbo, Bjålie og Løberg ta i bruk det de 

  omtaler som «nye vinklinger og nye verktøy» for å  

  «videreutvikle Det medisinske fakultet som et ledende 

  fakultet, til beste for pasienter, befolkningens helse og 

  samfunnet som helhet». 



 

Målet er å forbedre forholdene for undervisning, forskning og 

nyskapning ved fakultetet. Og det skal gjøres i samarbeid med 

ansatte, studenter og eksterne og interne partnere. 

På medisinstudiet er det gjort et stort arbeid med å legge planer for 

utviklingen av studiene, også kalt Kvalitetsløftet,  som ikke er  

igangsatt enda. Så det handler ikke bare om å legge nye planer, men 

også å implementere og iverksette. To andre saker blir også  svært 

viktige i den kommende dekanperioden, - det er nytt OUS og 

innflyttingen i Livsvitenskapsbygget. 

Harbo opplyser at det ikke har vært noen kvinnelig dekan ved 

fakultetet, - som er 208 år gammelt. Så dette er et av de nye 

perspektivene Team Harbo kan bidra inn med, - arbeide for 

likeverdige muligheter for alle. 

Sak 29/22 Invitasjon til undersøkelse om koronapandemiens 

konsekvenser for nasjonale organisasjoner.  

T.E. Ikke relevant for LVS 

Sak 30/22 Høringer: 

Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. 

Høringsfrist 3.6.2022. T.E. 

Høring – NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet. Høringsfrist 3.6.2022 

LVS svarer på denne høringen innen fristen. Martin utarbeider et 

utkast og sender styret. 

Høring – NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt.  Høringsfrist 6.6.2022.  

T.E. 



 

Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst. Høringsfrist 

26.08.22. 

LVS svarer på høringen og Erle utarbeider et utkast.. 

 

Sak 31/22 Eventuelt 

- MS 365                                                                                                        

 LVS ønsker ikke å abonnere på MS 365. 

 - Brønnøysundregisteret.                                                                

 Bente opplyste at papirer nå er sendt inn til Brønnøysund 

 registeret. 

- PSLs årsmøte 26.8.2022.                                                                

 Ingen fra LVS møter på dette årsmøte. 

- Landsstyremøte – helsepolitisk debatt.  Ett spørsmål.  

 LVS stilte følgende spørsmål i den helsepolitiske debatten:  

 Mette: Kan du sette inn spørsmålet LVS stilte? 

 

Neste styremøte er 1.9.2022 på Zoom og 19.10.2022 fysisk eller 

digitalt? 

 

 

 

 

 


