
20
2 1

Program

Faglandsrådet

Følg faglandsrådet

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/faglandsradsmotet-2021/


11:00-12:00 Registrering og lunsj
12:00-12:15 Åpning 
12:15-12:40 Godkjenning og konstituering

 Godkjenning av fullmakter
 Sak 1 Godkjenning av innkallingen
 Sak 2 Valg av 2 dirigenter 
 Sak 5 Godkjenning av saksliste
 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden 
 Sak 4 Valg av tellekomité
 Sak 6 Valg av redaksjonskomité 3 medlemmer

12:40-1300 Sak 15  Åpen post del 1 

 «Forskrivning på andres indikasjon» v/Maja Wilhelmsen
 Gjør Kloke Valg anbefalinger v/Marte K. Tangen
 Juridiske problemstillingene inkl ansvarsforsikring  v/Stine Tønsaker
  Kort om hvordan vi har samarbeidet og hva vi tenker fremover v/Jana 

Hoff Midelfart
12:55-13:00 Debatt
13:00-13:10 Pause 
13:10-13:25 Sak 10 Grunnutdanningspris
13:25-14:15 Sak 15  Åpen post del 2
  «Gode overganger for ungdom i helsevesenet» v/Karianne Tøsse
  «Nasjonale retningslinjer som driver for et økt forbruk av radiologiske 

undersøkelser» v/Victoria Pozdnyakova 
14:15-14:25 Sak 9 Godkjenning av valginstruks 
14:25-14:40 Sak 7 Godkjenning av styrets årsberetning for 2020
14:40-15:15 Sak 8 Forslag til Arbeidsprogram 2021-23
15:15-15:25 Pause
15:25-15:30 Hilsen fra President Marit Hermansen 
15:30-17:25 Sak 14 Sosial ulikhet i helse
  «Årsaksforhold og drivere til sosial ulikhet i helse i Norge» v/Ingvild 

Skogen Bauge og Marte Kvittum Tangen 
 «The Scottish Deep End Project» v/Graham Watt
 «Kommunikasjon mellom lege og pasient» v/Pål Gulbrandsen
16:30-17:25 Debatt
17:25-17:30 Pause
17:30-18:00 Sak 11  Valgkomitéens Innstilling 
18:00 Avslutning
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08:15-08:30 Åpning
08:30-09:00  Sak 14 Resolusjon sosial ulikhet i helse 
 Debatt 
09:00-10:25 Sak 16  Kunstig intelligens og digitale verktøy 
 «Digitalisering av fremtidens medisin» v/Erik Fosse 
  «Bruk av kunstig intelligens i radiologi: muligheter og utfordringer» v/

Atle Bjørnerud 
 «AI innen tarmkreftdiagnostikk og endoskopi» v/Ishita Barua
 «Pasienten som et hologram» v/Egidijus Pelanis 
 «AI i kardiovaskulær medisin/kirurgi» v/Gry Dahle 
  «Automatisering av prostatakreftmelding ved hjelp av 

robotprosessautomatisering» (RPA)  v/Alfred Honoré
10:00-10:25 Debatt
10:25-10:35 Pause
10:35-11:15 Sak 11 Valg

 • Fagstyrets leder, fagstyrets nestleder og 7 fagstyremedlemmer  
 • Vara i rekke for fagstyrets 2 representanter fra allmennlegetjenesten  
 •  Vara i rekke for fagstyrets 2 representanter for fagutvalg av leger i 

spesialisering fra spesialisthelsetjenesten  
 • Vararepresentanter til fagstyret med prioritering  
 • Fagdelegater til Legeforeningens landsstyre (11), gruppe 1-6  
 • Vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre, gruppe 1-6  
 •  LIS representanter til faglandsrådet 2021-23

11:15-11:30 Pause
11:30-11:45 Sak 12 Frikjøp av fagstyrets leder  
11:45-12:00 Sak 13 Valg av valgkomité (3) med vara 2021-23
12:00-12:15 Sak 8 Vedta arbeidsprogram 2021-23
12:15 Avslutning

ONSDAG 21.4.2021



Maja Wilhelmsen – Norsk forening 
for fysikalsk medisin og rehabilitering

Leder av Norsk forening for fysi-
kalsk medisin og rehabilitering, 
overlege ved Universitetssyke-
huset Nord-Norge HF Enhet for 
fysikalsk medisin og ambulant 
rehabilitering, doktorgrad på bruk av 
internettbasert CBT. 

Marte K. Tangen – fagstyremedlem 
og leder av Norsk forening for allmenn-
medisin, spesialist i allmennmedisin og 
almenpraktiserende fastlege.

Stine Tønsaker – spesialrådgiver 
avdeling for jus og arbeidsliv i lege-
foreningen.

Jana Hoff Midelfart – Norsk nevrolo-
gisk forening

Nyvalgt leder  av Norsk nevrologisk 
forening, nevrolog ved Haukeland 
universitetssjukehus, professor ved 
VID Høgskole og fylkespolitiker (H)

Karianne Tøsse – Norsk barnelege-
forening 

Jobber som overlege ved Barne- og 
ungdomsklinikken på Ahus, spesielt 
med endokrinologi og diabetes og 
har fagansvar for ungdomsmedisin 
på avdelingen. Leder for Interesse-
gruppen i ungdomsmedisin i Barne-
legeforeningen og har ledet arbeidet 
med å lage en veileder for gode 
overganger i helsevesenet. 

Victoria Pozdnyakova – nestleder 
og faglandsrådsrepresentant Norsk 
Radiologisk forening  

Viktoria Pozdniakova er spesialist 
i radiologi som jobber ved Bærum 
sykehus. Viktoria er også nestleder i 
NoRaFo og leder i FuRAD. 

INNLEDERE: ÅPEN POST



Ingvild Skogen Bauge – fagstyre-
medlem, leder av Norsk forening for 
barne- og ungdomspsykiatri, overlege 
Helse Bergen HF.

Marte K. Tangen – fagstyremedlem 
og leder av Norsk forening for allmenn-
medisin, spesialist i allmennmedisin og 
almenpraktiserende fastlege.

Graham Watt – professor og  
allmennlege, University of Glasgow

Professor Graham Watt
MD FRCGP FRSE CBE
Emeritus Professor
General Practice and Primary Care
University of Glasgow, Scotland, UK

Pål Gulbrandsen – professor, lege og 
spesialist i samfunnsmedisin. 

Opptatt av lege-pasientforholdet 
og den sosiale situasjonen i klinisk 
arbeid

SOSIAL ULIKHET I HELSE



Erik Fosse – spesialist i generell kirurgi 
og thoraxkirurgi og professor emeritus 
ved Universitetet i Oslo. 

Han leder Intervensjonssenteret ved 
Oslo universitetssykehus. Interven-
sjonssenteret driver forskning og 
utvikling av nye behandlingsmetoder 
som innebærer bruk av avansert 
teknologi.

Atle Bjørnerud – Leder,  Senter for 
Kunstig Intelligens og Beregnings-
basert Radiologi (CRAI) i Klinikk for 
Radiologi og Nukleærmedisin ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS). 

Han har tidligere ledet seksjon for 
MR-fysikk i samme klinikk. Han har 
videre professor II-stillinger ved Fy-
sisk Institutt og Psykologisk Institutt, 
UiO. Forskningsinteresser omfatter 
bruk av kunstig intelligens (dyp-
læring) og avanserte bildebehand-
lingsmetoder for bruk i medisinsk 
diagnostikk og prognostikk, samt 
bruk av funksjonelle MR-metoder for 
diagnostikk og behandlings-monito-
rering innen onkologi og nevrodege-
nerative sykdommer

Ishita Baura – lege og stipendiat i 
forskergruppen Klinisk effektforskning 
ved Oslo universitetssykehus. 

Hun ble tildelt Fulbright forsker-
stipend i 2020, og er gjesteforsker 
ved Beth Israel Deaconess Medical 
Center (BIDMC) og Harvard Medical 
School i Boston, USA, i 2021. Hun 
forsker på bruk av kunstig intelli-
gens innen tarmkreftdiagnostikk og 
koloskopi. Hun er en av initiativta-
kerne bak og underviser i valgfaget 
MED3065: AI, innovasjon, big data og 
beslutningsstøtte. Hun har tidligere 
jobbet som lege i spesialisering innen 
gastroenterologi og indremedisin, og 
er leder av Norske yngre indremedi-
sinere. I tillegg er hun utnevnt som 
varamedlem i Bioteknologirådet av 
den norske regjering. I 2021 ble hun 
listet som en av topp 50 kvinner i 
Norge som former faget kunstig intel-
ligens, av NORA (Norwegian Artificial 
Intelligence Research Consortium).

Egidijus Pelanis – lege og forsker ved 
Intervensjonssenteret, Oslo universi-
tetssykehus og ph.d.-stipendiat ved 
Institutt for klinisk medisin, Universi-
tetet i Oslo. 

Han følger nøye med på utviklingen 
av ny teknologi og utforsker ulike 
metoder av pasientspesifikk visua-
lisering og navigasjon for minimalt 
invasive behandlinger

Gry Dahle – Fagstyremedlem og leder 
av Norsk thoraxkirurgisk forening.

Spesialist i generell kirurgi og 
thoraxkirurgi,PhD, overlege ved 
thoraxkirurgisk avd Rikshospitalet , 
leder av NTKF og medlem av Fagsty-
ret. Har spesiell interesse for nye 
innovasjoner og mini invasiv kirurgi/
kateterklaff behandling. Er leder av 
Transcatheter Task Force i EACTS og 
assiciated editor i Innovations.

Alfred Honoré – Ferdig utdanna 2005 
Royal College of Surgeons in Ireland 
Generell kirurg 2013
Urolog 2017

Sjef (Fagansvarleg overlege) prosta-
tasenteret sida 2018. Operert/diag-
nosert prostatakreft sida 2012. Starta 
arbeid med Robbie West i 2016-17

KUNSTIG INTELLIGENS


