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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den: 25.01.2021 
 

Referat fra Fagstyrets møte 13.01.2021 

                Teams 

 

Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Ingvild Skogen 
Bauge, Gry Dahle, Thea Falkenberg Mikkelsen (forfall 11-11:30), John Christian Glent (fra kl. 13:15), 
Ståle Sagabråten (fra kl. 10:00)  

Forfall: Tom Sundar 

I tillegg møtte: Aina Akerø, Norsk forening for lungemedisin (sak 3.04.21) og Elisabeth Selvaag, Norsk 
barnelegeforening (sak 3.03.21)  

Sekretariatet:  Kari-Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Nina Evjen, Kari Schrøder Hansen, Hedda 
Maurud, Miriam Sandvik 

 Referent: Gry Bjørnstad  

 

 

 

Sak    Tittel    

Sak 1.01.21  
SAK2020007713 

Protokoll fra fagstyremøtet 24. november 2020 
Protokollen fra fagstyremøtet 24. november 2020 er sendt ut og godkjent 

elektronisk.  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 

  
Vedtak:  

Protokoll fra fagstyremøtet 24. november 2020 er godkjent elektronisk. 

 

Sak 1.02.21  
SAK2020007926 

Protokoll fra fagstyremøtet 16. desember 2020 
Protokollen fra fagstyremøtet 16. desember 2020 er sendt ut og godkjent 

elektronisk.  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 

  
Vedtak:  

Protokoll fra fagstyremøtet 16. desember 2020 er godkjent elektronisk. 

  

Sak 1.03.21 
HSAK202000111 

Høring – forslag til endringer i vedlegg 2 til spesialistforskriften 
Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om endringer i 
læringsmål for leger i spesialisering og forslag til 
endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, 
forskriftsendring mars 2021.   

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
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Frist for innsendelse av høringsinnspill fredag 5.2.2021. 
 
Vedtak:  
Høringen behandles elektronisk pga høringsfristen. 
 

Sak 2.01.21 
SAK2020007713 

Rådet for legemiddelinformasjon og ankenemnden – oppnevning av 
medlemmer for perioden 2021-2023 
 
Fagstyret mottok en henvendelse vedrørende innspill til oppnevning av 
medlemmer av rådet og ankenemnden. Fagstyret behandlet henvendelsen 
på fagstyremøtet 16. desember og vedtok å sende en henvendelse spesielt 
til leder av Norsk forening for klinisk farmakologi, Andreas Westin og leder 
av NFA, Marte Kvittum Tangen. Fagstyret var kjent med at alle FMF hadde 
mottatt henvendelsen vedr oppnevning.   
 
Begge de spesielt forespurte FMF sendte inn innspill på kandidater innen 
fristen 5. januar 2021. Innspillene ble videreformidlet. 
 

Sak 2.02.21 Høringer i Dnlf siden forrige styremøte 
Oversikten over høringer behandlet i Dnlf i tidsrommet  24. november 2020 
13. januar 2021: Høringer (legeforeningen.no) 

Sak 1.04.21 
SAK2020007581 

 

Godkjenning av veileder i arbeidsmedisin 
Sekretariatet la frem en liste over godkjent veileder i arbeidsmedisin. 
 
Vedtak: 
Godkjent ble Anne Kristin Møll Fell 

Sak 1.05.21 
SAK2020007973 

Godkjenning av veileder i allmennmedisin 
Sekretariatet la frem en liste over godkjent veileder i allmennmedisin. 
 
Vedtak:  
Godkjent ble Åse Valla 

Sak 1.06/21 
SAK2020004009 

Forskningsutvalget – Mandat og sammensetning 
Sekretariatet la frem forslag til mandat og sammensetning til nytt 
Forskningsutvalg.  
 
Vedtak: 
Fagstyret behandlet forslag til mandat og sammensetning elektronisk i 
etterkant av møtet.  
 
Mandat: 
Forskningsutvalget skal arbeide for: 

• å styrke forskningssvake områder  

• å rette særskilt oppmerksomhet mot at vi trenger en satsning og 
ressursmessig styrking av klinisk forskning innen allmennmedisin 

• at helsepersonell gis god tilgang til oppdaterte forskningsresultater 
gjennom internasjonale databaser og vitenskapelige tidsskrift 

• å gi råd i aktuelle og relevante forskningssaker innen hele 
helsetjenesten.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?from=1606176000&to=1609891200
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• utøve en proaktiv rolle og ved behov og på forespørsel gi innspill og 
utarbeide høringsuttalelser innen aktuelle forskningssaker. 

 
 
Sekretariatet vil legge frem forslag til representanter på fagstyremøtet i 
mars. Fagstyret skal orientere sentralstyret om aktivitetene i 
forskningsutvalget. 
 

Sak 1.07/21 
SAK2019014693 

Etablering av en arbeidsgruppe vedr. somatisk sykdom hos alvorlig psykisk 

syke pasienter 

Fagstyret vedtok i februar 2020 å etablere en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra fagmedisinske foreninger som skulle foreslå konkrete 

tiltak for å bedre somatisk helse blant pasienter med alvorlig psykisk 

sykdom og/eller ruslidelse. Fagstyret drøftet hvem som skulle inviteres til 

arbeidsgruppen. 

 

Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe for somatisk helse blant pasienter med 
alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse med bred faglig sammensetning 
fra primær- og spesialisthelsetjenesten.  

 
Mandat 
1. Identifisere områder der det er særlig forbedringspotensial og behov for 
ekstrainnsats for forebygging, diagnostisering og behandling av somatisk 
sykdom blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse, 
gjennom hele livsløpet, og foreslå konkrete tiltak for endring. 
 
2. Etablere standarder for prosedyrer og utstyr for somatisk kartlegging i 
behandlingsenheter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 
 
3. Spesifisere rutiner for samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjeneste om oppfølging av somatisk helse hos pasienter med 
alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse, gjerne etter mal av NFAs 
anbefalinger fra 2018. 
 
Sammensetning av arbeidsgruppen 

• 1 representant fra Norsk psykiatrisk forening (Npf) 

• 1 representant fra Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri (Nbupf) 

• 1 representant fra Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 
(NFRAM) 

• 2 representanter fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) hvor den 
ene har tilhørighet til legevakt 

• 1 representant fra Norsk forening for indremedisin 

• 1 representant fra Norsk kirurgisk forening 
 
Gruppen velger selv sin leder.  
 
Forslaget til sammensetning og mandat vedtas som foreslått.  
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Arbeidsgruppen får bistand fra sekretariatet. Det søkes om 100 000 kr fra 
Legeforeningens kvalitets- og pasientsikkerhetsfond innen fristen, 1. april 
2021.  
 
Arbeidsgruppen rapporterer til fagstyret. 
 
  

Sak 1.08.21 
SAK2020005273 

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon 
Fagstyret hadde drøftet en strategi for helseinnovasjon på fagstyremøtene i 

mai og september 2020. Saken ble behandlet i fellesmøte med sentralstyret 

i oktober 2020, og det ble vedtatt at det skal opprettes en arbeidsgruppe 

som skal utrede helseinnovasjon i tråd med mandat skissert av fagstyret. 

Sentralstyret vedtok å bevilge en finansiell ramme for arbeidet. 

Sentralstyret ga tilslutning til foreslått sammensetning av arbeidsgruppen, 

og presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig representasjon i 

arbeidsgruppen. Sekretariatet innhentet forslag til kandidater til 

arbeidsgruppen. 

 

Vedtak: 
Fagstyret foreslår å oppnevne:  

• Helga Brøgger fra de fagmedisinske foreningene  

• Gry Dahle fra fagstyret  
 
I tillegg oppnevnes: 

• Athar Tajik (innovasjonsmiljøet)  

• Petter Brelin (IT-utvalget)  

• Lindy Jarosch von Schweder (yrkesforeninger) 
 

Sak 2.04.21 
 
SAK2020007713 

Nytt fra fagstyrets medlemmer 
Fagstyrets medlemmer orienterte kort om aktuelle saker som det har vært 
jobbet med siden forrige fagstyremøte 

• Kompetanseheving innenfor barne- og ungdomspsykiatrien 

• Covid-arbeid, herunder spørsmål knyttet til vaksinering og 
prioritering av helsepersonell 

• Følgetjeneste for gravide. NFA utarbeider et policydokument om 
svangerskap og fødsel 

• Pakkeforløp – samarbeid om pasienten mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  

• Styringsgruppe vedr handlingsplan som konkretiserer arbeidet for 
et bedre smittevern i tråd med den overordnede nasjonale 
strategien mot antibiotikaresistens  

• Debatt knyttet til voksnenvaksinasjonsprogrammet. 
Hvem skal utføre vaksinasjonen?  

• Deltatt i møte i fagråd for persontilpasset medisin i slutten av 
november  

• Deltatt i møte vedr nasjonal strategi for sjelden tilstander 

• Etablering av ressursgruppe for nye metoder 

• Jobbet med FB gruppe for FUXX ledere 

• Utskrivningsprosessen – skal kvalitetssikres  
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Sak 2.05.21 
SAK2020007713 
 

Nytt fra fagstyrets leder  
Fagstyrets leder orienterte kort om aktuelle saker siden forrige 
fagstyremøte: 

• DM helsebiblioteket Legeforeningen bekymret for kutt i 
Helsebiblioteket - Nyheter, Spesialisthelsetjeneste, Politikk og 
økonomi, Primærhelsetjeneste - Dagens Medisin 

• Referansegruppe for faglige råd om forhåndssamtaler (FS-leder er 
forespurt i tillegg til repr som ble sendt over fra Norsk nevrologisk 
forening, NFA, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering 

(NFFR), Norsk barnelegeforening) 
• Ny høring – Høring om LIS1-ordningen – evaluering og tiltak 

(behandles på fellesmøtet med SST i februar) 

• Ny høring - Høring - Veiledning av leger i spesialisering (behandles 
på fellesmøtet med SST i februar) 

• Nyttårshilsen fra leder av Overlegeforeningen 
 
 

Sak 2.03/21 
SAK202000771
3 
 

Korte orienteringer  
Det ble kort gjort rede for legeforeningens arbeid innenfor følgende 
områder: 

• Vaksinering av helsepersonell  
Intensiv jobbing for å svare ut høringer - hvordan vi kunne prioritere 
helsepersonell i ulike modeller. Myndighetskontakt under covid-19-
pandemien (legeforeningen.no) 

• TISK – styringsgruppen.  

• Status for godkjenninger av utdanningsinstitusjoner Registrering og 
godkjenning av utdanningsvirksomheter - Helsedirektoratet 
 

Sak 3.04/21 
SAK202000771
3 

 

Tuberkulosens historie  
Legeforeningen mottok en henvendelse fra LHL v/Ingunn Nordstoga som 
planlegger et prosjekt knyttet til tuberkulosens historie i Norge. Prosjektet 
går ut på å lage en bok, en utstilling og en film hvor det vises frem historier 
fra personer som har hatt tuberkulose i Norge. LHL ønsker å dokumentere 
historier fra både den tiden da tuberkulose var et folkehelseproblem i 
Norge og fra nyere tid. Ideen er å fokusere på både pasientenes personlige 
historier og virkningene av tuberkulose i samfunnet. Norsk forening for 
lungemedisin, Aina Aakerø, møtte i fagstyret for å presentere saken. 

 
Vedtak: 
Fagstyret sender henvendelsen fra LHL til de FMF og Eldre legers forening 
med spørsmål om de ønsker å delta i prosjektet.  
 

Sak 3.05.21 
SAK202000771
3 
SAK202000208
1 

Faglandsrådsmøtet april 2021  

• Fremdriftsplan rammeprogram 

• Saker til faglandsrådsmøtet 

• Tidspunkt for faglandsrådsmøtet – fysisk /digitalt 

• Faglandsrådsmøtet april 2021 – FMFs time 

• Årsberetning 2020 

• Dirigenter 
 
Vedtak: 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/12/23/legeforeningen-bekymret-for-kutt-i-helsebiblioteket/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/12/23/legeforeningen-bekymret-for-kutt-i-helsebiblioteket/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/12/23/legeforeningen-bekymret-for-kutt-i-helsebiblioteket/
https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/Myndighetskontakt-under-covid-19-pandemien/
https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/Myndighetskontakt-under-covid-19-pandemien/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/registrering-og-godkjenning-av-utdanningsvirksomheter#oversiktoverinnsendtesoknader
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/registrering-og-godkjenning-av-utdanningsvirksomheter#oversiktoverinnsendtesoknader
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
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Fagstyret vedtok rammeprogram for faglandsrådsmøtet i april. Møtet 
avholdes 20.-21. april lunsj til lunsj. Møtet avholdes digitalt.  
 
Faglandsrådsmøtet skal være en arena for faglige diskusjoner. De FMF 
inviteres til å spille inn saker som har overføringsverdi til andre FMF. Det 
gjøres et utvalg av de saker som har størst overføringsverdi. 
 
Foreslåtte dirigenter forespørres. 

Sak 1.09.21 
SAK202000771
3 
 

Valginstruks for valg av fagstyre, faglandsrådets landsstyredelegater 
(fagdelegater) og LIS-representasjon 

Valginstruks for valg av fagstyre, faglandsrådets landsstyredelegater 
(fagdelegater) og LIS-representasjon ble endret i tråd med vedtak fattet på 
landsstyremøtet juni og desember 2020.  

 

Vedtak: 
Revidert forslag til valginstruks for valg av fagstyre, faglandsrådets 
landsstyredelegater (fagdelegatene) og LIS-representasjon ble vedtatt.  
 
Revidert valginstruks legges frem for faglandsrådsmøtet i april 2021 for 
godkjenning.  

 

Sak 3.03/21 
SAK202000771
3 
 
 

Overganger ungdom, relevant veileder for de fleste FMF 
På oppdrag fra Barnelegeforeningen er det utarbeidet en veileder for gode 
overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år. Veilederen er ment som 
et hjelpemiddel for helsepersonell for utarbeidelse av planlagte overganger 
fra barneomsorg til voksenomsorg uavhengig av fagfelt og 
geografi. Veilederen ligger på Helsebibliotekets sider: 

https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=1

2056 

«Ungdomsmedisin» og «gode overganger» er et anliggende på tvers av de 
ulike fagmedisinske foreningene.  
 
Barnelegeforeningen, Elisabeth Selvaag, presenterte arbeidet for fagstyret.  
 
Vedtak: 
Fagstyret tok arbeidet til Norsk barnelegeforening med veileder for gode 
overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år til orientering. Fagstyret 
drøftet videre oppfølging av arbeidet.  
 

Sak 3.01/21 
SAK202000147
0 
  

Faglandsrådet - Sosial ulikhet i helse 
Fagstyret etterspurte forslag fra de fagmedisinske foreningene til fagtemaer 
for drøfting i faglandsrådet. Det ble besluttet at sosial ulikhet skulle tas opp 
som et tema. Sosial ulikhet i helse er solid dokumentert og beskrevet, men 
samtidig er det vanskelig å gjøre noe med. Forskning viser at jo lavere 
sosioøkonomisk status, desto større behov for helsetjenester og økt risiko 
for dårlig helse. Fagstyret nedsatte en programkomité bestående av Ingvild 
Skogen Bauge og Marte Kvittum Tangen fra fagstyret.  
 
Vedtak: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsebiblioteket.no%2Fpediatriveiledere%3Fmenuitemkeylev1%3D12056&data=04%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7C7326144fe45b40d20c9b08d89c5f8060%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637431281279247093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S3RX6rtCgvIAKoua9hgZgiln4Xj0htCIEqGYNM%2F1jRE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsebiblioteket.no%2Fpediatriveiledere%3Fmenuitemkeylev1%3D12056&data=04%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7C7326144fe45b40d20c9b08d89c5f8060%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637431281279247093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S3RX6rtCgvIAKoua9hgZgiln4Xj0htCIEqGYNM%2F1jRE%3D&reserved=0
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Fagstyret vedtok at en av fagsakene under faglandsrådsmøtet i april 2021 er  
"Sosial ulikhet i helse" 
Forslag til vinkling av fagsaken og forslag til innledere ble vedtatt.   
 

Sak 3.02/21 
SAK202000771
3 
 

Arbeidsprogrammet 2021-23 
Fagstyret sendte den 8. desember utkast til arbeidsprogram for 2021-23 til 
de fagmedisinske foreningene for å få innspill til arbeidsprogrammet og 
andre saker som burde settes på dagsorden i den neste perioden. For 
arbeidsprogrammet 2021-23 er det foreslått følgende seks hovedområder, 
noen av punktene er videreført fra inneværende periode: 

• BYGGE ARENAER FOR EKSTERNT SAMARBEID OG 
KLINIKERINVOLVERING 

• KOMMUNIKASJON INNAD OG UTAD 
• STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID 
• FØLGE OPP NY SPESIALISTUTDANNING OG ETTERUTDANNING 
• E-HELSE 
• FORSKNING OG INNOVASJON 

 
Det var til styremøtet mottatt 9 innspill til arbeidsprogrammet.  
Vedtak:  
Fagstyrets arbeidsgruppe gjennomgår forslagene fra de FMF og legger frem 
nytt utkast til arbeidsprogram 2021-23 på fagstyremøte i februar.  
 

Sak 1.10/21 
SAK2020007713 
 

Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av aktuelle saker 
Legeforeningens landsstyremøte 2021 avholdes 1.-3. juni i Oslo. Det 
avholdes en helsepolitisk debatt og aktuelle politiske saker behandles.  

Dette er en invitasjon om å komme med tilbakemeldinger og forslag til tema 
for sak 9, aktuelle saker. Tidligere evalueringer har vist at antall aktuelle 
saker bør begrenses til 1-2 saker i år med valg av nytt sentralstyre. Følgende 
saker er foreslått: • Sykehusbygg • Helsefellesskapene • Den nye 
prioriteringsmeldingen 

Vedtak:  
Fagstyret behandlet den interne høringen og sender over forslag til tema for 
sak 9, aktuelle saker.  "Hva har helsevesenet lært av tidligere og pågående 
pandemi?" 

 

Sak 3.06.21 Oppfølging av saker etter faglandsrådsmøtet 3. november. Sak 11 Status, 
ny ordning for spesialistutdanningen 
På faglandsrådsmøtet 3. november ble status for ny ordning for spesialist- 
utdanning presentert. I etterkant av fagstyremøtet 24. november ble det 
laget et forslag for videre oppfølging ved å etablere en lukket FB side for 
lederne av FUxx.  
 
Vedtak: 
Det etableres en lukket FB siden for lederne av fagutvalgene (Fuxx). Det 
sendes en melding til alle lederne av Fuxx på vegne av fagstyret. Siden 
administreres av LISene i fagstyret. 
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Sak 3.07/21 
 

Uttalelser til pressen som fagperson   
Fagstyret har mottatt en problemstilling "Kunne fagstyret fått de ulike 
fagmedisinske foreningene til å sammenstille en kort liste med nestorer på 
ulike stikkord?" 
Bakgrunnen for henvendelsen skyldes at pressen ofte benytter de samme 
legene til å uttale seg og at det ikke nødvendigvis tas høyde for spesialitet 
eller kompetanse.  
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 3.08/21 
SAK202000147
0 
 

Invitasjon fra styret i Legenes forening for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet 
På vegne av styret i Legenes forening for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet (LFKP) ble leder av FS invitert til et styremøte for å drøfte 
mulig samarbeid mellom Fagstyret og LFKP om å spre kunnskap, 
engasjement og interesse for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring blant 
leger.   
  
Vedtak: 
Fagstyrets leder deltar i LFKPs styremøte mandag 1.3.21.   
 

Sak 1.11/21  Eventuelt    
To saker meldt inn under eventuelt 
 

1. Opprettelse av referansegruppe - oppfølging av landsstyrevedtak 
om Legeforeningens økonomiske bærekraft og styrking av 
tillitsvalgtarbeidet 

Mandat for gruppen: "Hvordan hovedforeningens økonomiske bærekraft 
samt tillitsvalgtarbeidet i foreningen kan styrkes." 
Tilbakemelding innen 19. 1.  
 
Vedtak:  
Fagaksen representeres i referansegruppen med følgende to personer:  

• Cecilie Risøe 

• Marte Kvittum Tangen 
 

2. Høies sykehustale for 2021: - Jeg vil si tusen takk  
 
Vedtak:  
Fagstyret så nærmere på oppfølging av Høies sykehustale.    

 
 

Fagstyret  
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