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Sak    Tittel    

Sak 1.12.21  
SAK2020007713 

Protokoll fra fagstyremøtet 13. januar 2021 

Protokollen fra fagstyremøtet 13. januar 2021 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 13. januar 2021 er godkjent elektronisk. 

  

Sak 3.15.21 
SAK2020007714 
 

Forberedelse til fellesmøte med sentralstyret  
Fagstyret drøftet sakene til fellesmøtet med sentralstyret.  

Sak 2.11.21 
HSAK202100123 

*Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak  
Helsedirektoratet sendte i desember 2020 invitasjon til 
høringsinnspill om LIS1- ordningen – evaluering og tiltak.  
 
 Vedtak:  

Fagstyret ga tilslutning til høringsbrevet om LIS1-ordningen - evaluering 

og tiltak med en kommentar som innarbeides.  

Sak 3.13.21 
SAK2020001470 

Sosial ulikhet i helse – veivalg 
Fagstyret behandlet utkast til resolusjonsforslag. Forslaget legges frem 
for faglandsrådet i april 2021. 

Sak 3.11.21 
SAK2020007714 
SAK2020007713 

Faglandsrådsmøtet april 2021  
Fagstyret hadde en gjennomgang av rammeprogram for 
faglandsrådsmøtet i april 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/


 
 

2 
 

SAK2020002081 Fagstyret drøftet ulike innspill til fagsak 2 i tillegg til innspillene fra tre 
fagmedisinske foreninger til åpen post.  
 
Vedtak:  

Fagstyret behandlet innspillene vedrørende fagsakene.  
Følgende ble vedtatt: 

- Sosial ulikhet i helse jf. sak 3.13.21 
- Kunstig intelligens og digitale verktøy 
- Åpen post fordeles mellom: 

o Norsk barnelegeforening 
o NFA, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for 

fysisk aktivitet og rehabilitering  
o Norsk Radiologisk forening  

 

Sak 2.10.21 
 

Helse og trygghet først – kampanje  
Kampanjen ble presentert av Samfunnspolitisk avdeling.  
Fagstyret ser nærmere på saker som kan oversendes.  
 

Sak 2.09.21 *Høringer i Dnlf siden forrige styremøte 
Høringer (legeforeningen.no) 

Sak 1.15.21 
SAK2021000590 
 

*Godkjenning av veileder i allmennmedisin 
Sekretariatet la frem en liste over godkjent veileder i allmennmedisin. 
 
Vedtak: 

Godkjent ble: 
- Laila Lambrecht 

 

Sak 1.16.21 
SAK2021001284 

*Godkjenning av veiledere i barne- og ungdomspsykiatri og KAT   
(kognitiv adferds terapi) – 2021 
Sekretariatet la frem en liste over godkjente leger i kognitiv adferds 
terapi. 
 
Vedtak: 

Godkjent ble: 
· Hjelle, Helle Gjerde i KAT – kognitiv adferds terapi 
 
 

Sak 1.17.21 
SAK2021001034 

*Godkjenning av veiledere i psykiatri 2021 
Sekretariatet la frem en liste over godkjente veiledere i psykiatri. 

Vedtak:  

Godkjent ble: 
· Evensen, Julie Hogen i kognitiv terapi 
· Nygård, Natalie i kognitiv terapi 
· Søbstad, Helle Marie i kognitiv terapi 
· Spiesmacher, Ilka i psykodynamisk psykoterapi 
 
 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?from=1610496000&to=1613520000
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Sak 1.19.21 
HSAK202000111 

*Høring - Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til 
endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til 
spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021 
 
Vedtak: 

Høringen endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til 
endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til 
spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021 ble behandlet og 
godkjent elektronisk (høringsfrist 5.2.2021).  
 

Sak 1.18.21 
SAK2021000969  

"Ny modell for etablering av nasjonale retningslinjer og veiledere - 
avklaring av fagmiljøenes ønske og behov" 
I arbeidsprogrammet for fagaksen er det en ambisjon om at de 
fagmedisinske foreninger (FMF) "involveres i faglige retningslinjer og 
veiledere". Det ble lagt frem en oversikt over hvordan de nordiske 
landene jobber med retningslinjer og veiledere.  
 
Vedtak:  
Fagstyret ønsker å sende en spørreundersøkelse til de fagmedisinske 
foreningene for å kartlegge behovet for å etablere en modell for 
etablering av nasjonale retningslinjer og veiledere. Fagstyret får 
forelagt utkast til QB på et senere møte.  
 

Sak 3.14.21 
SAK2021001299 
 

* Orienteringssak – Innspill om handlingsplan for kliniske studier 
Legeforeningen sendte 3.2.21 utkast til innspill om Nasjonal 
handlingsplan for kliniske studier til Dagens Medisin. 
Legeforeningen hadde spilt inn høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet i mai 2020, og endelig handlingsplan ble lagt 
frem mandag 11.1.21. 

 

Vedtak:  
Fagstyret tok saken til orientering. 

Sak 2.12.21 
SAK2020007714 

Orienteringssak – etablering av Facebook-gruppe for ledere av 
fagutvalg for leger i spesialisering.  
Det er etablert en lukket Facebook-gruppe for lederne av fagutvalgene 
for leger i spesialisering.  
 
Vedtak:  
Fagstyret tok saken til orientering. 

Sak 2.07.21 
SAK2020007714  

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

- Kontaktmøte med FFO 2.2.2021 vedr samarbeid om psykisk 
helse og somatisk sykdom 

- Evaluering av nye metoder  
 
 

Sak 2.06.21 
SAK2020007714 

Nytt fra fagstyrets medlemmer 
Fagstyrets medlemmer orienterte kort om aktuelle saker siden forrige 
fagstyremøte: 
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- Deltatt i møte sammen med leder av Norsk geriatrisk forening, 
Pål Naalsund vedrørende eldre og førerkort - helseattest for de 
over 80år.   

- Praksiskonsulent rapporten er snart klar  
- Deltatt i arbeidet med retningslinje for akuttmottak. Høring 

etter sommeren. 
- Deltatt i møte vedr helse og omsorg 21 - bærekraft i 

helsetjenesten 
- Deltatt i referanse gruppe for Kliniske studier 
- Oppdatering av helsedata service.  
- Deltatt i møte vedrørende helsefelleskap med statsråden og KS.  
- Deltatt i møte med partnerskap for hjernehelse – demens 2025. 
- Deltatt i arbeidet vedr definisjon av kosmetisk kirurgi   
- Deltatt i arbeidet vedrørende register over kirurger - volum krav  
- Deltatt i arbeidsgruppen vedr gjennomgang av Norsk 

indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening  
- Deltatt i møter vedr vaksiner og  prioritering.  
- Deltatt i møter vedr økning blant alvorlig psykisk syke barn og 

unge i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, Norsk 
forening for rus og avhengighetsmedisin og Norsk forening for 
barne- og ungdomspsykiatri  

- Deltatt i arbeidsgruppen vedrørende utskrivingsprosessen  
- Deltatt i førstemøte i ekspertgruppen som ser nærmere på 

organisering av legevakt, i regi av HOD. Hvordan det i fremtiden 
kan legges til rette for en bedre legevakt. Rapporten skal 
leveres 1/11.  

- Deltatt i ressursgruppen evaluering av nye metoder.  
- Deltatt i ekspertgruppe vedr sykehusinnkjøp.   
- Deltatt i styringsgruppemøte vedr kampanjen Gjør kloke valg  
- Deltatt i første møte i helseinovasjonsgruppen 

 
 

Sak 3.10.21 
 
SAK2020007714 

Henvendelse fra Norsk hjerneslagforening: Sertifisering av 
hjerneslagsentra og hjerneslagenheter i Norge 
Norsk hjerneslagforening, Norsk nevrologisk forening og Norsk 
geriatrisk forening planlegger å rette en henvendelse til 
Helsedirektoratet der de ber om et møte for å diskutere en 
sertifiseringsordning for hjerneslagbehandlingen i sykehus. 
Henvendelsen har støtte fra pasientorganisasjonen LHL hjerneslag. 
Norsk hjerneslagforening ønsker å knytte tettere faglige bånd også til 
sentrale organer i Legeforeningen og ønsker et samarbeid om denne 
henvendelsen.  
 
Vedtak:  
Fagstyret behandlet henvendelse fra Norsk hjerneslagforening 
vedrørende sertifisering av hjerneslagsentra og hjerneslagenheter i 
Norge.  Henvendelsen oversendes til sentralstyret da den omhandler en 
sertifiseringsordning av sykehus, hvilket ligger utenfor fagstyrets 
mandat. Ut fra et faglig perspektiv støtter fagstyret arbeidet.  
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Fagstyret behandlet forespørselen fra Norsk hjerneslagforening om et 
tettere samarbeid. Fagstyret oppfordrer Norsk hjerneslagforening til å 
samarbeide med fagstyret via de aktuelle FMF 
 

Sak 3.16.21 
SAK2020007714 

Henvendelse fra Rådet for legeetikk 
Fagstyret mottok en henvendelse fra Rådet for legeetikk om faglig 
vurdering av en reklamekampanje DnB hadde i samarbeid med Dr. 
Dropin. Fagstyret har tidligere behandlet anmodninger fra Rådet for 
legeetikk og vedtatt en prosedyrer for behandling av slike 
henvendelser. 
 
Vedtak: 
Anmodningen om faglig vurdering av reklamekampanje DnB hadde i 
samarbeid med Dr. Dropin sendes til følgende FMF: 
 

- Norsk forening for allmennmedisin  
- Norsk gynekologisk forening 
- Norsk  forening for patologi  

Sak 3.12/21 
SAK2020007714 
SAK2020007713 
 

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 

Under hvert hovedområde er det igjen underpunkter.  
Det var kommet tilbakemeldinger fra flere foreninger. Fagstyrets 
arbeidsgruppe har sett på innspillene og fremlegger et revidert forslag 
til arbeidsprogram 2021-23 der enkelte av innspillene er tatt inn.  
 
Vedtak: 
Fagstyret legger frem forslag til arbeidsprogram for perioden 2021-23 
for faglandsrådet til godkjenning. 
 
 

Sak 1.13.21  
SAK2020007714 
 

Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforening 

Fra og med 1.3.2019 ble spesialiststrukturen endret slik at det ikke 
lenger var hoved- og grenspesialiteter innen kirurgi og indremedisin. 
Tidligere grenspesialiteter ble omgjort til hovedspesialiteter. 
Foreslåtte endringer om medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforening er en delvis reversering av endringene fra 
2018, og åpner for at dobbeltspesialister etter den gamle 
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spesialistutdanningen innen generell indremedisin og generellkirurgi 
fortsatt kan tilmeldes både den fagmedisinske forening for tidligere 
grenspesialitet og Norsk kirurgisk forening eller Norsk indremedisinsk 
forening. Endringen innebærer imidlertid ikke at medlemmer telles 
dobbelt ved kontingentfordeling, dvs. de som er medlem i to foreninger 
telles med i tidligere grenspesialitetsforening eller den forening 
medlemmet selv velger som mest relevant. 
 
Vedtak: 
Fagstyret behandlet forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforening og besluttet å ikke avgi høringssvar 
 

Sak 1.14.21  Eventuelt    
Det avholdes formøte før landsstyremøtet for fagdelegatene  31.mai 
2021 fra kl.16. Fagdelegatene informeres. 
    

 

  

  

 


