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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

xx/xx 

Fullført og godkjent den: [sett inn dato her] 
 

Referat fra Fagstyrets møte 22.03.2021 

               Digitalt møte 

 

Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen (borte 11-12.30 ), Ståle Sagabråten, Gry 
Dahle, John Chr. Glent (fra kl 10:00), Thea Falkenberg-Mikkelsen (borte 10-11), Tom Sundar, Asbjørg 
Stray-Pedersen, Ingvild Skogen Bauge 

 

Sekretariatet: Kari-Jussie Lønning, Hedda Maurud (sak 1.21.21, 1.25.21) Caroline Sølvberg Yakubu 
(sak 1.23.21), Øydis Rinde Jarandsen (sak 1.24.21), Jan-Emil Christoffersen (1.21.21) Nina Evjen, 
Bente K Johansen, Gry Bjørnstad  

 Referent: Cathrine Rolfsen  

 

 

Sak    Tittel    

Sak 1.20.21  
SAK2020007714 

*Protokoll fra fagstyremøtet februar 
Protokollen fra fagstyremøtet 17. Februar er behandlet elektronisk. 

Fagstyrets møtereferater (legeforeningen.no) 

Vedtak:  

Protokoll fra fagstyremøte 17. februar 2021 godkjennes 

Sak 1.21.21 
SAK2021001870 

Faglandsrådsmøtet 2021 
Sakspapirene til faglandsrådsmøtet ble behandlet av fagstyret. Det ble fattet 

vedtak i de enkelte sakene 

Sak 1.24.21 
SAK2019012682 

Den norske legeforenings pris for undervisning i medisinsk grunnutdanning   
Det er vedtatt opprettet en egen pris for undervisning i medisinsk 

grunnutdanning. Prisen skal utdeles på faglandsrådet i april 2021. Det forelå 

til sammen syv nominerte kandidater etter forslag fra Norsk 

medisinstudentforenings (Nmf) lokallag og studentene ved de fire 

medisinske fakultetene i Norge. 

Vedtak:  

Priskomiteens innstilling godkjennes. 

Sak 2.14.21 
 
 

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

 Deltakelse i arbeidsgruppe vedrørende utskrivingsprosesser fra 
sykehus 

 Kort informasjon om deltakelse i arbeidet med TISK   

 Deltakelse i møte 2. mars 2021 vedrørende klinisk 
breddekompetanse i sykehus (AKS)    

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/202012/SAK2020007714
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20213/SAK2021001870
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 Nytt fra GKV kampanjen 

 Helse og omsorg 21 – handlingsplanen for kliniske studier.  

 Holdt innlegg E-helse konferansen  

 TISK. Tverrfaglig grupper som deltar i smittesporingsteamet.  

 Deltatt i fagråd for persontilpasset medisin.  

 Deltatt på møte i arbeidsgruppe for helseinnovasjon  

 Hatt møte med barneombudet vedrørende barn og unges psykiske 
helse under pandemien 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/10/norsk-barne--
og-ungdoms-psykiatri-star-i-kne/   

 

Sak 1.23.21 
SAK2021002030 

Questback for å avklare de fagmedisinske foreningenes ønsker og behov 

for retningslinjearbeid 

Sekretariatet utarbeidet utkast til spørreundersøkelse for å avklare de 

fagmedisinske foreningers behov for retningslinjer 

 

Vedtak: 

Fagstyrets innspill innarbeides og questbacken sendes som pilot til noen 

fagmedisinske foreninger (FMF). Resultatene fra QB presenteres for 

Fagstyret på et senere møte. 

 

Sak 1.25.21 
SAK2020004009-21 

 

Forslag til oppnevning i Forskningsutvalget 2021-2023  

Legeforeningen hadde mottatt 15 forslag til kandidater til Legeforeningens 
forskningsutvalg. Det forelå 8 nominasjoner til 2 plasser for fagmedisinske 
foreninger innen spesialisthelsetjenesten og 2 kandidater til 1 plass for 
Senter for fremragende forskning. Fagstyret diskuterte oppnevningen der 
det var overtallig antall kandidater.  

Vedtak:  

Fagstyret oppnevner følgende representanter til Legeforeningens 
forskningsutvalg for perioden 2021 til 2023: 

• Erik Solligård, Norsk anestesiologisk forening, spesialisthelsetjenesten 

• Khalid Al-Shibli, Den norske patolog forening, spesialisthelsetjenesten 

• Ingvild Vatten Alsnes, Norsk forening for allmennmedisin 

• Geir Sverre Braut, Norsk samfunnsmedisinsk forening 

• Jørund Straand, Allmennmedisinske forskningsenhetene 

• Ingrid Melle, Senter for fremragende forskning 

• Marte Kvittum Tangen, HelseOmsorg21-rådet 

• Mette Kalager, Leger i vitenskapelige stillinger 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/10/norsk-barne--og-ungdoms-psykiatri-star-i-kne/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/10/norsk-barne--og-ungdoms-psykiatri-star-i-kne/
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Funksjonsperioden for forskningsutvalget er fra april 2021 til 1.9.23 

Sak 2.15.21 
 

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

- Henvendelse fra Helsetilsynet, oppnevning av sakkyndige i 

tilsynssaker 

- Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 1. 

mars – se egen sak 

- Henvendelse fra Amnesty International i Norge, kartlegging av 

vaksinasjonsprogrammer i Europa i lys av 

menneskerettighetene (spesielt sårbare grupper, ikke-

diskriminering mm) 2. mars 

- Helsedirektoratet, samtale om behov for spørsmål med klinisk 

breddekompetanse 2. mars 

- Møte, Referansegruppen for Faglige råd for forhåndssamtaler 

9. mars  

- Møte, Forum for læringsmål i spesialistutdanningen 16. mars 

- Møte, Norsk helseatlas 19. mars 

 

Sak 2.16.21 
 

Korte orienteringer  
Det ble kort orientert om følgende:  

 Kampanjen Gjør kloke valg. 

 AKS 

 TISK  
 

Sak 3.17.21 
 

Forslag fra Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet om å arrangere et 
seminar 

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (Utvalget) ønsket å foreslå for 
sentralstyret at Legeforeningen arrangerer et seminar med formål å 
motivere legeledere til å fremme legers mulighet for å arbeide med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Fagstyret ble invitert til å sitte i programkomiteen og fagmedisinske 
foreninger inviteres.  

 

Vedtak: 
Fagstyret drøftet saken og anbefaler at utvalg for kvalitet og 
pasientsikkerhet gjennomfører seminaret digitalt. 
 

Sak 3.16.21 Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet – ønske om 
samarbeid. 
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Oppfølgning av samtale mellom fagstyrets leder og styret i foreningen på 
deres styremøte 1. mars 2021 om hvordan fagstyret kan samarbeide med 
LFKP.  
 
Vedtak: 
Leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
inviteres til fagstyremøte i april for forventningsavklaring. 

Sak 2.13.21 *Høringer i Dnlf siden forrige styremøte 
Høringer (legeforeningen.no) 

Sak 1.22.21 
SAK2021001036 

*Godkjenning i kompetanseområde allergologi 2021 
Sekretariatet la frem en liste over godkjent lege i kompetanseområde 
allergologi 
Vedtak:  
Godkjent ble Eivind Andreas Svaboe Steinsvik i kompetanseområde 
allergologi 

SAK 1.26.21 
SAK2021001034 

*Godkjenning av veiledere i psykiatri 2021 
Sekretariatet la frem en liste over godkjente leger. 
Vedtak: 
Godkjent ble Grete Elisabeth Freim som veileder i kognitiv terapi 

Sak 1.27.21  Eventuelt    

 Finansiering av ikke-obligatoriske kurs for LIS – hvilke muligheter 
finnes?  
 
Saken legges frem på et senere fagstyremøte 

  

 

Fagstyret  

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?from=1613347200&to=1616371200

