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Den norske legeforening  
Sekretariatet  
  

Protokoll fra Fagstyrets møte 09.03.20 

             Legenes hus, Oslo 
Fullført og godkjent den: 15.04.20  
Sak: 1.31/20 

  
  
  

Til stedet fra Fagstyret:   
Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen, Ståle Sagabråten, John Christian Glent,  Thea Falkenberg 
Mikkelsen, Asbjørg Stray-Pedersen (fra kl. 11) og Ingvild Skogen Bauge (Teams) 
Forfall: Tom Sundar og Siri Tau Ursin  

Sekretariatet:  
Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen(sak 1.26 og 1.27), Nina Evjen(sak 1.09), Merete Dahl(sak 1.26 
og 1.27), Kari Schrøder Hansen(Sak 1.23, 1.26 og 1.27), Eirik N. Arnesen(sak 1.26 og 1.27), Sofia 
Bertelsen Eusebio(1.24.20), Øydis Rinde Jarandsen(1.22), Ida Øygard Haavardsholm(sak 3.02), Erling 
Bakken(sak 2.07), Kjell Walquist (2.07) og Janne Skei(sak 1.26 og 1.27)  Gry Bjørnstad  

Referent: Gry Bjørnstad  

  
  
  

Saksnummer  Sak    
Sak 1.20/20   
SAK2020000526 - 19   

Protokoll fra fagstyremøtet 10.02.20  
Protokollen fra fagstyremøtet 10.02.2020 ble behandlet. Referatet ligger 
på https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/   
  
Vedtak:    
Protokoll fra styremøtet 10. mars 2020 ble godkjent med mindre endringer.   
  

Sak 1.21/20   
SAK2020001401-4  

  
  

Fagaksens årsmelding for 2019   
Fagstyret behandlet fagaksens årsmelding for 2019. 
  
Vedtak:  
Fagaksens årsmelding for 2019 ble godkjent. 
  

Sak 1.22.20  
SAK2019012682   

Den norske legeforenings pris for undervisning i medisinsk grunnutdanning   
Det er vedtatt opprettet en egen pris for undervisning i medisinsk 
grunnutdanning. Prisen skal første gang utdeles på faglandsrådet i april 2020. 
Det forelå til sammen 11 nominerte kandidater etter forslag fra Norsk 
medisinstudentforenings (Nmf) lokallag ved de fire medisinske fakultetene i 
Norge. Ståle Sagabråten (medlem av priskomitéen) fremla komitéens innstilling 
og begrunnet denne. 
 
Vedtak: 
Fagstyret ga tilslutning til priskomitéens innstilling. 
  

Sak 1.23.20  
HSAK202000012   

Høring – Nasjonal veileder for masseskadetriage   
Legeforeningen hadde mottatt et høringsutkast fra Helsedirektoratet 

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
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  vedrørende revisjon av Nasjonale retningslinjer for masseskadetriage. Første 
utgave av Nasjonal veileder for masseskadetriage ble utgitt i 2013. Formålet 
med veilederen var å etablere nasjonale retningslinjer for masseskadetriage for 
alle typer innsatspersonell, innføre felles benevnelser og definisjoner for de 
ulike hastegradene og å standardisere merkingen av pasientene på et stort 
skadested. Utkast til veileder hadde vært på intern høring i Legeforeningen. 
 
Vedtak: 
Fagstyret gir sin tilslutning til at vedlagte høringsuttalelse oversendes 
Helsedirektoratet 
  

Sak 1.24.20  
SAK2020001194  

Endring av regelverk for kompetanseområde i smertemedisin  
Etableringskomiteen for kompetanseområde smertemedisin hadde fremmet 
forslag om endringer av regelverket for godkjenning i kompetanseområdet. 
 
Vedtak: 
Regelverk for kompetanseområde i smertemedisin endres i tråd med forslag fra 
etableringskomiteen fra og med 1. april 2020. 
 

Sak 1.25.20  
SAK2020001339  

*Godkjenning av gruppeveiledere i allmennmedisin   
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes. 
 
Vedtak: 
Godkjent ble Georg Rigadis  
  

Sak 1.31.20 

SAK2020001220  
*Godkjenning av veiledere i psykiatri  
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes. 
 
Vedtak:  

Godkjent ble:  
• Kari Bekken som veileder i psykodynamisk psykoterapi  

• Hanne Niemi Andersen som veileder i psykodynamisk psykoterapi 

• Gro Elise Hegland som veileder i psykodynamisk psykoterapi  
 

Sak 3.02.20  
SAK2019010261  

 

Søknad om navneendring i kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin   
Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin vedtok på sitt møte 
29.11.2018 at man ønsket en navneendring for kompetanseområdet. Man 
ønsket at det for fremtiden skulle hete "Kompetanseområde for eldremedisin". 

Slike navneendringer ligger innenfor sentralstyrets kompetanse å vedta, og 
saken ble presentert for fagstyret til uttalelse før behandling i sentralstyret. 
Etter høringsrunden har saken ligget i bero hos sekretariatet i påvente av 
tilbakemelding fra sakkyndigkomiteen. 

Bakgrunnen for at sakkyndigkomiteen har ønsket en slik endring er at man 
mener dette i større grad reflekterer innholdet i det arbeidet man gjør innenfor 
dette området. Sakkyndigkomiteen fremholdt i sin søknad: 

"Dette vil dekke over det eldremedisinske fagfeltet uavhengig av boform for 
pasienten. Gruppen erkjenner at det har skjedd store endringer i 
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primærhelsetjenesten etter samhandlingsreformen gjennomføring 2012-2016. 
Den multimorbide eldre befolkningsgruppen bor ikke lenger bare på sykehjem, 
men i betydelig større grad i omsorgsleiligheter med 24 timers tilsyn, 
tradisjonelle omsorgsleiligheter og i hjemmet. For å møte denne utviklingen og 
mulig kunne motivere flere fastleger til å starte på utdanningen innenfor 
kompetanseområdet ønsker komiteen navnebytte." 

Vedtak:  

Fagstyret støtter ikke forslaget til navneendring.  

I debatten fremkom det et alternativt forslag til navneendring. Fagstyret 

kontakter Norsk forening for geriatri for å avklare om forslaget gir god nok 

avgrensning mot spesialiteten. 

 

Sak 2.05/20  Nytt fra de fagmedisinske foreningene 

Thea Falkenberg Mikkelsen rapporterte uformelle samtaler og e-

postutvekslinger med lederne av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk 

forening for oftalmologi, Norsk nyremedisinsk forening og Norsk Gynekologisk 

forening med fokus på hva som ble forventet og ønsket i kommende 

Faglandsråd.  

Norsk endokrinologisk forening har utarbeidet et strategidokument som ble 
vedtatt på foreningens årsmøte i uke 10. 
 
Nevrologisk forening – nevrodagene er avlyst pga Coronaviruset. Dette gjelder 
også frokostmøtet for Hjernehelsenettverket på faglandsrådsmøtet.  
 
  

Sak 2.06/20    Nytt siden sist   

Det ble gitt en kort oppdatering på hva styrets medlemmer hadde gjort siden 

forrige styremøte.  

Marte Kvittum Tangen  
• Deltatt på LEFO seminar  

• Deltatt på møte med leder av Norsk gynekologisk forening vedrørende 
testing av gravide og glucosebelastning.   

• Rundbordskonferanse om sepsis i Norge. Stopp sepsis, det jobbes med 
å få på plass en handlingsplan. Det er mye fokus på behandlingen 
i sykehusene. Fra NFAs side er det spilt inn at det også må være fokus 
på primærhelsetjenesten.   

• Rapporten "Torturert og glemt?" fra Røde Kors. Det jobbes med å få på 
plass en handlingsplan på feltet.    

• Ruspolitikkseminar på Stortinget om rusreformen.   
• Helse og omsorg 21 – forskningsmidler   
• Møte i Stortinget om folkehelse og en ny folkehelseplan. Dnlfs politikk ble 

presentert   
• Møter med Hdir og FHI vedr corona. Det er etablert en elektronisk 

avtale. Fastlegene fikk brev direkte fra Hdir elektronisk, betydelig mer 
effektivt enn tidligere via linjen. Har også fått på plass en egen 
diagnosekode slik at en kan følge med på utbruddet og forske på det.  
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Jon Christian Glent   

• Ulike møter knyttet til feil ved kontingent beregningen.  
  
Ståle O. Sagabråten 

• oppfølging av gravide. En hurtigarbeidende komite. Det legges frem en 
veileder 11 mars 2020 kl. 11.  

 
 

Sak 1.26.20   
SAK2020000252   

  

Faglandsrådsmøtet  
Program for faglandsrådsmøtet 15.-16. april 2020 ble behandlet i fagstyret. 
Fagstyret ønsker å prioritere fagsaker som er av interesse for flest mulig 
fagmedisinske foreninger.  

• kulturinnslag under åpningen  
• forslag til redaksjonskomite   
• ansvarsfordeling  

 
Vedtak:  
Programskisse for faglandsrådsmøtet 15.-16. april 2019 ble godkjent.    

Sak 1.27.20   
SAK2020001527  

 

Faglandsrådsmøte - sakspapirer  
• Sak 1 Godkjenning av Innkalling  
• Sak 2 Valg av Dirigenter  
• Sak 3 Godkjenning av forretningsorden    
• Sak 4 Valg av tellekomite  
• Sak 5 Godkjenning av saksliste  
• Sak 6 Valg av redaksjonskomite  
• Sak 7 Godkjenning av styrets årsmelding  
• Sak 8 Grunnutdanningsprisen   
• Sak 9 Valg av valgkomite  

Godkjenning av justert valginstruks    
• Sak 10 Forberedelse til landsstyremøtet   
• Sak 11 Informasjon om ny ordning for spesialistutdanningen 
• Sak 12 Pasientjournalen – legenes verktøy eller datasamling for alle 
andre?   
• Sak 13 Ta styring i egen fagutvikling   
• Sak 14 Overbehandler vi langt inn i døden?  
• Sak 15 Sosial ulikhet i helse: Lett å beskrive – vanskelig å snu  

  
Vedtak: 
Sakene ble behandlet og justeringer i de ulike sakene ble foretatt  

Forslag på kandidat til redaksjonskomiteen ble vedtatt  

  
Sak 2.07.20   
SAK2020001401-14  

  
  

Korte orienteringssaker   
• Opprettelse av fagmedisinsk forening for akutt- og mottaksmedisin, 

inviteres som gjest til faglandsrådsmøtet   
• Utsending av brev til de FMF vedrørende feil fordeling av kontingent i 

fagaksen. Økonomidirektør Bakken redegjorde.   
• Møte med  Helsebiblioteket vedrørende retningslinjer 
• Oppnevning av medlemmer i Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet   
• Norsk nevrologisk forening 100 år  
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• FMFs bruk av revisor 
• Høring om Grimstadutvalget – behandlet i sentralstyret, sendt til 
orientering   
• Deltakelse på LEFO konferansen. Tema var kunstig intelligens, 

diskusjoner knyttet til ulike former for gjennomføring av visitt, Epic 
(elektronisk journalsystem), medisinstudenters psykiske helse.  

• Invitasjoner til å delta på seminar og årsmøter i regi av de FMF bør 
meldes inn til sekretariatet.   

 
Vedtak:  
Sakene ble tatt til orientering 

  
Sak 1.28.20  

 SAK2020001401  
 

Migrasjonskonferanse  
Legeforeningen mottok en henvendelse om å delta på Migrasjonskonferanse i 
Bergen 24.-25. September 2020 på tema helse og arbeid i det nye landet. 

Vedtak:  
Fagstyret kom med forslag til representant i paneldebatten på 
Migrasjonskonferansen. Kandidaten forespørres. 

 

 Sak 2.08.20  

SAK202000140-16   

 

Korte orienteringer fra fagstyretsleder   

Cecilie Risøe 

• det ses på ev etablering av et kompetanseområde i intensivmedisin 

• Deltatt på konferanse om medisinsk overaktivitet 
• Samarbeid med Hdir, FHI og Dnlf – rekke overordnede saker  

• Holdt innlegg på årsmøtet til Norsk gastroenterologisk forening 7.2 
• Dialogmøte med helsedirektør Bjørn Guldvog 28.1, tema var blant 

annet problemer ved kurs i gammel ordning som verken arrangeres 
eller godkjennes. Et annet tema var FMF og faglige  retningslinjer.  

• Coronagruppen  
 

Oppfølging fra forrige styremøte:  
Møte med Presidenten vedrørende høringen som ble sendt NOKLUS som 
omfattet laboratoriebruk i primærhelsetjenesten. Saken vil tas opp på første 
styremøte i NOKLUS i mai.    
  
Oppfølgingsmøte med Helsebiblioteket. Det var ønskelig å få mer informasjon 
om årsaker til kuttene i tidsskriftpakker (4500 tidsskrifter) samt få på plass en 
forankring av samarbeid om presentasjon av retningslinjer på Helsebibliotekets 
hjemmeside.   
  
Dialogmøte med Statens Legemiddelverk(SLV). Forrige dialogmøte ble avholdt 
november 2018. Tema var ordningen knyttet til å oppnevne medlemmer av 
SLVs kjernegruppe og kliniske eksperter via FMF. Dnlf ønsket tilbakemelding på 
om dette fungerer. DNLF skal lage et utkast til retningslinje for samarbeid med 
SLV.  
 

Sak 1.29.20   Henvendelsen fra Norsk forening for lungemedisin v/Aina Akerø og videre 
oppfølging  
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Fagstyret mottok en henvendelse fra Norsk forening for Lungemedisin om 
fagstyret og relevante FMF ville stille seg bak et bekymringsbrev til HOD for å 
advare mot helserisikoen ved bruk av e-sigaretter. Fagstyret behandlet 
henvendelsen på styremøtet i februar og vedtok at henvendelsen skulle sendes 
alle fagmedisinske foreninger og ikke kun et utvalg. 

Brevet til HOD ble sendt de FMF med frist til 9. mars. De FMF ble anmodet om å 
stille seg bak brevet for å synliggjøre for HOD at dette er en bekymring som er 
bredt forankret i fagmiljøene.  

13 FMF ønsket å støtte anmodningen.  

Vedtak: 
Fagstyret gir også sin tilslutning og stiller seg bak brevet til HOD vedr 
bekymringen for helserisikoen ved e-sigaretter, både med og uten nikotin. 

 

Sak 3.03.20 Retningslinjer i barnefordelingssaker   
Etter behandlingen av henvendelsen fra Rådet for legeetikk om Rådets 
mulighet til involvering av de fagmedisinske foreningene i saker som har med 
faglige vurderinger å gjøre, oversendte Rådet en henvendelse fra et medlem. 
Medlemmet ønsket at Legeforeningen skulle utarbeide en form for 
retningslinjer for leger i barnefordelingssaker. Rådet anså det som 
hensiktsmessig at henvendelsen ble videreformidlet til relevante fagmedisinske 
foreningene som kunne vurdere om man vil gå i gang med et slikt arbeid som 
ble skissert i henvendelsen. Fagstyret behandlet initialt henvendelsen vedr 
Retningslinjer for leger i barnefordelingssaker pr. mail og kom med forslag til 
foreninger Rådet kunne kontakte. Rådet mente at dette var arbeid som 
fagstyret burde organisere. 

Vedtak:  
Saken ble behandlet på nytt, og fagstyret konkluderte med at utvikling av 
retningslinjer ligger utenfor fagstyrets mandat og arbeidsoppgaver.   

Sak 1.30.20   Eventuelt    
Leder minnet om fordeling av oppgavene i arbeidsprogrammet jf. sak 1.78.19   
 

 


