
 
 
 

 

 

 

Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Protokoll fra fagstyrets møte 15.04.20 

               

 

Sak 1.37.20 Godkjent 20.04.20 Teamsmøte 

 

Til stedet fra Fagstyret:   

Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen, Ståle Sagabråten, Tom Sundar (forfall 10:30-11:40), Thea 

Falkenberg Mikkelsen, Asbjørg Stray-Pedersen og Ingvild Skogen Bauge (forfall 10:00-11:40)  

Forfall: John Christian Glent og Siri Tau Ursin 

Sekretariatet:  

Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Marta Bergseng (sak 1.32), Ida Øygard Haavardsholm (sak 

1.36 og 3.02) og Gry Bjørnstad  

Referent: Gry Bjørnstad 

 

Sak 1.31/20   

SAK2020000526 
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Protokoll fra fagstyremøtet 09.03.20   

Protokollen fra fagstyremøtet 09.03.2020 ble behandlet. Referatet ligger 

på https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og 

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

 
Vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 9. mars 2020 ble godkjent med mindre endringer. 

Sak 1.32.20 
HSAK202000019  
 

Høring - Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

somatisk tilstand  

Helsedirektoratet hadde sendt faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons 
ved forverret somatisk tilstand på høring. Bakgrunnen var at Helsedirektoratet 
har vedtatt at relevante tiltakspakker fra Pasientsikkerhetsprogrammet skal 
videreføres som nasjonale faglige råd. Rådene i den aktuelle høringen bygger 
på og erstatter tiltakspakke "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand". Det hadde 
kommet inn fire høringssvar fra interne høringsinstanser. 
 

Vedtak: 

Justert høringssvar etter diskusjonen i møtet  oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 1.33.20 
SAK2020002169  
 

*Oppnevning av spesialitetskomité i akutt- og mottaksmedisin  

Fra sekretariatet forelå oversikt over mottatte forslag til sammensetning av 
spesialitetskomité i akutt- og mottaksmedisin. 

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


 
 
 

 

 

 

 
Vedtak: 
Fagstyret oppnevnte spesialitetskomiteen i akutt- og mottaksmedisin i tråd 
med de innkomne forslag fra interimstyret for fagmedisinsk forening i akutt- og 
mottaksmedisin, med virkning fra fagstyrets møte 15. april 2020 

• Leder Lars Petter Bjørnsen St. Olavs Hospital tom 31.12.2022 

• Medlem Øystein R. Mjelva Stavanger US tom 31.12.2022 

• Medlem Harry Achterberg Sykehuset Telemark, Skien tom 31.12.2020 

• Medlem Synnøve Espe Haukeland US tom 31.12.2020 

• LIS-Medlem Synnøve Mortensen Nordlandssykehuset, Bodø tom 
31.12.2022  

Vararepresentanter: 

• Varamedlem Ulf Køpp Sørlandet sykehus, Kristiansand tom 31.12.2022 

• Varamedlem Heidi Bakken Oslo US, Ullevål tom 31.12.2020 

• LIS-Varamedlem Cindy Treland Vestre Viken, Drammen  
 
Alle medlemmer og varamedlemmer som ikke er merket med LIS, er 
spesialister i faget. 

Sak 1.34.20  

SAK2020002461  

 

*Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin  

Sekretariatet la frem en liste over godkjenninger i kompetanseområde 

alders- og sykehjemsmedisin. 

 

Vedtak: 

Godkjent i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin ble: 

• Flora Torill Bang 

• Anne Sinnes Kleiven 

 

Sak1.35.20  

SAK2019015700  

 

Representanter til fagrådene for Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR) 

Legeforeningen mottok en henvendelse fra Helsedirektoratet om å delta med 
en representant i henholdsvis fagråd for Norsk pasientregister (NPR) og fagråd 
for Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Fagstyret oppnevnte 
Legeforeningens representant i NPR-utvalget, og NFA oppnevnte representant 
til KPR-utvalget.  
 
Vedtak: 
Fagstyret oppnevnte Cecilie Risøe som legeforeningens representant til fagråd 
for Norsk pasientregister (NPR) med Asbjørg Stray-Pedersen som 
vararepresentant.  
NFA oppnevnte Torgeir Hoff Skavøy som representant til fagrådet for 
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).    
 

1.36.20  

 

Lovendringsforslagene 

Fagstyret hadde en gjennomgang av lovendringsforslagene. To sentrale 

bestemmelser som ble drøftet, var endringen til en valgkomite som skal 

innstille på alle valg og hvem som skal velge LIS representantene fra de 

fagmedisinske foreningene med under 1000 medlemmer. Videre ble det 



 
 
 

 

 

 

drøftet om fagstyret bør møte i tillegg til representantene fra de fagmedisinske 

foreningene på lik linje som for sentralstyret i landsstyret. Det ble lagt vekt på 

betydningen av endringene og bakgrunnen for etableringen av fagaksen. 

   
Vedtak:  
Fagstyret opprettholder forslagene til justeringer og endringer av 
bestemmelsene knyttet til fagaksen.  
 

2.10.20  

 

Orienteringssak: Dnlfs arbeid med Covid-19 

I forbindelse med legeforeningens arbeid med Covid-19 har fagaksen jobbet 

tett opp mot de fagmedisinske foreningene (FMF) for å sikre god forankring i 

utarbeidingen av Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under 

forløpet av en covid-19 epidemi. Det ble etablert en nettside hvor alle 

prioriteringsrådene ble lagt ut. 

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-

prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/ 

Det har vært tett dialog opp mot helsemyndighetene i ulike prosesser, både 

Helsedirektoratet (generelle prioriteringsråd, smittevernutstyr) og 

Folkehelseinstituttet (smittevernråd). Helsedirektoratet har anerkjent 

Legeforeningens arbeid med prioriteringsråd på mange fagområder på sin 

hjemmeside https://www.helsedirektoratet.no/tema/prioritering-i-

helsetjenesten og vist til rådene på Legeforeningen.no.  

 

Det ble etablert en bredt sammensatt medisinsk rådgivningsgruppe som blant 

annet har gitt innspill til råd om smittevern for å hindre at helsepersonell 

utsettes for mer smitte enn nødvendig. Det er lagt vekt på å skille mellom 

faglige råd knyttet til beskyttelsesutstyr med begrenset og ubegrenset tilgang 

på utstyr.  

 

Primærhelsetjenesten etablerte tidlig en innsatsgruppe og har jobbet opp mot 
helsemyndighetene for å ivareta ulike problemstillinger på dette området.  
 
Vedtak:  
Arbeidet med Covid-19 ble tatt til orientering.  

2.12.20  

 

Årsmøter 

Det er sendt en henvendelse til de FMF med spørsmål om tidspunkt for 

gjennomføring av årsmøter i 2020 og hvordan disse skal gjennomføres.  

Vedtak:  

Saken tas til orientering.   

Sak 2.09.20  Henvendelser fra fagmedisinske foreninger  

Henvendelse 05.03.20 fra Norsk radiologisk forening  
Fagstyret mottok en henvendelse fra Norsk radiologisk forening vedrørende 

FUXX. Spørsmålene var knyttet til arbeidsmåter og organisering av FUXX.  

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/


 
 
 

 

 

 

Vedtak: 

Det tas utgangspunkt i brevet som ble sendt de FMF i 2017 i forbindelse med 

opprettelse av FUXX. Nytt brev sendes de FMF.  

Henvendelse 03.04.20 fra Norsk oftalmologisk forening  

Fagstyret har mottatt en henvendelse fra Norsk oftalmologisk forening som 

uttrykte bekymring for akkumulert etterslep på fagområder grunnet COVID-19-

restriksjoner. Foreningen ønsket at fagstyret skulle videreformidle til 

Helsedirektoratet at det anbefales at avtalespesialister og sykehusavdelingene 

gradvis tar opp igjen aktiviteten og kontroller av pasienter som ikke kan 

utsettes over lengre tid. 

 

Vedtak: 

Innspillet fra Øyelegeforeningen følges opp i dialogen med Helsedirektoratet.  

Cecilie Risøe svarer Øyelegeforeningen. 

Sak 3.02.20 
SAK2019010261  

 

Oppfølgning  

Søknad om navneendring fra kompetanseområdet Alders- og 

sykehjemsmedisin 

Etter forrige styremøte ble det sendt en henvendelse til Norsk forening for 
geriatri. De vil behandle fagstyrets henvendelse på deres styremøte i april.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes til neste styremøte.  

Sak 2.11.20 

(Sak 1.28.20)  

SAK2020001401-

15 

 

Oppfølging 

Migrasjonskonferanse 

Legeforeningen mottok en henvendelse om å delta på Migrasjons-konferanse 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 Migrasjons-
konferansen. Kandidaten har bekreftet. 
Cecilie Risøe informerer presidenten og oppretter kontakt mellom vår 
representant og arrangøren. 
 

 

 

 

 


