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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den: 02.12.2020 
 

Referat fra Fagstyrets møte 24.11.2020 

                Legenes hus, Oslo 

 

Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten (til kl. 13:00), Gry Dahle, Marte Kvittum 
Tangen, Tom Sundar (fra kl. 12:00), Thea Falkenberg Mikkelsen, Ingvild Skogen Bauge og Jacob Jorem 
til kl. 13:00. 

Forfall: John Christian Glent og Asbjørg Stray-Pedersen 

Sekretariatet: Kari-Jussie Lønning, Hedda Maurud (Sak 3.20/20), Anita Lyngstad Aas (Sak 1.83/20) 

Bente K. Johansen, Kari S. Hansen, Nina Evjen 

 Referent: Gry Bjørnstad  

 

 

 
 

Dato: 24. november 2020 

 

Klokkeslett: 10:00-14:00 

 

Sted: Digitalt 

 

Sak    Tittel    

Sak 1.74/20  

SAK2020002080 

SAK2020002081 

*Protokoll fra fagstyremøtet 14. oktober 2020 

Protokollen fra fagstyremøtet 14. oktober 2020 er behandlet elektronisk.  

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

og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 

Vedtak:  

Protokoll fra fagstyremøtet 14. oktober 2020 er godkjent elektronisk.   

Sak 1.75/20 

SAK2020005752 

*Protokoll fra faglandsrådsmøtet 3. november 2020 

Protokollen fra faglandsrådsmøtet 3. november 2020 er behandlet elektronisk.  

Digitalt faglandsrådsmøte 2020 (legeforeningen.no)  

Vedtak:  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
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://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20209/SAK2020005752
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/faglandsradet/avholdte-radsmoter/faglandsradet-2020/
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Protokoll fra faglandsrådsmøtet 3. november 2020 er godkjent elektronisk.  

Sak 1.76/20 

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: 

• Kjell Bræin 

Sak 1.77/20 

SAK2020001220 

 

*Godkjenning av veiledere i psykiatri 

Sekretariatet la frem en liste over godjente veiledere i psykiatri. 

 

Vedtak:  

Godkjent i veiledere i psykiatri ble: 

• Janne G. Hermansen i kognitiv terapi 

• Johanna Molin i kognitiv terapi 

• Eva Cecilie Orvin i kognitiv terapi 

• Øystein Røsstad Severinsen i kognitiv terapi 

• Anne Kristin Dale Skjold i psykodynamisk psykoterapi 

• Knut Halfdan Leseth i psykodynamisk psykoterapi 

Sak 1.78/20 

SAK2020006824
-8 

*Godkjenning av veileder i arbeidsmedisin 
Sekretariatet la frem en liste over godkjent veileder i arbeidsmedisin. 

Vedtak: 
Godkjent veileder i arbeidsmedisin ble: 
·Hovland, Kristin Hildegard i arbeidsmedisin 

1.84/20 

SAK2020004483 

*Godkjenning av veileder  

Sekretariatet la frem liste over godkjenning i kompetanseområde allergologi.  

Vedtak:  

Godkjent i kompetanseområde i allergologi ble:  

• Katarzyna Parfieniuk  

Sak 1.79.20 

SAK2020007037-

8 

*Ny oppnevning av medlem i sakkyndig komite for kompetanseområdet 
smertemedisin 
Sekretariatet la frem liste over godkjenning av ny representant i sakkyndig 
komite for kompetanseområdet smertemedisin fra Norsk nevrologisk forening. 

Vedtak:  
Ny representant i sakkyndig komite for kompetanseområdet smertemedisin fra 
Norsk nevrologisk forening ble: 
· Maria Argren 
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Sak 2.39.20 

HSAK202000096 

 

*Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av 

medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner er sendt Folkehelseinstituttet.  

Legeforeningen vurderte utkastet til retningslinje som godt gjennomarbeidet og 

at den gir god veiledning der leverandørene skal sende inn dokumentasjon til 

hurtig metodevurdering. Legeforeningen hadde innspill til forbedringspunkt: 

"Leverandører av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner må også 

dokumentere vurderinger av metodens påvirkning på ytre miljø og eventuell 

påvirkning på antimikrobiell resistens i et helseperspektiv." 

Sak 3.20/20 

SAK2020004009-

10  

Forslag til mandat og sammensetning av nytt forskningsutvalg 

Sekretariatet la frem forslag til mandat og sammensetning til nytt 

Forskningsutvalg. 

 

Vedtak:   

Forslag til mandat og sammensetning av nytt forskningsutvalg var oppe til 

drøfting i fagstyremøtet. Etter gode drøftinger og innspill legges revidert sak frem 

på fagstyremøtet i januar 2021.   

Sak 1.83/20  

SAK2020007119-

17 

Opprettelse av en intern referansegruppe for evaluering av Nye Metoder 

Proba samfunnsanalyse er av Helse- og omsorgsdepartementet gitt oppdrag å 

evaluere Nye Metoder. Som ledd i evalueringsoppdraget skal Proba nedsette en 

partssammensatt, rådgivende referansegruppe. Legeforeningen ble invitert til å 

oppnevne én representant til referansegruppen. Sentralstyret vil oppnevne et 

sentralstyremedlem og ba fagstyret foreslå representanter til en intern 

referansegruppe sammensatt av relevante fagmedisinske foreninger. 

 

Vedtak: 

Saken om Opprettelse av en intern referansegruppe for evaluering av Nye 

Metoder ble diskutert, og innspill ble tatt med i videre oppfølging. Fagstyret 

foreslår sammensetningen av "Intern referansegruppe for evaluering av Nye 

Metoder" og gjør oppnevninger basert på innsendte forslag fra inviterte 

fagmedisinske foreninger. 

Sak 2.36.20 

SAK2020002081 

Nytt fra fagstyrets medlemmer 

Fagstyrets medlemmer orienterte kort fra deres ansvarsområder:  

• Deltakelse i arbeidsgruppen med intensivkapasitet  

• Leserbrev i Nationen Dugnaden som rammer de mest sårbare - Nationen  

• Deltakelse i arbeidet med rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - 

Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale 

tjenester og BUP" https://www.ukom.no. Lansert 30.11.2020 

• Møte med Ukom om medikamenthåndtering i kommunehelsetjenesten 

og utfordringer knyttet til overganger  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/dugnaden-som-rammer-de-mest-sarbare/
https://www.ukom.no/
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• Deltakelse i Helse og omsorg 21 HelseOmsorg 21 

• Møte med Høyre i Helse og omsorgskomiteen – oppfølging av saken om 

alkolås.  

• Mye arbeid knyttet til Covid og diskusjon rundt arbeidet med vaksiner. 

• Deltakelse i gruppen med retningslinjer vedr akuttmottak.  

 

Sak 2.37.20 

SAK2020002081 

Nytt fra fagstyrets leder  

• HODs svarbrev på felleshenvendelsen med Kreftforeningen 

• Samarbeidsmøter med presidenten  

• Intervju med NRK om unntaksmedisin ifm. Håpets marked  

• DM arena, Kreft og presisjonsmedisin 05.11.2020  

• Covid-19 erfaringskonferanse 16.10.2020  

• To saker i fellesmøte med sentralstyret 19.10.2020  

• Presentasjon av fagaksen og fagstyret på allmøtet 02.11.2020 
 

Sak 2.38/20 

SAK2020002081 

Korte orienteringer og avklaringer 
Det ble kort gjort rede for følgende saker: 

• Arbeidsgruppe om helseinnovasjon  

• QB oppfølging 

• TV i fagaksen  

• Landsstyremøtet 30. november -1. desember  
 

Sak 3.22/20 

SAK2020002081 

Evaluering av faglandsrådsmøtet 3. november 2020 
Fagstyret hadde en god gjennomgang av gjennomføringen av faglandsrådsmøtet 
3. november 2020.  Erfaringene tas med i planleggingen av faglandsrådsmøtet 
2021.  
 

Sak 3.23/20 

SAK2020002081 

Oppfølging av saker etter faglandsrådsmøtet 3. november - sak 14 medisinsk 
overaktivitet i livets siste fase  
Fagstyret hadde en god gjennomgang av sak 14, "medisinsk overaktivitet i livets 
siste fase" og diskuterte videre oppfølging av saken. Det sendes en påminnelse til 
de FMF om viktigheten av å få på plass konkrete tiltak. 
Det er publisert intervjuer i Dagens Medisin og skrevet kronikk i Utposten som tar 
for seg tematikken. 

  

Sak 3.24/20 

SAK2020002081 

Oppfølging av saker etter faglandsrådsmøtet - sak 10 orientering om 
kampanjen gjør kloke valg  
Fagstyret hadde en god gjennomgang av sak 10, "orientering om kampanjen gjør 
kloke valg". Styringsgruppen i kampanjen Gjør Kloke Valg har møte 2. desember. 
Gry Dahle deltar i styringsgruppen på vegne av fagstyret.  
 

Sak 3.25/20 

SAK2020002081 

Oppfølging av saker etter faglandsrådsmøtet - sak 11 status, ny ordning for 
spesialist utdanningen  
Fagstyret hadde en god gjennomgang av sak 11 status, ny ordning for spesialist- 

utdanningen. Det etableres en FB -side som kan være et forum for alle fagutvalg 
for leger i spesialisering (FUXX), siden vil bli løpende evaluert. Fagstyremedlem 
Thea Falkenberg Mikkelsen er administrator for FB- gruppen. 

 

https://www.helseomsorg21.no/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
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Sak 1.81/20 

SAK2020002081 

Lovendringsforslag frist for innkalling til faglandsrådsmøte 

Vedtak:  

Sak lovendringsforslag "frist for innkalling til faglandsrådsmøte" utsettes til 

senere.  

Sak 3.26/20 

SAK2020002081 

Faglandsrådsmøtet april 2021  
Fagstyret hadde en god diskusjon knyttet til gjennomføringen av 
faglandsrådsmøtet i april 2021. Til fagstyremøtet i januar utarbeides det et 
rammeprogram med utgangspunkt i gjennomgangen.   

Sak 3.21/20 

SAK2020002081 

Uttalelser til pressen - fagmedisinske foreninger 

Fagstyret drøftet saken.  

Sak 1.82.20 

SAK2020007248  

*Re-oppnevning av spesialitetskomiteene for perioden 2021 - 2024 
Fra sekretariatet forelå oversikt over mottatte forslag til sammensetning av nye 
spesialitetskomiteer for perioden fra 2021 – 2024. 

Vedtak: 
Fagstyret re-oppnevner spesialitetskomiteer i tråd med de innkomne forslag for 
perioden 2021 – 2024. I de tilfeller hvor forslag til nye spesialitetskomiteer for 
nevnte periode mangler helt eller delvis, gis sekretariatet fullmakt til å oppnevne 
komiteer i tråd med de forslag som senere mottas. 

 

Sak 1.80.20 

SAK2020002081 

Eventuelt    
Ny høring - Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om 
covid-19. Frist 24. desember 2020. Fagstyret vil bidra med sine erfaringer. Utkast 
til høringssvar behandles elektronisk. 

 

Oversikt over høringer behandlet i legeforeningen siden forrige fagstyremøte 

(14.10.2020-24.11.2020)  Høringer (legeforeningen.no)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002081
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?completed=true&from=1602633600&to=1606176000

