
 
 
 

 

 

 

Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den 10.02.2020 

Sak  

Protokoll fra Fagstyrets møte 16.01.2020 

              Legenes hus, Oslo 

Til stede fra fagstyretstyret:  
Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten, Marte Kvittum Tangen, Ingvild Skogen Bauge (til kl. 15), 
Tom Sundar og Siri Tau Ursin. Asbjørg Stray-Pedersen (fra kl. 1230 på telefon) 
Forfall:  
John Christian Glent og vara for Thea Falkenberg Mikkelsen (permisjon 1.10.19-31.01.20)  

Sekretariatet: Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Gry Bjørnstad, Øydis Rinde 
Jarandsen (Sak 2.01/20), Anne Ringnes (Sak 1.03/20, Sak 1.02/20), Ragnar Nesvåg (Sak 1.89/19 

og Sak 3.4/19), Charlotte Ibsen Henriksen (Sak 1.03/20, Sak 1.02/20), Ida Øygard 
Haavardsholm (Sak 2.03/20) 

  
Referent: Gry Bjørnstad 

 

 

Saksnummer Sak 

Sak 1.01/20 
SAK2020000222 

 Protokoll fra fagstyremøtet 16.01.2020 
Protokollen fra fagstyremøtet 16.01.2020 ble behandlet. Referatet ligger på 
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 
Vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 16. januar 2020 ble godkjent. 

Sak 1.02/20 
HSAK201900472 

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler  
Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring forslag om ny forskrift om 

miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Den nye forskriften 

bestod i stor grad av en oppdatering av og språklige justeringer i de materielle 

kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer 

helhetlig regelverk.  

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

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/  

Vedtak   

Vedlagte høringsuttalelse sendes til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Sak 1.03/20 
HSAK201900476 

Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.  

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


 
 
 

 

 

 

Helsedirektoratet sendte på høring forslag til endringer i anbefalinger for 
undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Anbefalingene 
hadde vært på intern høring i aktuelle underforeninger. Sekretariatet hadde 
utarbeidet utkast til høringsuttalelse. 

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

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/  

Vedtak   

Vedlagte høringsuttalelse sendes til Helsedirektoratet. 

Sak 1.04/20 
SAK2020000012 

BMJ International Forum 2020, Copenhagen 

The International Forum feirer 25 års jubileum i 2020. Det internasjonale 

forumet er opptatt av forbedring av helsetjenester til det beste for pasienten 

og lokalsamfunnet. Konferansen har som hensikt å synliggjøre ulike løsninger 
som kan implementeres på arbeidsplassen, fremme forskning om forbedring 

av kvalitet og sikkerhet og fremme effektiv innovasjon. I tillegg til å være en 

arena for ledere og utøvere over hele verden.  Fagstyret ønsket å delta med en 

representant på The International Forum 28-30 april 2020 i København.  

Kostnadene ble vedtatt dekket av fagstyret.   

 Vedtak  

Fagstyret ved Cecilie Risøe deltar på The International Forum 28-30 april 2020 i 

København. Kostnadene ved deltakelsen dekkes av formålsnummer fagstyret.  

Sak 1.05/20 
SAK2019014084 

Rutiner for henvendelser fra Rådet for legeetikk. Vurdering av sak vedr. 
Austad Diagnostikk  

Fagstyret hadde tidligere behandlet en henvendelse fra Rådet for legeetikk om 

bistand til å få belyst de faglige sidene i enkelte av sakene som Rådet har til 

behandling. Fagstyret hadde svart at de ønsket en koordinerende rolle og at de 

gjerne hjalp til med å peke på hvilke fagmedisinske foreninger som kan 
kontaktes. Rådet hadde deretter sendt en sak vedr. Austad Diagnostikk som 

fagstyret ønsket å behandle, siden dette var første sak i samarbeid med Rådet.  

Vedtak 

Fagstyret vedtok følgende anbefalinger for prosedyre ved behandling av saker 

fra Rådet for legeetikk:  

• Fagstyret ønsker kopi av henvendelser som Rådet for legeetikk sender 

til  fagmedisinske foreninger.  

• Fagstyret vurderer om det er andre fagmedisinske foreninger som også 

bør kontaktes og gir i så fall tilbakemelding til rådet.  

• Fagstyret ønsker en kopi av endelig vurdering fra rådet.  

I saken vedr Austad-diagnostikk gis det tilbakemelding til rådet om at det i 
tillegg til Norsk radiologisk forening bør sendes en henvendelse til følgende 
fagmedisinske foreninger:  

• Norsk gynekologisk forening 

• Norsk karkirurgisk forening 

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


 
 
 

 

 

 

• Norsk Cardiologisk Selskap 

Sak 2.01/20 
SAK2020000228 

Etablering av Legeforeningens grunnutdanningspris 

Etablering av prisen ble vedtatt på faglandsrådsmøtet i 2019. Formålet var å 
oppfordre til økt innsats i den medisinske grunnutdanningen ved å belønne 

god undervisning som bidrar til å skape gode leger og synliggjøre undervisning 
som en viktig oppgave. 

Det er sendt ut informasjon om prisen og prisvedtekter til Norsk medisin-

studentforening og de norske lokallagene til Nmf. De er oppfordret til å 

nominere gode forelesere eller rollefigurer, og vi har bedt Nmf om å legge ut 
informasjon om prisen på FB og deres nettside. 

SPOL har også laget en sak på dette.  

Priskomitéen ble valgt på forrige styremøte. Det ble imidlertid ikke valgt leder i 

tråd med vedtektene. 

Vedtak 

Status og videre fremdriftsplan ble tatt til orientering.  

Priskomitéen består av  Ståle Sagabråten, Siri Tau Ursin (leder) og John 

Christian Glent.   
Sak 2.02/20  
SAK2020000219 

 

Nytt siden sist 
Vedtak 

Nytt siden sist ble utsatt til neste fagstyremøte 
Sak 2.03/20 
SAK2020000287 

Faglandsrådet 2019, lovendringsforslag - Oppfølging av sak 12, godkjenning av 
valginstruks, og sak 9, forslag til endringer i Legeforeningens lover 
På faglandsrådsmøtet september 2019 ble fagstyrets forslag til justeringer og 
endringer av lovene som omhandler fagaksen behandlet. Fagstyret oversendte 
forslagene til videre behandling til sentralstyret. Det ble i møtet redegjort for 
videre prosess i arbeidet frem mot Landsstyret.  

 

Vedtak 

Arbeidet med lovendringsforslagene og harmoniseringen ble tatt til orientering.   

Sak 1.07/20 
SAK2020000288 

 

STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID 
Det fremgår av arbeidsprogrammet at Fagstyret skal arbeide for at 
Legeforeningen gir de fagmedisinske foreningene tilbud tilpasset ulike behov 
for praktisk støtte og tiltak som letter styrearbeidet samt fremme gode 
samarbeidsrelasjoner. I den forbindelse har Fagstyret tildelt alle de 
fagmedisinske foreningene én kontaktperson i styret: Hensikten er å bedre 
kommunikasjonen og sikre kontinuerlig faglig samarbeid mellom den enkelte 
fagmedisinske forening og fagstyret.  
Både fagstyret og de fagmedisinske foreningene ga uttrykk for at en slik 
kontakt var nyttig i arbeidet.  
Nye representanter til faglandsrådet ble meldt inn.  



 
 
 

 

 

 

Fagstyret fikk en god samlet oversikt over mye av aktiviteten i de 
fagmedisinske foreningene som også er nyttig for det videre arbeidet med å 
styrke fagaksen.  

Vedtak 

Kontakten med lederne av de fagmedisinske foreningene ble tatt til orientering.  

Sak 1.08/20 
SAK2020000250 

Årsberetning 2019 

Det ble lagt frem en overordnet skisse for årsberetningen for 2019. Det foreslås 
at årsberetningen i stor grad følger strukturen for arbeidsprogrammet 2019-
2021.  

 Vedtak 

Skisse for årsberetning 2019 godkjennes.  
Årsberetningen legges frem for fagstyret på møtet 10. februar.  

Sak 1.09/20 
SAK2020000252 

Innkomne saker til faglandsrådet 2020 
I forbindelse med planleggingen av faglandsrådsmøtet 2020 ble det i tråd med 
Dnlfs lover sendt ut et varsel til de fagmedisinske foreningene om fristen for å 
foreslå fagsaker. Fristen for å melde fagsaker var 14.12.19. Tolv fagmedisinske 
foreninger sendte inn forslag til faglig tema som ønskes drøftet på 
faglandsrådet. Totalt 16 saker ble foreslått. I tillegg var det innkommet et 
forslag fra Legeforeningens IT-utvalg, og ett forslag var fremmet muntlig fra 
leder av fagmedisinsk forening. 

 Vedtak 

Forslagene til faglige tema på faglandsrådsmøtet 2020 ble drøftet. 
Forslag til program med faglig tema legges frem i møtet 10. februar 2020. 

Sak 1.10/20 
SAK2020000252 

Faglandsrådet 

Rammen for faglandsrådsmøtet 2020 ble presentert for fagstyret.  

 Vedtak 
Rammen for faglandsrådsmøtet 2020 legges til grunn for den videre 
planleggingen. Det legges frem et forslag til program på neste styremøte og 
ansvarsfordeling.  
Fagstyrets vedtok også forslag til dirigenter 

Sak 3.01/20 Helsebiblioteket  
Helsebiblioteket var invitert til fagstyremøtet for å presentere deres arbeid 
samt se om det var områder som det kan være interessant å samhandle om.  

  Vedtak 
Møtet med Helsebiblioteket følges opp videre gjennom følgende to punkter 

- Det sendes ut en e-post til de fagmedisinske foreningene hvor det 

redegjøres kort om Helsebibliotekets arbeid med retningslinjer og 

viktigheten av at de fagmedisinske foreningene tar kontakt med dem 

og melder inn nye/endringer i retningslinjene  

- Helsebiblioteket inviteres til faglandsrådsmøtet 2020 

Sak 2.04/20 
SAK2020000221 

Orienteringssaker  
Følgende saker var meldt inn fra tidligere møter:  

- Bekymringsmelding fra Norsk gastroenterologisk forening (NGF) om 

bortfall av refusjon for annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt  



 
 
 

 

 

 

- Hva skjedde med persontilpasset MS-medisin?:  

  Vedtak  

Orienteringssakene ble utsatt til neste fagstyremøte.  

Sak 2.05/20 

SAK2020000233 
 

Korte orienteringer fra fagstyretsleder 
Invitasjon om deltakelse på seminar 060220 med fokus på eldres munnhelse. 
Fagstyrets leder har tatt kontakt med Norsk geriatrisk forening. Et medlem av 
NGF holder innlegg på seminaret.  

        Vedtak 

Saken ble tatt til orientering.  
Sak 1.11/20 
SAK2020000217 

Eventuelt 
Det ble meldt inn flere saker under eventuelt. Følgende saker er det vedtatt 
oppfølging av:  

- Møte med sentralstyret 10/2  

Vedtak: Lovendringsforslag, tillitsvalgtrollen  
 

- Bruk av Teams 

Vedtak: Presentasjon av teams på et senere fagstyremøte  
 

-  Fotografering  

Vedtak: det settes av tid på neste styremøte til fotografering.  
 

- Dialog møte med Guldvaag  

Vedtak: Fremheve klinikerinvolvering, herunder deltakelse i arbeidsgrupper, 
Helsebiblioteket, Psykiatri, utdanning 
 

- Godkjenning av spesialister i medisinsk genetikk fra andre europeiske 
land 

Vedtak: følges opp i sekretariatet  
 

 

Fagstyret  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


