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Referat fra Fagstyrets møte 16.06.2020  

               Teams, Oslo  
  
Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten, Marte Kvittum Tangen, Thea Falkenberg 
Mikkelsen, John Christian Glent, Ingvild Skogen Bauge og Asbjørg Stray-Pedersen.   
Forfall: Tom Sundar og Siri Tau Ursin  
Sekretariatet:  Kari Jussie Lønning, Bente K Johansen, Nina Evjen, Kari Schrøder Hansen, Ragnar 
Nesvåg (1.41.20), Nina Finstad (1.42.20), Marta Bergseng (1.43.20), Hege Knutsen(2.19.20), Kjell 
Walquist(2.19.20), Ida Øygaard Haavardsholm (2.20.20)  

 
Referent: Gry Bjørnstad   
  
  

Sak     Tittel     

Sak 1.40/20   
SAK2020002074  

Protokoll fra fagstyremøtet 4. juni 2020  
Protokollen fra fagstyremøtet 4. juni 2020 ble behandlet i styremøtet. 
Referatet ligger på https://beta.legeforeningen.no/om  
oss/organisasjonen/rad-og utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets  
motereferater/  
  
  
Vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 4. juni 2020 ble godkjent med noen endringer  
  

Sak 1.41/20 
HSAK202000040  
  

Høring: Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer som står i fare 
for å begå seksuelle overgrep mot barn: "Det finnes hjelp"  
  
Helsedirektoratet sendte på høring et forslag til nasjonale faglige råd 
for helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn. Tilbudet er foreslått som en lavterskeltjeneste med 
hjelpelinje, samt regionale tilbud om utredning og oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten. Feltet preges av magert kunnskapsgrunnlag, 
noe som gjør behandlingstilbudet forsøksbasert og lite treffsikkert.   
  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/helsetilbud-
til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-
det-finnes-hjelp/hoeringsgrunnlag/  
  
Vedtak:  
Høringsuttalelsen oversendes Helsedirektoratet.   
  

Sak 1.42/20 

HSAK202000043  
Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer 
med Tourettes syndrom  
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Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:1 
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer 
med Tourettes syndrom.   
   
I juni 2018 satte regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å 
utrede autismefeltet og "beslektede diagnoser som Tourettes 
syndrom". Utvalget har drøftet tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, 
kartlagt og beskrevet behovene personer med autisme har og 
utfordringene på feltet. Basert på dette har utvalget drøftet og 
foreslått tiltak for å bedre det samlede tilbudet til personer med 
autismeforstyrrelse.    
  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-
autisme-og-tourettesutvalgets-innstilling-nou-2020-1-tjenester-til-
personer-med-autismespekterforstyrrelser-og-til-personer-med-
tourettes-syndrom/hoeringsgrunnlag/  
  
Vedtak:  
Fagstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse med endringer. 
Høringsuttalelsen sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.    
  

Sak 1.43/20 
HSAK202000048  
  

Høring: Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om 
helsekrav for personer i arbeid på innretninger i 
petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for 
yrkesdykkere)  
  
Helsedirektoratet har sendt revisjon av IS-1879 – veileder til Forskrift 
om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i 
petroleumsvirksomheten til havs (inkludert yrkesdykkere) på høring. 
Med bakgrunn i innspill som Helsedirektoratet hadde fått etter forrige 
revisjon av veilederen i 2015 vurderte Helsedirektoratet å foreta en 
mindre revisjon av veilederen. Foreslåtte endringer gjelder både 
enkelte av helsekravene og utvidelse av ansvarsområdet til 
Klagenemnden til også å gjelde dykkere innaskjærs.   
  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/forslag-til-
endringer-i-is-1879-veileder-til-forskrift-om-helsekrav-for-personer-i-
arbeid-pa-innretninger-i-petroleumsvirksomheten-til-havs-inkludert-
helsekrav-for-yrkesdykkere-obs-kort-frist/hoeringsgrunnlag/  
  
Vedtak:  
Vedlagte utkast til høringssvar med endringer oversendes 
Helsedirektoratet.  
  

Sak 2.18/20  
SAK2020002074 -   

Helsebiblioteket  
Anne Hilde Røsvik, Kjell Tjensvoll og Merete Holtermann fra 
Helsebiblioteket orienterte kort om:  

• Pediatriveilederne og andre ressurser.   
• Retningslinjearbeid  
• Helsebiblioteket på ny plattform, hva ønsker Legeforeningen 
ift. funksjonalitet og behov   
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• Hva har de fagmedisinske foreninger nytte av i sin oppdatering 
av egne veiledere   

  

Sak 2.19/20  
SAK2020002074 -   

Oppfølging av arbeidsprogrammet 2019-21 - Del B "Styrke fagaksens 
organisatoriske arbeid"   
  
Hege Knutsen og Kjell Walquist fra ØKAD orienterte om arbeidet som 
pågår for å legge til rette for at de fagmedisinske foreningene som 
ønsker det kan, få kjøpe sekretariatsbistand og føring av regnskap i 
tillegg til elektronisk arkivsystem.   
  

Sak 2.20/20  
HSAK202000058 -  
  

Lovendringsforslag om representasjon i faglandsrådet  
Leder av YLF, Kristin Kornelia Utne, fremmet et lovendringsforslag i 
landsstyremøtet 27.5.2020, som gikk ut på å legge til følgende 
presisering i § 3-6-4-1 (3) 6: "Representasjon av LIS i faglandsrådet skal 
være minst 25% av delegatene".    
Landsstyret vedtok å oversende lovendringsforslaget til sentralstyret 
for å utrede hvordan prinsippene i forslaget kan ivaretas. Saken skal 
legges frem på nytt i første ordinære landsstyremøte.   
  
Foreløpige forslag ble presentert for fagstyret til orientering.  

  
  

Sak 2.21/20  
SAK2020002074 -  

Fagstyrets leder orienterte  
• Legeforeningens 3. webinar, rehabilitering etter 
intensivbehandling for covid-19 (04.06.)   
• Webinar arrangert av Legenes forening for helseteknologi og 
innovasjon, "Felleskap, ikke mesterskap" (04.06).  
• Fagrådsmøte i NPR og KPR på Skype den 09.06.  
• Kronikk om unntaksmedisin publisert i Dagens medisin den 
09.06.  
• Dialogmøte med Statens undersøkelseskommisjon for helse og 
omsorgstjenesten den 11.06.  
• Tilsvar fra Austad diagnostikk er oversendt de fagmedisinske 
foreninger som ga uttalelse for eventuelle kommentarer  
• Henvendelse fra Legeforeningens nye utvalg for kvalitet og 
pasientsikkerhet med forespørsel om samarbeid. Hvilke 
fagmedisinske foreninger har et eget utvalg for kvalitet og 
pasientsikkerhet?   

  

Sak 2.22/20  
SAK2020002074   

Nytt fra fagstyrets medlemmer  
Fagstyrets medlemmer orienterte kort  
  
Marte Kvittum Tangen:  

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ønsker 
samarbeid om tiltak for å bedre helsetjenestene til sårbare 
grupper. Avtalt møte med fagstyrets leder og MKT med 
gjennomgang og informasjon om resolusjonen vedr pasienter med 
somatisk sykdom og psykisk sykdom/ruslidelser fattet på 
faglandsrådet 2019.  
• Møte med psykologforening vedrørende kosmetisk kirurgi   

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002074
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• Møte med farmakologisk forening vedr en rapport for bedre 
samarbeid  
• Nasjonale kvalitetsindikatorer i allmennmedisin.   

  
Ståle Sagabråten:  

• Møte om tykktarmscreening, elektronisk journal og forskning 
på feltet.   

  
Asbjørg Stray Pedersen  

• Møte i referansegruppen vedrørende sjeldent strategien   
• Møte i arbeidsgruppen persontilpasset medisin.   

  

Sak 1.44.20  
SAK2020002460  
  

Forslag til endring i regelverket i kompetanseområde Alders- og 
sykehjemsmedisin  
Referat  
Sakkyndigkomite i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin 
(KOAS) hadde fremmet forslag om endringer av reglene for 
godkjenning i kompetanseområde. Revisjon av regelverket var 
fremkommet som et behov fordi det til nå kun er blitt godkjent 38 leger 
innen kompetanseområde og de aller fleste var blitt godkjent etter 
overgangsreglene da KOAS ble opprettet i 2012. I tillegg ønsket man å 
tydeliggjøre enkelte punkter i "Utfyllende bestemmelser".  
  
Vedtak  
Gjeldende regelverk og utfyllende bestemmelser for 
kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin endres i tråd med 
forslag fra sakkyndigkomite.  
  

Sak 1.45.20  
SAK2019015393  
  

Forslag til endring i regelverket i kompetanseområde allergologi  
Sakkyndigkomite i kompetanseområde allergologi hadde fremmet 
forslag om endringer av reglene for godkjenning i kompetanseområde. 
Revisjon av regelverket var fremkommet som et behov fordi det til nå 
kun er blitt godkjent 91 leger innen kompetanseområde pr. i dag.  
  

Vedtak  
Gjeldende regelverk og utfyllende bestemmelser for 
kompetanseområde i allergologi endres i tråd med forslag fra 
sakkyndigkomite.  
  
  

   Eventuelt    
Henvendelse fra Norsk hjerneslagforening    
  

  

    

    

  
 


