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Den norske legeforening  

Sekretariatet  

Fullført og godkjent den: 04.06.2020 

Referat fra Fagstyrets møte 26.05.2020 

                Teams 

Saksnummer 1.39.20 

 

 

 

 

Protokoll fra fagstyrets møte 26.05.20                 

  
Sak 1.39.20  Godkjent 04.06.20  Teamsmøte  

  
Til stedet fra Fagstyret:    

Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen, Ståle Sagabråten, Tom Sundar, Thea Falkenberg Mikkelsen, 
Asbjørg Stray-Pedersen, John Christian Glent, Siri Tau Ursin og Ingvild Skogen Bauge  
 

Sekretariatet:   

Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Anita Lyngstadaas og Gry Bjørnstad   

Referent: Gry Bjørnstad  

  

Sak 1.37.20    
SAK2020001678 
- 2  

*Protokoll fra fagstyremøtet 15.04.20   
Protokollen fra fagstyremøtet 15.04.2020 ble behandlet på e-post. Referatet 

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

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

 

Vedtak:   
Protokoll fra styremøtet 15.april 2020 ble godkjent.  

Sak 3.03.20 
SAK2020001715 
-  

Helseinnovasjon 
Fagstyret mottok en henvendelse fra leder av Norsk Radiologisk Forening, Helga 

M. Brøgger (vedlegg 1) som ønsket at fagstyret skulle se nærmere på 

helseinnovasjon. Økt innovasjon i helsesektoren for å finne nye, gode og 

effektive løsninger for pasienter og helsepersonell har vist at det er behov for 

at helsepersonell involveres og gis anledning til å stille gode spørsmål og peker 

på tydelig utfordringer i pasientforløp og/eller arbeidshverdagen til 

helsepersonell.  

 
Vedtak: 
Saken utredes ytterligere og sekretariatet kommer med konkrete forslag basert 
på diskusjonen i møtet. Saken legges frem på fagstyremøtet i september 2020.  

Sak 3.05.20 
SAK2020001715 
-  

Samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg vedrørende samarbeid om et 
seminar for medisinsk personell som jobber med idrettsutøvere 
Legeforeningen mottok en henvendelse fra Norsk idrettsmedisinsk etikkutvalg 

vedrørende samarbeid om et seminar for medisinsk personell som jobber med 

idrettsutøvere (fysioterapeuter, leger) og trenere. Tema var overbelastning fra 
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et psykososialt perspektiv, når trening kommer på toppen av lekselesing og 

ambisiøse foreldre.  

  

 Vedtak: 
Fagstyret behandlet henvendelsen fra Norsk idrettsmedisinsk etikkutvalg og 
stiller seg positive til å være medarrangør på tema.   
Arrangement foreslås avholdt første halvdel av 2021.   
Fra fagstyret deltar Ingvild Skogen Bauge. Kostnadene for deltakelse dekkes 
over fagstyrets konto 140202. 

Sak 2.13.20 
HSAK202000020 

Orienteringssak om høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional 
perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når 
livsforlengende behandling avsluttes  

Fagstyret fikk forelagt til orientering Legeforeningens høringssvar som ble 
oversendt Nye metoder vedr. Folkehelseinstituttets metodevurdering av 
organdonasjonsmetoden cDCD (controlled Donation after Circulatory Death). 
 
Vedtak:  

Legeforeningens høringssvar oversendt Nye metoder vedr. Folkehelseinstituttets 
metodevurdering av organdonasjonsmetoden cDCD (controlled Donation after 
Circulatory Death) tas til orientering.  

Sak 3.06.20 
SAK2017006742
-262 

Bekymring rundt økt beslutningsmakt til RHF-fagdirektørene i Nye metoder. 
Fagstyret fikk forelagt et notat som løftet bekymringen rundt negative 
konsekvenser av et vedtak i Beslutningsforum som ga utvidet 
beslutningsmyndighet til fagdirektørene ved de regionale helseforetak 
(RHFfagdirektører) innenfor Nye metoder-systemet. Notatet beskrev vedtaket 
og hvordan RHFfagdirektørenes utvidede fullmakt kunne påvirke 
pasientbehandling negativt.  
  
Notatet har vært på intern behandling i Medisinsk fagavdeling ved 
ledergruppen (5.4.2020) med påfølgende juridisk vurdering hos saksbehandler i 
Avdeling for jus og arbeidsliv. Det interne notatet har videre vært på 
innspillrunde hos relevante fagmedisinske foreninger (i alt 23 stk.) med 
invitasjon/oppfordring om å besvare et sett med forhåndsdefinerte spørsmål. 
Innkomne innspill fra den interne og eksterne runden er innarbeidet i vedlagte 
notat.  
 
Vedtak: 
Fagstyrets leder med bistand fra sekretariatet utarbeider en kronikk som setter 
lys på problemstillingen som løftes i notatet.  

Sak 2.14.20 Nytt fra fagstyrets leder 
 
Vedtak:  
Saken utsatt til styremøtet 4. juni 2020 
 

  

Sak 2.15.20 Oppfølging fra tidligere møter 
 
Vedtak:  
Saken utsatt til styremøtet 4. juni 2020 
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Sak 2.16.20 Nytt fra fagstyretsmedlemmer 
 
Vedtak:  
Saken utsatt til styremøtet 4. juni 2020 

Sak 3.07.20 Henvendelse fra Olav Thon 
Fagstyret fikk forelagt en presentasjon fra Thon muskel- og skjelett senter 
(Thon SMS). Senterets visjon er å utvikle og effektivisere fremtidens 
behandling av muskel- og skjelett sykdommer.  
 
Vedtak:  
I gjennomgangen av henvendelsen fra Thon-senteret i fagstyremøtet ble det 
besluttet at fagaksen burde stille med en lege (eller to) for å gi innspill til 
senterets videre arbeid. Dette samarbeidet forutsettes være uforpliktende mht 
videre samarbeid. 
 
Henvendelsen sendes til følgende fagmedisinske foreninger:  
Norsk ortopedisk forening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening 
for fysikalsk medisin og rehabilitering 
                                   

 

  

Sak 1.38.20 Forberedelse til Landsstyremøtet 27. mai 2020 og møtet med fagdelegatene  
Det ble avholdt møte med fagdelegatene til landsstyret for å gå igjennom 
sakene til landsstyret. Det var spesielt fokus på forslag til lovendringer og 
bakgrunnen for behovet for disse tilpasningene i lovverket. Problemstillingene 
ble diskutert.  
 
I tillegg var det en gjennomgang av de ulike plattformene som skulle brukes 
under landsstyremøtet Zoom og Teams.  
 
Vedtak: 
Problemstillingene ble drøftet blant fagdelegatene og følges opp i 
Landsstyremøtet. 
 

Sak 3.04.20 
SAK2020001715 - 
6 

*Samferdselsdepartementet Postomfordeling  

På grunn av store endringer i markedet for posttjenester de siste årene, i form 
av redusert bruk av fysisk post, ga Samferdselsdepartementet Oslo Economics 
i oppdrag å utrede konsekvensene av endret postomdeling. Fra 1. juli 2020 
reduseres postomdelingen fra 5 til 2,5 dager i uken. Det er gjennomført flere 
endringer for å motvirke konsekvensene av redusert bruk av fysisk post.  

Vedtak:  
Fagstyret har vurdert konsekvensene av ytterligere reduksjon i postomdelingen 
per e-post og svarene er sendt Oslo Economics. Grunnet knapp tidsfrist ble 
saken behandlet elektronisk. 

Sak 3.02.20  
SAK2019010261  
  

Søknad om navneendring fra kompetanseområdet Alders- og 
sykehjemsmedisin  
 Vedtak:  
Oppfølging av saken tatt til orientering. 
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 Eventuelt 
Siri Tau Ursin redegjorde for problematiske forhold ved kjøp av 
nødrespiratorer.  

  

 Den norske legeforening  

Fagstyret 

  
 


