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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den: 22.09.2020 
 

Referat fra Fagstyrets møte 08.09.2020 og 09.09.2020 

                Bristol, Oslo 

 

Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten, Marte Kvittum Tangen, Tom Sundar, Thea 
Falkenberg Mikkelsen, John Christian Glent (forfall 8/9, digital deltakelse 9/9) og Asbjørg Stray-
Pedersen. 

Forfall: Ingvild Skogen Bauge 

Sekretariatet: Kari Jussie Lønning, Bente K Johansen, Kari S. Hansen, Nina Evjen, Merete Dahl, Marit 
Gustavsen (sak 3.13.20) og Marta Bergseng (sak 1.48.20) 

 Referent: Gry Bjørnstad  

 

Sak   Tittel   

Sak 1.46/20  
SAK2020002074 -
58 

*Protokoll fra fagstyremøtet 16. juni 2020 
Protokollen fra fagstyremøtet 16. juni 2020 er behandlet 

elektronisk. Referatet ligger på https://beta.legeforeningen.no/om 

oss/organisasjonen/rad-og utvalg/fagstyre-og-

faglandsrad/fagstyrets motereferater/  

 
Vedtak:  

Protokollen fra fagstyremøtet 16. juni 2020 er godkjent 22. juni 

2020 

 

Sak 1.47/20 
SAK2020004483 
 

*Godkjenning i allergologi 

Sekretariatet la frem en liste over godkjenninger i 
kompetanseområde allergologi. Saken er behandlet elektronisk og 
godkjent 3/7-20 
 
Vedtak:  

Godkjent i kompetanseområde i allergologi ble 

• Teresa Løvold Berents 
Sak 1. 54/20 
SAK2020002461 

*Godkjenning i alders- og sykehjemsmedisin 
Sekretariatet la frem en liste over godkjenninger i 
kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin 
 
Vedtak:  
Godkjent i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin ble:  

• Ragnhild Eikaas Bøhm  

• Eva Therese Granli 
Sak 1.55/20  
SAK2020001220 

*Godkjenning av veileder i psykiatri 
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Sekretariatet la frem en liste over godkjenning i psykiatri – kognitiv 
terapi. 
 
Vedtak:  
Godkjent i kompetanseområde i psykiatri – kognitiv terapi ble  

• Rolf-Arne Sandnes som veileder i kognitiv terapi 

Sak 1.49/20 
HSAK202000065 -7 

*Høring innspillsrunde: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i 
Norge 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å "Etablere og forvalte et 
nasjonalt, standardisert språk (SNOMED CT i kombinasjon med 
helsefaglige kodeverk) for strukturering av informasjon i 
journalsystemene i samarbeid med aktørene i sektoren. 
Direktoratet skal understøtte aktørenes bruk av standardisert språk, 
herunder bistå Helseplattformen i Midt-Norge med utprøving og 
innføring. 
 
Saken er behandlet elektronisk pga høringsfrist 31/8 

Vedtak:  
Fagstyret ga sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse 
"Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge". Høringsuttalelsen 
er sendt til Direktoratet for e-helse.  

  
Sak 1.50/20 
HSAK202000066 -
10 

*Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, 
slettinger og enkelte nye læringsmål  
Legeforeningen mottok fra Helsedirektoratets forslag til endringer i 
spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og enkelte nye 
læringsmål. Helsedirektoratet har mottatt innspill om endringer i 
læringsmålene i spesialistutdanningen for leger fra Legeforeningen 
og fra enkelte fagpersoner. De foreslåtte endringene dreier seg om 
syv nye læringsmål, samt enkelte flyttinger, rettinger og slettinger 
av læringsmål som er duplikater av andre læringsmål. 
 
Vedtak:  
Fagstyret ga sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse "Høring om 
endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og 
enkelte nye læringsmål". Høringen ble behandlet elektronisk pga 
høringsfristen 17/8. Høringsuttalelsen er sendt til Helsedirektoratet.  
 

Sak 1.53/20 
HSAK202000074 -
12 

*Høring - Liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek 
Høringen er administrativt behandlet  
Legeforeningen har fra Legemiddelverket mottatt høringen Forslag 
til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom 
apotek.  
 
Vedtak:  
Fagstyret ga sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse "Liste over 
legemidler som kan omsettes utenom apotek”. 
Høringen er administrativt behandlet.  Høringsuttalelsen er sendt til 
Legemiddelverket. 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20206/HSAK202000065
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20207/HSAK202000066
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20207/HSAK202000074
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Sak 2.26/20 
SAK2020002077 - 
16 

*Helserisiko ved bruk av e-sigaretter  
Norsk forening for lungemedisin sendte brev om helserisiko ved 
bruk av e-sigaretter 9. mars 2020 til Helseministeren. Henvendelsen 
ble støttet av Legeforeningens fagstyre og en rekke fagmedisinske 
foreninger. I brevet ble det tatt opp helserisikoen ved e-sigaretter, 
både med og uten nikotin, og fremholder at e-sigaretters helserisiko 
er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt i 
Norge.  
Norsk forening for lungemedisin mottok den 23. juni 2020 svar fra 
helseministeren på sin henvendelse. Helseministeren er glad for at 
fagmiljøet engasjerer seg i denne tematikken og ønsker velkommen 
et videre samarbeid om saken.  
 

Sak 2.24/20 
SAK2020002077 - 
25   

*Bekymring fra NGF til Fagstyret om LIS-kurs 
Legeforeningens fagstyret mottok en henvendelse NGF.  
Sekretariatet svarte ut henvendelsen på vegne av fagstyret.  
Fagstyret og sekretariatet har forståelse for bekymringen som 
avlyste kurs forårsaker for utdanningsløpet for LIS og de 
konsekvenser det har medført. Det er de 4 regionale utdannings-
sentrene (RegUt) som har ansvaret for kursvirksomheten for alle 
sykehusspesialitetene, dette følges opp i møter mellom 
Legeforeningen og RegUt lederne. 
 

Sak 1.56.20 
HSAK202000075 – 
5 og 6 

 Høring – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster. 
Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til 
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av hjernesvulster. Direktoratet opplyste at 
dette er et nytt handlingsprogram som ikke er publisert tidligere.  
 
Vedtak:  
Fagstyret ga sin tilslutning til utkast til høringsuttalelsen med et par 
tillegg. Høringsuttalelsen sendes Helsedirektoratet. 

Sak 1.48/20  
HSAK202000059 

Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler 
Helsedirektoratet hadde sendt nasjonal veileder for vanedannende 
legemidler på høring. Nasjonal veileder for vanedannende 
legemidler har tatt utgangspunkt i og erstatter Nasjonal veileder for 
vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og 
Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-
kreftrelaterte smerter (IS-2077). Formålet med veilederen er å bidra 
til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, 
samt forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent 
avhengighetssyndrom.  
 
Vedtak: 
Fagstyret ga sin tilslutning til utkast til høringsuttalelsen med et par 
merknader og justeringer. Høringsuttalelsen ble sendt 
Helsedirektoratet. 
 

Sak 3.14/20 Arbeidsprogrammet 2019-2021  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20207/HSAK202000075
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De ulike områdene i arbeidsprogrammet for 2019-21 ble 
gjennomgått og status på de ulike delene ble drøftet.  
 

Sak 3.15/20 
SAK2020002077 – 
20 

Arbeidsprogrammet 2021-2023   
Med utgangspunkt i gjennomgangen av arbeidsprogrammet 2019-
21 ble det drøftet fremdrift for arbeidet med arbeidsprogrammet 
for neste periode.  
 

Vedtak: 
Fagstyret nedsatt en arbeidsgruppe med fire representanter fra 
fagstyret: Cecilie Risøe, Gry Dahle, Thea Falkenberg Mikkelsen og 
Asbjørg Stray-Pedersen 
 
Fremdriftsplanen for arbeidet med arbeidsprogrammet for perioden 
2021-23 ble vedtatt. Arbeidsprogrammet legges frem på 
faglandsrådsmøtet 2021.  

Sak 1.58/20  
SAK2020002077 – 
13 

Gjør kloke valg – status og videre plan. Samarbeid med fagstyret. 
Gjør kloke valg (GKV) ønsker et samarbeid med fagstyret i arbeidet 
med å engasjere flere fagmedisinske foreninger i kampanjen. GKV 
oppdaterte fagstyret om hvor langt de har kommet i arbeidet og 
veien videre.  
 
Vedtak:   
Fagstyret ønsker følgende for samarbeidet med GKV:  

- I dialog med de fagmedisinske foreningene minnes det om 
GKV.  

- Det lages en konkurranse om de fem beste anbefalingene, 
og prisen deles ut på faglandsrådsmøtet i april 2021.  

 

Sak 1.62/20  
SAK2020002077 – 
14 

Oppnevning av ny kandidat fra fagstyret til styringsgruppen for 
Gjør kloke valg 
Fagstyret har en representant i styringsgruppen for GKV, og i siste 
periode har fagstyret vært representert ved Siri Tau Ursin. Siri Tau 
Ursin har meldt at hun må tre ut av fagstyret og styringsgruppen, og 
fagstyret ble bedt om å oppnevne nytt medlem.  
 
Vedtak: 
Fagstyret oppnevnte Gry Dahle til styringsgruppen for GKV for 
perioden 2020-2021. 
 

Sak 1.51/20 
SAK2020002077 – 
11 

Saker til felles møte med sentralstyret 14/10 
 
Vedtak: 
Fagstyret diskuterte aktuelle saker. Fagstyrets leder fremmer 
forslagene i møte med presidenten.  
 

Sak 1.52/20 
SAK2020002077 - 
12 

Faglandsrådsmøtet 3-4 november 2020 
Fagstyret drøftet hvordan gjennomføringen av faglandsrådsmøtet 
3.-4. november bør være med tanke på smittehensyn.  
 
Vedtak:  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
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Faglandsrådet avholdes på Soria Moria 3.-4. november 2020 med 
mulighet for å delta digitalt. Informasjon om beslutningen sendes 
delegatene.  
 

Sak 1.57/20 

SAK2020002077 - 
15 

Lenker til høringer behandlet i sentralstyret siden sist. 
Det er ønskelig sett fra fagstyrets side å ha kjennskap til høringssvar 
som avgis fra foreningen der fagstyret ikke har vært direkte 
involvert. 
 
Vedtak:  
Fagstyret ønsker en fast sak på fagstyremøtene med lenker til 
høringer som er behandlet i sentralstyret.  
 

Sak 3.16/20 
SAK2020002077 - 
21 
 

Bør fagstyret være mer proaktive? 
Fagstyret drøftet viktigheten av å være synlig i bestemte saker og 
sette fagsaker på dagsorden. 3 av fagstyrets medlemmer arbeider 
videre med ett av forslagene.  

Sak 2.22.20 
SAK2020002077 - 
22 

Nytt fra fagstyrets leder  

Fagstyrets leder orienterte kort om møter og saker som er fulgt opp 

siden forrige fagstyremøte:  

• Representanter til ThonSMS   

• Oppfølgning av kronikk i DM – Felles henvendelse til HOD 

fra fagstyret og Kreftforeningen 

• Møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 24.08.20 

• Legeforeningens kampanje Helse og trygghet først 

(#Helseførst) 

Sak 2.23.20  
SAK2020002077 – 
24   
 

Nytt fra fagstyrets medlemmer 
Fagstyrets medlemmer orienterte kort fra deres ansvarsområder.  

Sak 3.12/20 
SAK2020002077 – 
17 

Henvendelse fra spesialforening  
Fagstyret drøftet på generelt grunnlag hvordan samhandlingen med 
spesialforeningene skal være.  
 
Vedtak:  
Fagstyret jobber med å få på plass strukturen i fagaksen. Dette er i 
startfasen, og fagstyret ønsker ikke å inngå et forpliktende 
samarbeid ut over de fagmedisinske foreninger per i dag, men må 
vurdere sak for sak.  
 

Sak 3.13/20 Nettside med opplæring i styrearbeid og rollen som medlem av et 

styre i en FMF 

Nettsiden for de fagmedisinske styrene ble presentert.  
 
Vedtak: 
Nettsiden presenteres på faglandsrådsmøtet i november 2020.  

Sak 2.27/20 Innspill til strategi for psykososial beredskap ved pandemi  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
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SAK2020002077 - 
23 

Det ble gjort kort rede for arbeidet med "strategi for psykososial 
beredskap ved pandemi". Sekretariatet har stilt med representant i 
Helsedirektoratets ekspertgruppe for psykososial beredskap under 
corona-pandemien. Ekspertgruppen har gitt innspill til et utkast til 
overordnet strategi for psykososial beredskap ved pandemi 
utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk 
stress (NKVTS).  
 
 

Sak 2.28/20 
SAK2020005276 -1 

Underkapasitet ved utdanningen innen ØNH 
Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode og halskirurgi har 
sendt bekymringsmelding til Legeforeningen om underkapasitet ved 
utdanningen innen ØNH. Bekymringen gjaldt underkapasitet på 
gjennomføringen av praktiske kurs og underkapasitet 
på rotasjonsstillinger/gjennomstrømningsstillinger ved OUS.  
 
Vedtak:  
Fagstyrets leder gir tilbakemelding til ØNH med oppdatert 
informasjon. 

Sak 1.60/20 
SAK2020005273 
 

Helseinnovasjon – forslag til videre strategi. (Oppfølging fra 
fagstyremøtet mai 2020) 
Fagstyret hadde på møte i mai 2020 behandlet en henvendelse fra 
leder av Norsk Radiologisk Forening, Helga M. Brøgger, som ønsket 
at fagstyret skulle se nærmere på helseinnovasjon. Styret hadde 
drøftet en videre strategi og ønsket en utdypning av mulighet for å 
etablere en arbeidsgruppe og eventuelt andre forslag til tiltak.     
  
Vedtak:    
Fagstyrets leder drøfter saken med presidenten. Saken foreslås 
drøftet på fellesmøtet med sentralstyret 14. oktober for videre 
oppfølging.  
 

Sak 1.59/20 
SAK2020002077 - 
28 

Møteplan 2021 
Møteplan for fagstyret 2021 ble gjennomgått 
 
Vedtak:  
Møteplanen for 2021 godkjent 
 
Tirsdag 12. januar Fagstyremøte 
Onsdag 17. februar Fagstyremøte, fellesmøte med Sentralstyret 
Tirsdag 23. mars Fagstyremøte 
Mandag 19.april Fagstyremøte 
Tirsdag 20. april - onsdag 21. april Faglandsrådsmøte 
Torsdag 27. mai Fagstyremøte 
Tirsdag 15. juni Fagstyremøte, digitalt 
Torsdag 2-3 september, Fagstyremøte, overlapp nytt og gammelt 
styre 
Tirsdag og onsdag 12-13. oktober, Fagstyremøte, styreseminar 
Onsdag 17. november, Fagstyremøte, fellesmøte med sentralstyret 
Tirsdag 14. desember, Fagstyremøte 
 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/4/20208/SAK2020005276
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20208/SAK2020005273
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
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Sak 1.61.20 
SAK2020002077 - 
29 

Ny høring - Lovendringsforslag om LIS-representasjon i 
faglandsrådet 
 
Vedtak:  
Fagstyret har gitt sin tilslutning til lovendringsforslaget tidligere og 
avgir ikke høringssvar  

Sak 1.64.20 
SAK2020002077 - 
31 

Seminar om etiske sider ved barne- og ungdomsidrett 
Fagstyret diskuterte utkast til program og kom med innspill til de 
fastsatte punktene og andre aktuelle tema. 
 
Vedtak: 
Innspillene sendes programkomiteen 

Sak 2.28.20  
 

Utvalg for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (UKP) 
Ellen Deilkås presenterte arbeidet i utvalget og utkast til QB.  

Sak 1.63.20 
SAK2020002077 - 
30 

Eventuelt  
Ingen saker under eventuelt 
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