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Sak 3.28/20 
 

EAS i Oslo i 2026 
Flere fagmedisinske foreninger mottok i november en henvendelse fra 
Lipidklinikken-OUS som ønsket å få det europeiske aterosklerosemøtemøte til Oslo 
i 2026. De mente et slikt arrangement ville være av interesse for flere av 
medlemmene i de fagmedisinske foreningene.  
 
Vedtak:  
Det sendes en støtteerklæring fra fagstyret.  

Sak 3.32/20 Helsebiblioteket  
Fagstyret behandlet kuttene i helsebiblioteket på møtet. Det ble uttrykt en klar 
bekymring for at det reduserte tilbudet fra Helsebiblioteket vil kunne føre til 
helsetjenester av lavere kvalitet.   
Helsebiblioteket vil fortsatt presentere retningslinjer/ veiledere med mer, men har 
et betydelig redusert tilbud hva gjelder ulike tidsskrift og tilgang til 
forskningsartikler og oppslagsverk. 
Vedtak:  
Fagstyret gir en uttalelse hvor den faglige bekymringen blir belyst.  

Sak 2.40/20 Fagstyret i media 
Det fremgikk av fagaksens arbeidsprogram for perioden 2019-21 at fagstyret skulle 
gjøre de fagmedisinske foreningene og fagstyret relevant ved egnede saker i 
media. På nettsiden under både "aktuelt" og "aktuelt i media" synliggjøres sakene.  
Fagstyre og faglandsråd (legeforeningen.no)  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-
og-faglandsrad/aktuelt-i-media/  
Saken er tatt til orientering.  

Sak 2.41/20 
 

Koronavaksinering 
Fagstyremedlem Marte Kvittum Tangen orienterte om arbeidet med 
Koronavaksinering og det arbeidet som Legeforeningen har vært involvert i. Flere 
fagmedisinske foreninger har deltatt i arbeidsgrupper, vaksineveileder og i 
kommunikasjon med FHI.  
Arbeidet ble tatt til orientering.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Forganisasjonen%2Frad-og-utvalg%2Ffagstyre-og-faglandsrad%2Faktuelt-i-media%2F&data=04%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7C118309ca416f421da19108d8a05d860f%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637435670819315031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2FfHcBfy%2Fb%2B6WoL1f%2FAxy%2F9B8UE%2BNjvDRtJl0p7hSJw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Forganisasjonen%2Frad-og-utvalg%2Ffagstyre-og-faglandsrad%2Faktuelt-i-media%2F&data=04%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7C118309ca416f421da19108d8a05d860f%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637435670819315031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2FfHcBfy%2Fb%2B6WoL1f%2FAxy%2F9B8UE%2BNjvDRtJl0p7hSJw%3D&reserved=0
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Sak 2.42/20 
 

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon  
Fagstyret sendte invitasjon den 12.11.2020 til de fagmedisinske foreningene om 
deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon. Arbeidsgruppen skal utrede 
helseinnovasjon i tråd med mandat skissert av fagstyret.  
Innen fristen var det 5 FMF som hadde svart og som ønsket å være med i dette 
arbeidet.  
Oppnevning til arbeidsgruppen behandles i fagstyremøte 13. januar 2021.   

Sak 3.31/20 Forespørsel deltakelse i referansegruppe - sykepleiere med klinisk 
breddekompetanse i sykehus 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
gjennomføre utredning av behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse 
i sykehus. Fagstyret har behandlet saken og ser behovet for at Dnlf er representert 
i et slikt arbeid for å se nærmere på oppgavefordelingen mellom leger og 
sykepleiere.  
 
Frist for å melde representant: mandag 21.desember 2020 
Vedtak:  
Forespørselen om deltakelse i referansegruppen sendes Norsk indremedisinsk 
forening.  

Sak 3.29/20  Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 

Fagstyret har mottatt på høring "Forslag til arbeidsprogram 2021-2023"  

Frist for tilbakemelding er 31. januar 2021. 
Vedtak:  
Fagstyret avgir ikke høringssvar da fagstyret er representert ved fagstyrets leder i 
arbeidsgruppen. Høringsinnspill fra de FMF ønskes velkommen. 

Sak 3.30/20  Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av aktuelle saker 

Fagstyret har mottatt på høring "Forslag til arbeidsprogram 2021-2023"  

Frist for tilbakemelding er 31. januar 2021. 
Vedtak:  
Saken behandles på fagstyremøtet 13. januar 2021. 

Sak 3.27/20 Rådet for legemiddelinformasjon og ankenemnden – oppnevning av medlemmer 
for perioden 2021-2023 
Legeforeningens og Legemiddelindustriens (LMI) råd for legemiddelinformasjon er 
et felles og uavhengig selvjustisorgan for foreningenes medlemmer. Rådets 
avgjørelser kan klages inn for ankenemnden for en ny vurdering. Fagstyret har 
behandlet spørsmålet om oppnevning av en vararepresentant til rådet for 
perioden 2021-2023. 
Frist 5. januar 2021 
Vedtak:  
Henvendelsen om oppnevning av vararepresentant sendes Norsk forening for 
allmennmedisin og Norsk forening for klinisk farmakologi.  

Sak 2.43/20 Intern ressursgruppe, evaluering av Nye metoder 
Saken tatt til orientering.  

 

 

 


