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Protokoll fra Fagstyrets møte 10.02.20 

             Legenes hus, Oslo 

 

 

Til stedet fra Fagstyret:  

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

Sekretariatet: 

Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen (sak 1.09), Nina Evjen (sak 1.09), Merete Dahl (sak 1.09), 
Kari Schrøder Hansen (sak 1.09), Eirik N. Arnesen (sak 1.09) Anders Sondrup (sak 1.12), Aadel 
Heilemann (sak 1.12), Tor Carlsen (sak 1.13), Ragnar Nesvåg(sak 1.14), Gry Bjørnstad 

Referent: Gry Bjørnstad 

 

 

 

Saksnummer Sak 
Sak 1.11/20 
SAK2020000285 

Protokoll fra fagstyremøtet 16.01.20 
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 med mindre endringer.  
 

Sak 1.12/20 
SAK2019015796 
 

Samhandling med industrien - revisjon av samarbeidsavtaler 
 
På bakgrunn av Sentralstyrets foregående behandling av saken ble Fagstyret 
forelagt spørsmålet om hvorvidt samarbeidsavtalene med industrien burde 
revideres. Fagstyret drøftet spørsmålet om hvorvidt det er nødvendig og 
hensiktsmessig med en slik revisjon. 
Vedtak: 
Fagstyret stiller seg positive til en revisjon av samarbeidsavtalene med 
Legemiddelindustrien/Melanor og den videre prosess som er skissert. 

Sak 1.13/20 
HSAK201900486 
 

Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten 
 
Noklus hadde sendt på høring anbefalte analyser i primærhelsetjenesten. 
Disse er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av 
laboratorietjenester. Hensikten med de anbefalte analysene er å bidra til 
standardisert utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig bruk av 
laboratoriet.  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase8/CaseDocuments/3/20201/SAK2020000285
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://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase8/CaseDocuments/2/201912/SAK2019015796
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Noen av anbefalingene avviker fra nasjonale retningslinjer. Dette er 
begrunnet i hvert enkelt tilfelle og skyldes at nasjonale retningslinjer ofte 
oppfattes som spesialistdrevne og mindre relevante for bruk i 
primærhelsetjenesten. 
Det var innkommet svar fra seks fagmedisinske foreninger. Norsk 
nyremedisinsk forening og Norsk forening for allmennmedisin stilt seg kritisk 
til at Noklus skal arbeide videre med anbefalinger for rekvirering av 
laboratorieanalyser.  
Link til høringsuttalelse:  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 
 
Vedtak: 
Utkast til høringsuttalelse ble godkjent med mindre justeringer. 

Sak 1.14/20 
HSAK201900487 
 

Faglig retningslinje til helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens  
Helsedirektoratet hadde sendt på høring forslag til nasjonal retningslinje for 
helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens. Fem foreningsledd leverte 
høringssvar som i varierende grad støttet forslaget fra Helsedirektoratet.  
Link til høringssvar: 
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/faglig-retningslinje-
til-helsehjelp-til-personer-med-kjonnsinkongruens/hoeringsgrunnlag/  

 

Vedtak: 
Justert høringssvar med endringer fra diskusjonen i fagstyret oversendes 
Helsedirektoratet  

Sak 1.15/20 
 SAK2019014693 

Oppfølging av resolusjon om somatisk helse ved alvorlig psykisk sykdom 
eller ruslidelse  
Det forelå forslag om å etablere en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra ulike fagmedisinske foreninger for å følge opp 
resolusjonen om somatisk helse ved alvorlig psykisk sykdom eller ruslidelse 
fra faglandsrådet høsten 2019. Forslag til mandat var å utarbeide konkrete 
tiltak for å sikre bedre forebygging, oppdaging og behandling av somatisk 
sykdom blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom eller ruslidelse. Arbeidet 
foreslås finansiert gjennom søknad til Kvalitetsfondet, alternativt av den 
enkelte deltakende fagmedisinske forening.  

 

Vedtak: 
Fagstyret vedtok å opprette en arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra fagmedisinske foreninger som skulle foreslå konkrete tiltak for å bedre 
somatisk helse blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom eller ruslidelse.  
Arbeidsgruppen gis følgende mandat:   

1. Utarbeide måter å bygge og opprettholde gode levevaner gjennom 
livsløpet for pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse  
2. Etablere standard for utstyr og prosedyrer for somatisk kartlegging i 
behandlingsenheter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling  
3. Spesifisere rutiner for samhandling mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste om oppfølging av somatisk helse hos pasienter 

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/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/201912/HSAK201900487
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/faglig-retningslinje-til-helsehjelp-til-personer-med-kjonnsinkongruens/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/faglig-retningslinje-til-helsehjelp-til-personer-med-kjonnsinkongruens/hoeringsgrunnlag/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase8/CaseDocuments/3/201911/SAK2019014693
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med alvorlig psykisk sykdom eller ruslidelse, gjerne etter mal av NFAs 
anbefalinger fra 2018.  

 
Fagstyret vil søke finansiering av arbeidsgruppen gjennom Legeforeningen 
kvalitetsfond, alternativt ved å oppfordre den enkelte fagmedisinske forening 
om å finansiere sin representants deltakelse i gruppen.  

Sak 1.09/20  
 
SAK2020000252 
 

Faglandsrådsmøtet 

Program for faglandsrådsmøtet 15.-16. april 2020 ble behandlet i fagstyret. 
Fagstyret ønsker å prioritere fagsaker som er av interesse for flest mulig 
fagmedisinske foreninger. Fagstyret jobber videre med innholdet i de fire 
fagbolkene i samarbeid med sekretariatet.  

Det ble også diskutert: 

- kulturinnslag under åpningen 
- forslag til redaksjonskomite  
- ansvarsfordeling 

 

Vedtak: 
Programskisse for faglandsrådsmøtet 15.-16. april 2019 ble godkjent.  

Sak 2.04/20  
SAK2020000221 
 
 

Korte orienteringssaker 
 
Det ble gitt en kort orientering av oppfølgingen av følgende saker: 
1) Bekymringsmelding fra Norsk gastroenterologisk forening (NGF) om 
bortfall av refusjon for annenlinjebehandling ved autoimmun hepatitt (AIH):  
2) Hva skjedde med persontilpasset MS-medisin? 

3) Henvendelse til Mangelsenteret:  

Vedtak:  

Oppfølging av sakene ble tatt til orientering. 

 

Styremedlem Siri Tau Ursin følger opp sak 3.  

Sak 1.16/20 
SAK2019012761 
 

Oppnevning av Legeforeningens spesialitetsråd 
I tråd med Legeforeningens lover § 3-6-5-3 og fagstyrets vedtak av 21. mars 
2019 hadde sekretariatet innhentet forslag til medlemmer i Legeforeningens 
spesialitetsråd for perioden 2020 – 2023 fra de fagmedisinske foreningene og 
foreningenes utvalg for leger i spesialisering (Fuxx). Helsedirektoratet, de 
regionale utdanningssentrene, kommunesektorens organisasjon (KS), Statens 
helsetilsyn og Norsk pasientforening var invitert til å oppnevne 
representanter. De fire medisinske fakulteter var invitert til i fellesskap å 
oppnevne én representant. 
 
Vedtak 
Basert på forslag til representanter fra de fagmedisinske foreningene og 
deres LIS-utvalg og etter tilbakemelding fra de medisinske fakulteter, 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/6de08aba7d5b47dab88cfcaed127341e/anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf
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Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Norsk pasientforening oppnevnes 
Legeforeningens spesialitetsråd for perioden 2020 - 2023 med følgende 
sammensetning: 
Leder: Einar Klæboe Kristoffersen (immunologi og transfusjonsmedisin – 
Bergen) 
Nestleder: Lene Brekke (revmatologi – Haugesund) 
 
Legeforeningen 
Hans Høvik (allmennmedisin/samfunnsmedisin – Bergen) 
Vara: Betty Johanne Pettersen (samfunnsmedisin – Trondheim) 
Ingunn Skjørten (indremedisin/lungesykdommer – Gardermoen) 
Vara: Håvard Dalen (hjertesykdommer/ indremedisin – Trondheim) 
Siv Kjelsås Kvinge (rus- og avhengighetsmedisin/psykiatri – Røyken) 
Vara: Marit Morken (radiologi – Trondheim) 
Ragnhild Øydna Støen (ortopedisk kirurgi – Oslo) 
Vara: Sverre Steinsvåg (øre-, nese- halssykdommer – Kristiansand) 
Hildegunn Norbakken Granslo (LIS, barnesykdommer – Tromsø) 
Vara: Mats Kleivane (LIS, radiologi – Ahus) 
Solveig Mo (LIS, generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi – Bergen) 
Vara: Inga Strand Thorsen (LIS, nyresykdommer/indremedisin – Stavanger) 
Helsedirektoratet 
Karin Straume 
Heidi Stien 
De regionale utdanningssentrene 
Kristijane Cook Hvaal (RegUt Helse Sør-Øst) 
Rolf E. F. Christiansen (RegUt Helse Vest) 
Siri Ann Mauseth (RegUt Helse Midt) 
Elin Benedicte Skog (RegUt Helse Nord) 
Kommunesektorens organisasjon 
Madli Indseth 
Statens helsetilsyn 
Hans Petter Næss 
Heidi Merete Rudi – vararepresentant 
De medisinske fakulteter 
Terje Steigen 
Norsk pasientforening 
Svein Erik Tangsrud 
 

Sak 1.07/20 
 

STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID 
Fagstyret redegjorde kort for aktivitet siden forrige styremøte i tillegg til 
innspill fra de fagmedisinske foreningene.  
Siri Tau Ursin har vært i kontakt med leder av Norsk radiologisk forening, 
Helga Brøgger, som er opptatt av: 

-  LIS utdanningen  
- overdiagnostikk, for mye bilder uten god begrunnelse 
- Innovasjon 

Konklusjon: Helga Brøgger inviteres til fagstyremøte (Siri) 
Ståle Sagabråten 

- Klinisk ekspert i Statens legemiddelverk 
- Arbeidet med fødselsoppdraget og en del av "kloke valg" 
- Tarmscreening  

Marte Kvittum Tangen 
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- Personlig oppnevning (forskning og innovasjon) i rådet for helse og 
omsorg 21  

- Møte med Anne Hege Aamodt vedrørende hjernehelsenettverket  
Konklusjon:  
Det åpnes opp for frokostmøte i forbindelse med faglandsrådsmøtet 15.-16. 
april.  
Marte Kvittum Tangen orienterer kort på senere styremøter om:  

- Helsefellesskapene  
- PKO 

Vedtak:  
Orienteringene tatt til etterretning.  

Sak 2.05/20 
SAK2019001501 
 

Ansvars- og oppgavefordeling mellom sentralstyret og fagstyret innenfor 
utdanningsfeltet  
I fellesmøtet mellom sentralstyret og fagstyret 14.2.2019 ble arbeidsområder 
og aktuelle delegasjoner til fagstyret diskutert. Oppgaver og saker innen 
utdanning som naturlig hører hjemme i fagaksen og som kan delegeres til 
fagstyret ble vedtatt i sentralstyrets møte 13.3.2019.  
Det ble redegjort for arbeidsområder og delegasjoner til fagstyret innenfor 
utdanning og hva som ligger til sentralstyret.  
Vedtak:  
Ansvars- og oppgavefordeling innenfor utdanningsfeltet mellom sentralstyret 
og fagstyret ble tatt til orientering. 

Sak 1.19/20 
SAK2020000526 
 

Møte mellom fagstyret og sentralstyret mandag 10.2.2020 
Kl. 13.15 – kl. 14.00. Møterom Æsculap 
1. Innledning v/ Marit Hermansen og Cecilie Risøe. Rollefordelingen mellom 
sentralstyret og fagstyret 
2. Lovendringsforslag – fagaksen. Innledning v/ Cecilie Risøe 
3. Tillitsvalgtes rett til fri for å delta i møter, kompensasjon mv. Innledning v/ 
Cecilie Risøe 
4. Forskning – en første diskusjon. Innledning v/ Kari Schrøder Hansen (FAG) 
5. Eventuelt 

Sak 1.17/20  
 

Eventuelt 
Det ble meldt inn to saker under eventuelt:  

- Oppnevninger  
- Revisjon av regnskap i FMF 

Vedtak:  
1) Det er behov for oppnevningsbrev når fagstyrets medlemmer 

oppnevnes på vegne av Legeforeningen/fagstyret  
2) Regelverket sjekkes ut med Økonomiavdelingen til neste styremøte. 

 

 

 

 


