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Den norske legeforening  

Sekretariatet  

Fullført og godkjent den: 16.06.2020 

Referat fra Fagstyrets møte 04.06.2020 

                Teams 

Saksnummer 1.40.20 

 

 

 

 

Protokoll fra fagstyrets møte 04.06.20                 

  

Sak 1.40.20  Godkjent 16.06.20  Teamsmøte  

  
Til stedet fra Fagstyret:    
Cecilie Risøe, Marte Kvittum Tangen, Ståle Sagabråten, Tom Sundar, Thea Falkenberg Mikkelsen, 
Asbjørg Stray-Pedersen, John Christian Glent og Siri Tau Ursin  
 
Forfall: Ingvild Skogen Bauge 
 
Sekretariatet:   
Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen og Gry Bjørnstad   
Referent: Gry Bjørnstad  
  

Sak 1.39.20    
SAK2020002074 

Protokoll fra fagstyremøtet 26.05.20   
Protokollen fra fagstyremøtet 26.05.2020 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 26.mai 2020 ble godkjent med noen endringer.  

Sak 2.17/20 Orientering om videre oppfølging av vedtak fattet på landsstyremøtet 27. 
mai 2020.  
Del 1 av lovendringsforslaget. Det ble lagt frem en plan for oppfølging av 
oversendelsesforslaget og prosessen frem til behandling i landsstyremøtet. 
Saken legges frem for fagstyret 16. juni 2020  
Del 2 av lovendringsforslaget. Samme fremdriftsplan som for del 1.  
 

Sak 3.09/20 QB  
Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse i 2016/17 i forbindelse med 

etableringen av fagaksen. Spørreundersøkelsen ga nyttige svar på behov og 

utfordringer. I arbeidsprogrammet for perioden 2019-21 under del B 

"organisatorisk arbeid" fremgår noen av oppfølgingspunktene fra 

spørreundersøkelsen. Forslag til ny spørreundersøkelse basert på 
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spørreundersøkelsen fra 2016/17 med tillegg av noen nye områder ble lagt 

frem.  

Elementer fra spørreundersøkelsen vil også ha relevans ved evalueringen av 

fagaksen.  

Vedtak: 
Spørreundersøkelsen sendes ut etter sommeren og legges frem på 
fagstyremøtet i oktober.   
 

Sak 3.08/20 
SAK2020002074 
- 9 

Oppfølging av arbeidsprogrammet 2019 -21: Kurs og maler for styrene i de 
fagmedisinske foreningene på legeforeningen.no 
I arbeidsprogrammet for perioden 2019-21 del B "organisatorisk arbeid" er 

ett av underpunktene å “Utarbeide informasjonsmateriell for nye 

styreledere/nye styremedlemmer i fagmedisinske foreninger”. Det arbeides 

med en nettside hvor styrene i de fagmedisinske foreningene skal kunne 

finne informasjon, korte opplæringsfilmer og maler til arbeidet. 

Informasjonen på sidene er ment som veiledning og tips da de 

fagmedisinske foreningene er ulikt organisert. Utkast til nettsider ble vist. 

Fagstyret ga sin støtte til videre arbeid med både innretning og innhold. 

 

Sak 3.10/20 Arbeidsprogrammet 2019-2021 
Arbeidsprogrammet 2019-21 ble vedtatt på faglandsrådet september 2019. 
Oppfølgingsansvaret av de ulike delene ble fordelt mellom fagstyrets 
medlemmer på styremøtet i november 2019.   
Forslag til videre fremdrift: Sekretariatet sammenstiller hvilke punkter 
fagstyret har levert på og tar kontakt med ansvarlige i fagstyret i slutten av 
august. Saken realitetsbehandles på fagstyremøtet i september.  
 
Vedtak: 
Styret ga tilslutning til fremdriftsplanen. Endelig rapport legges frem på 
faglandsrådet 2021.  

Sak 3.11/20 Arbeidsprogrammet 2021-2023  
På faglandsrådsmøtet 2021 legges forslag til arbeidsprogram for perioden 
2021-23 frem. Forarbeidet med programmet foreslås å følge samme form 
som sist, hvor det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra 
fagstyret.  
Arbeidsgruppen legger frem en skisse for fagstyret. Forslaget sendes på 
høring til de fagmedisinske foreningene før de endelige sakspapirene sendes 
til delegatene på faglandsrådet 2021.  
I forbindelse med QB som sendes ut legges det inn et punkt hvor en 

oppfordrer de fagmedisinske foreningene til allerede nå å komme med 

innspill til arbeidsprogrammet 2021-23.  

 Vedtak: 
Fremdriftsplan for arbeidsprogrammet 2021-23 godkjennes.  

- Det nedsettes en arbeidsgruppe på fagstyremøtet i september 2020 
- Arbeidsgruppen legger frem en skisse for fagstyret på styremøtet i 

november 2020.  
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- Arbeidsprogrammet sendes på høring  

Sak 2.14.20 Nytt fra fagstyrets leder 
Fagstyrets leder orienterte om følgende: 

• Forskningsutvalget  

• Helsedirektoratet anerkjenner prioriteringsrådene  

• Dialog med FHI - om smittevernråd  

• Henvendelse fra ØNH-legene og ofthalmologene, 1:1-behandling  

• Webinarer – erfaring med Covid 19-pasienter ved intensivenheter 
(15.04), sykehjem m.m (11.05.)  

• Fagrådsmøte, Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- 
og brukerregister (KPR) – Første møte ble avholdt 4/5. Nytt møte 
avholdes 9/6. 

• Henvendelse fra Patji Alnæs-Katjavivi, Overlege, Kvinneklinikken, 
Ullevål Røyking og passiv røyking i disse coronatider.  

• Henvendelse fra Norsk Industri  

 
 

  

Sak 2.15.20 Oppfølging fra tidligere møter 
Fagstyrets leder orienterte om oppfølging av saker fra tidligere møter.  

• Helsebiblioteket inviteres til styremøtet 16.06. 

• Informasjon om Fuxx er sendt de fagmedisinske foreningene. 

• Barnelegeforeningens henvendelse vedrørende fond III 
o Fagstyret vurderer å rette en henvendelse til styret i fond III. 

• Akademikerprisen, sentralstyrets nominasjon av kandidat fra Dnlf 

• Austad diagnostikk. Rådet for legeetikk har tilskrevet Austad 
klinikken etter å mottatt  informasjon fra de FMF 

• Henvendelse fra Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og 
halskirurgi vedr. bruk av smittevernsutstyr.    

 

Sak 2.16.20 Nytt fra fagstyretsmedlemmer 
Fagstyrets medlemmer orienterte  

  

 Eventuelt 
- Styremøte i september  

Det er berammet møte 9. september. Det er behov for et 2-
dagersmøte om smittesituasjonen ligger til rette for fysisk samling.  
Det planlegges for et fysisk møte 8. september ettermiddag og  hele 
9. september.  

- Kloke valg  
Det ble orientert om en henvendelse vedrørende kloke valg.  

- Årsmøter til høsten  
Elektroniske møter vs. fysiske møter, utfordringer mht. 
avbestillingsfrister.  

  

 Den norske legeforening  

Fagstyret 
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