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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den: 02.11.2020 
 

Referat fra Fagstyrets møte 14.10.2020 

                Legenes hus, Oslo 

 

Til stedet fra Fagstyret: Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten fra sak 1.69.20, Marte Kvittum Tangen, Tom 
Sundar fra sak 1.67.20), Gry Dahle, Thea Falkenberg Mikkelsen, Ingvild Skogen Bauge, Asbjørg Stray-
Pedersen og Eivind Westrum Aabel. 

Forfall: John Christian Glent  

Sekretariatet: Kari-Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Kari S. Hansen, Nina Evjen, Merete Dahl (sak 

2.30.20), Øydis Rande Jarandsen (sak 2.30.20), Nina Finstad (sak 1.66.20), Hedda Maurud (sak 

1.67.20 og sak 3.19.20) og Marta Bergseng (sak 1.71.20) 

 Referent: Gry Bjørnstad  

 

 

Sak    Tittel    

Sak 1.65/20  
SAK2020002077 

*Protokoll fra fagstyremøtet 8.-9. september 2020 
Protokollen fra fagstyremøtet 8. -9. september 2020 er behandlet 

elektronisk.  
 https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 
 
Vedtak:  
Protokoll fra fagstyremøtet 8. og 9. september er godkjent elektronisk.  
 
 

Sak 1.70/20 
SAK2020001220 
 
 

*Godkjenning av veiledere i psykiatri 
Sekretariatet la frem en liste over godjente veiledere i psykiatri.  
 

Vedtak: 
Godkjent ble:  

· Dyrseth, Iselin i psykodynamisk psykoterapi  

· Isachsen, Merete i psykodynamisk psykoterapi  

· Wilberg, Gry Hege i psykodynamisk psykoterapi  

· Slåstad, Ivar Edvard i gruppepsykoterapi  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002077
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
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1.66/20 
HSAK202000079 – 3 og 4 

Oppfølging etter rusmiddeloverdose  
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om 
pakkeforløp ved oppfølging etter rusmiddeloverdose. Pakkeforløp for 
oppfølging etter rusmiddeloverdose skulle foreslås som et nytt kapittel i 
Pakkeforløp rusbehandling (TSB), og ikke som et eget pakkeforløp innen 
psykisk helse og rus. De interne høringsinstansene hadde innspill til 
forbedringsområder til utkastet for pakkeforløp. Sekretariatet hadde 
utformet utkast til høringsuttalelse.  
 
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/oppfolging-
etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-
pakkeforlop/hoeringsgrunnlag/ 
 
Vedtak:  
Fagstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes til 
Helsedirektoratet.  
 

Sak 1.67/20 
SAK2020005752 

Faglandsrådsmøtet november 2020 
Sakspapirene til faglandsrådsmøtet 3.-4. november 2020 ble behandlet.  
 
Vedtak:  
Sakspapirene til faglandsrådsmøtet 3.-4. november 2020 ble godkjent.  

 
Sak 3.19.20 
SAK2020002080 
 

Plan for faglandsrådsmøtet dersom fysisk møte ikke lar seg 
gjennomføre 
Fagstyret drøftet alternative måter å gjennomføre faglandsrådsmøtet 
på dersom det ikke er mulig å avholde et fysisk møte i november 2020. 
 
Vedtak:  
Faglandsrådsmøtet avholdes 3. november 2020. Møtet gjennomføres 
digitalt grunnet smittesituasjonen.  
 

Sak 1.68/20 
SAK2020002080 
 

Fellesmøte med sentralstyret 19. oktober 
Det er avtalt fellesmøte med sentralstyret 19.10, og det er behov for å 
drøfte de 2 fellessakene: 

• Forskningsutvalget 

• Helseinnovasjon 

Vedtak:  
Fagstyret drøftet sakene som behandles i møtet med sentralstyret.  
 

Sak 1.69/20 
SAK2020002080 
 

Tittel på valgte i fagaksen 
Fagstyret fikk forelagt to forslag på betegnelse av tillitsvalgte i fagaksen.  
 
Vedtak:  
Forslag på betegnelsen av valgte innenfor fagaksen ble diskutert.  
Fagstyrets forslag på FAG-representant sendes styrene i de 
fagmedisinske foreningene for innspill.  
 

Sak 2.30/20 Informasjon fra innspillsmøtene om LIS1-tjenesten 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20208/HSAK202000079
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/oppfolging-etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-pakkeforlop/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/oppfolging-etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-pakkeforlop/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/oppfolging-etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-pakkeforlop/hoeringsgrunnlag/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20209/SAK2020005752
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
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SAK2020004794 Legeforeningen fikk i juli/august invitasjon fra Helsedirektoratet (Hdir) 
om deltagelse i tre digitale arbeidsmøter for å diskutere aktuelle og 
ulike problemstillinger knyttet til den søknadsbaserte turnustjenesten 
og LIS1–ordningen. Det ble gitt muntlig informasjon, og Legeforeningens 
skriftlige innspill til Hdir i etterkant av møtene forelå i sakspapirene.  
Informasjonen ble tatt til orientering 

Sak 1.73.20 
SAK2020002080 
 

Rådet for legeetikk ber om faglig vurdering 
Fagstyret mottok en henvendelse fra rådet for legeetikk som ba om en 
faglig vurdering av SAK2020003044.  
 
Vedtak:  
Fagstyret oversender saken til følgende fagmedisinske foreninger for 
vurdering:  
· Norsk Gastroenterologisk forening  
· Norsk forening for immunologi  
· Norsk barnelegeforening  
· Norsk forening for allmennmedisin  
· Norsk gynekologisk forening  
 
Svarene bes sendt direkte til rådet for legeetikk for videre behandling.  

Sak 1.71.20 
HSAK202000086 dok 9 og 11 

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming 
Helsedirektoratet hadde sendt nasjonal veileder om gode helse- og 
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming på høring. 
Formålet med veilederen er å bidra til gode tjenester til denne gruppen 
og bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god 
samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene. Det hadde 
kommet inn ett høringssvar fra interne høringsinstanser.  

 
Vedtak: 
Fagstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes til 
Helsedirektoratet. 

Sak 3.18/20 
SAK2020002080 

QuestBack 
Resultatene fra spørreundersøkelsen ble presentert og drøftet med 

tanke på videre oppfølging.  

Resultatene ga tilbakemeldinger blant annet om samhandlingen mellom 

de fagmedisinske foreningene og fagstyret og om arbeidet i de 

fagmedisinske foreningene, etablering av Fuxx-utvalg og kontakt med 

myndighetene.  

 
Vedtak:  
Fagstyret tok gjennomgangen til orientering og vedtok oppfølgings-
tiltak.  

 

Sak 3.17/20 
SAK2020002080 

Arbeidsprogram 2021-23  
Arbeidsgruppen la frem utkast til arbeidsprogram for perioden 2021-23 
 
Vedtak: 

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodhearing/CaseDocuments/3/20208/HSAK202000086
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
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Fagstyret sender utkast til arbeidsprogram for perioden 2021-23 på 
høring til styrene i de fagmedisinske foreningene. Frist for innspill 4/1-
21. 
 

 Sak 2.31/20 
SAK2020002080 

Nytt fra fagstyrets leder 

• Møte på direktørnivå med Helsedirektoratet 8.10.2020 

• Møte, Forum for LM i ny spesialistutdanning 25.9.2020 

• Nettmøte med Hdir, hasteoppdrag fra FHI og HOD om 
senvirkninger ved Covid-19.  

• Deltar i arbeidet med Dnlfs arbeidsprogram 2021-23. 
 

Sak 2.33/20 
SAK2020002080 

Nytt fra fagstyretsmedlemmer 
Fagstyrets medlemmer orienterte kort fra deres ansvarsområder:  

• Deltatt på seminar om kosmetisk kirurgi  

• Svangerskapsdiabetes – retningslinjearbeid 

• Nye retningslinjer for akuttmottak  

• Dialog mellom de fagmedisinske foreningene og de ulike 
tidsskriftene som gis ut.  

• Barneombudets rapport, statens undersøkelseskommisjon 

• Intensivkapasiteten, hvordan rigge for en fase 2 under Covid-19. 
Fastlegenes rolle.   

• Utskrivningsprosesser – involverer hele tjenesten i kommunene.  

• Ønskelig å utlyse forskningsmidler hvor det kan ses nærmere på 
hvorfor Covid-19 rammer så skjevt. 

• Nasjonal strategi for sjeldne tilstander 

• Etablering av klinikerforum  

• Fagrådet for persontilpasset medisin  
 

Sak 2.34.20 
SAK2020002080 

Nasjonal strategi for sjeldne tilstander 
Norge har ikke hatt en egen strategi for pasienter med sjeldne 
diagnoser, men har iverksatt ulike tiltak for å sikre at alle pasienter skal 
få et tilfredsstillende tilbud både i spesialist- og primærhelsetjenesten. 
Den foreslåtte strategien belyste en rekke temaer knyttet til utredning 
og behandling og pekte på mål som kan bidra til helse- og 
omsorgstjenester som er tilpasset brukernes behov og som er 
avgjørende for god livsmestring.  
 
Fagstyret tok saken til orientering. 
 

Sak 2.32/20 
SAK2020002080 

Informasjon om kurs og konferanseavdelingen 
 
Vedtak:  
Saken ble utsatt 

Sak 2.35.20 Lenker til høringer behandlet i sentralstyret siden sist. 
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?completed=&from=1599
609600&to=1601942400&ongoing=true 
 
Vedtak:  
Tatt til orientering 

 Sak 1.72.20  Eventuelt   
Saker som ble drøftet under eventuelt:   

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase9/CaseDocuments/3/20203/SAK2020002080
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?completed=&from=1599609600&to=1601942400&ongoing=true
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/?completed=&from=1599609600&to=1601942400&ongoing=true
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• Legeforeningens syn på statsbudsjettet – sammenfattet av 

Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen. 

• Berammet planleggingsmøte i Idrettsmedisinsk etikk-utvalg til 
torsdag den 29.10 klokka 13-15. Fagstyrets representant kan 
delta digitalt. 

    

 


