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Referat styremøte 26. januar 2021 kl. 08.00 – 16.00.  

 

Sted: Teams 

Deltakere: Marte Kvittum Tangen, Torgeir Hoff Skavøy, Ståle Sagabråten, Ingvild Vatten 

Alsnes, Kjartan Olafsson, Sirin Johansen, Katrine Prydz, Elisabeth Stura, Christina Stangeland 

Fredheim, Tor Carlsen, Charlotte Henriksen (ref).  

 

Styremøte saksliste: 

 

Saksnr. Sak 

 

1/21 Referat fra sist styremøte 

2/21 Runde rundt bordet 

Ingvild Vatten Alsnes: Fauna- aktivitetsnivå stigende. 

 

Kjartan Olafsson: E-helsemøte - hva kan man bruke AI til, fokusert mot radiologi. 

Referansegruppe for kodeverk og terminologi. Foretaksmøte i Norsk Helsenett. 

Referansegruppemøte i Program kodeverk og terminologi, E-helsedir. 

 

Sirin Johansen: ALIS Nord – 24 kommuner i Nord- Norge som ikke har søkt om å bli 

godkjent som utdanningskommune. 

 

Torgeir Hoff Skavøy: prosjekt Pasientens legemiddelliste. Styremøte Norsk forening for 

alders- og sykehjemsmedisin 

 

Katrine Prydz: Ressursgruppe “Psykofarmaka til barn og unge”. Arbeidsgrupper NAV 

“Digitalisering av skjemaer”. ALIS-utvalget. 

 

Ståle Sagabråten: Arbeidsgruppe utskrivningsprosess fra sykehus, Hdir. 

Fødselsomsorgen, ny retningslinje, Hdir. Ekspertgruppe legevakt, HOD. 

Tarmscreening, referansegruppe. 

 

Elisabeth Stura: Arbeidsgruppe for etterutdanningen i allmennmedisin, revisjon. Utvalg 

for kvalitet og pasientsikkerhet. Kurskomiteseminaret. 

 

Christina Stangeland Fredheim: Retningslinjer senfølger covid-19.  

 

Marte Kvittum Tangen:  

Webinar for svenske politikere arr av SFAM om fastlegeordningen i Norge. Kveldsprat 

med Helle, Celebral Parese foreningen. Norsk pasient forening – møte. Styringsgruppe 
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mot antibiotikaresistens og for bedre smittevern, Hdir. Kurskomiteseminar. Fagsstyret - 

opprettelse forskningsutvalg, oppfølging av somatiske sykdommer hos pasienter med 

alvorlig psykisk sykdom/ruslidelse, sosial ulikhet i helse. Arbeidsgruppe nye 

retningslinjer akuttmottak, Hdir. Evaluering av praksiskonsulentordningen. Helse- og 

omsorg 21 rådet - Handlingsplan for klinisk forskning, Helseanalyseplattformen, mulig 

å hente ut data.  

Nordisk kongress – promotering til 2022.  

 

125/20 Våruka 2021 – Årsmøte 

Innhold og form. Digitalt, avholder grunnkurs om behov og årsmøte. Tema til årsmøte 

og debatt i helsepolitikk under utarbeidelse i arbeidsgruppa. Forslag lagt fram. 

3/21 Høringer –  

 

Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av aktuelle saker 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 31. Januar - MKT 

 

Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no)  

Frist 31. Januar - MKT 

 

Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 31. januar – svarer ikke  

  

Høring - Veiledning av leger i spesialisering 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 1. februar - ES 

 

Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 1. februar - THS 

 

Høring - GKV anbefaling fra norsk endokrinologisk forening Frist 13.februar - MKT 

 

Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 15. Februar - CSF 

 

Høring av forslag til endringer i barnevernloven – tverrfaglig helsekartlegging av barn i 

barnevernet 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 25. februar - ES 

 

Valg av nytt sentralstyre 2021-2023 

Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 

Frist 1. april -  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyremotet-2021-planlegging-av-aktuelle-saker/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyresak-forslag-til-arbeidsprogram-2021-2023/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-til-endringer-i-medisinsk-fodselsregisterforskriften/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-veiledning-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-om-lis1-ordningen-evaluering-og-tiltak/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-13-private-aktorer-i-velferdsstaten/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-av-forslag-til-endringer-i-barnevernloven-tverrfaglig-helsekartlegging-av-barn-i-barnevernet/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/valg-av-nytt-sentralstyre-2021-2023/hoeringsgrunnlag/
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4/21 Oppnevninger 

 Deltakelse i arbeidsgruppe for oppdrag Forbedringer i behandlingstilbudet til 

personer med hodepine  

– Kristine Gaarder og Christina Stangeland Fredheim 

 Invitasjon til innspill av kandidater til Legeforeningens forskingsutvalg 

 Oppnevning til arbeidsgruppe Legeforeningen om somatisk helse hos personer med 

alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse  

MKT forespør aktuelle kandidater.  

 Oppnevning til referansegruppa “RAK antibiotika” - Marte Kvittum Tangen 

 Rådet for muskel-skjelett helse – Petter Brelin 

 Annet/vedtakssaker 

5/21 Policynotat – svangerskap og fødsel – oppdaterer dokument og sender på mail  

6/21 Valg fagaksen 2021-23 –  

NFA foreslår Ståle Sagabråten som ny leder i fagstyret og Marte Kvittum Tangen som 

styremedlem. 

Landsstyrerepresentasjon: fagstyremedlemmene med vara Torgeir Hoff Skavøy og 

Christina Stangeland Fredheim.  

FAUNA foreslår LIS representanten.  

 

7/21 Oppgaveporteføljeprosjektet – tilslutning fra styret til å gå videre med prosjektet.  

8/21 Policydokument – Kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi – kortversjon.  

Dok. bearbeides i forbindelse med høring av lov og forskriftsendringer for å motvirke 

kroppspress. 

Fokus bør motvirke urealistiske kjønnsidealer i stedet for kosmetiske behandlinger – tar 

en ny runde. 

 

134/20 SKIL pasientundersøkelse - https://eportal.skilnet.no/public/form/119/review 

Styret godkjenner foreliggende versjon.  

Styret anbefaler at selve undersøkelsen utsettes til høsten  

9/21 Informasjon om publikumskampanjen Gjør Kloke Valg v/ Stefan Hjørleifsson kl. 13.00 

– kommer tilbake med ideer til formidling nærmere, etter pandemien. 

10/21 Kjerneverdier allmennmedisin – Sekretariatet jobber videre med en oversettelse av den 

engelske versjonen. 

139/20 Muskel- og skjelettlidelser – utsatt fra styremøtet 17.desember – må skille mellom 

privat praksis og kommunal stilling når forskriver legemidler til bruk på andres 

indikasjon. Orientering ved MKT. Styret ønsker veileder i dette fagområdet. Behov for 

råd om bedre diagnostikk og behandling.  

11/21 Legetjenester i omsorgsbolig – til diskusjon – THS lager et dokument med vurderinger i 

et drøftende format.  

12/21 Tillitsvalgt satsning Dnlf - orientering 

13/21 Prosjekt omdømmefilmer? Tas opp i senere styremøte. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feportal.skilnet.no%2Fpublic%2Fform%2F119%2Freview&data=04%7C01%7CCharlotte.Ibsen.Henriksen%40legeforeningen.no%7C1b4f23e8ae43425aab9008d89c407c78%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637431148070323255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hnr6KrPkIEW%2BmFHA5l%2Bz7QnceywL2PwsADOPowMJaDE%3D&reserved=0
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14/21 Evt 

• Bekymringer rundt spesialisering og pandemi 
• Framtidas influensavaksineorganisering, forslag om 

voksenvaksinasjonsprogram. Styret gir tilslutning til at dette alltid har vært 

fastlegeoppgave og fortsatt bør være det.  

 

   

 

 
 


