
 
Fullført og godkjent den  

 

Den norske legeforening 

Sekretariatet 

      

  

 

Referat 

 

fra 

 

fagstyrets møte 30.4.2019 

 

Soria Moria, Oslo 

 

Fra fagstyret:  Cecilie Risøe, Ishita Barua, Asbjørg Stray-Pedersen, Ståle Sagabråten, 

Thea Falkenberg Mikkelsen, Ingvild Skogen Bauge (på telefon fra 14-

15) og  Gry Dahle  

Meldt forfall:  Petter Brelin og Siri Tau Ursin 

Fra sekretariatet:  Kari Jussi Lønning, Bjarne Riis Strøm, Bente Kristin Johansen, Anita 

Østhus Lyngstadaas, Ragnar Nesvåg og Gry Bjørnstad,  

Referent:  Gry Bjørnstad 

 

 

 

I   SAKER 

 
Sak 1.33/19        Hvorfor er legemiddelmangel et økende problem, og hva gjør offentlige 

myndigheter for å begrense problemet? 
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Legemiddelverket innledet på tema.  
 

Sak 1.34/19        Referat fra fagstyremøtet den 21. mars godkjent  
 Referatet er godkjent med følgende justering "Fagstyret vurderer at strukturert 
etterutdanning innen spesialiteten radiologi eller etablering av et 
kompetanseområde basert på spesialiteter som benytter intervensjonsteknikker 
(radiologi, karkirurgi, hjertesykdommer, THORAXKIRURGI m. flere) kan være 
alternative modeller for kompetanseutvikling innen fagfeltet". 
 

Vedtak: Fagstyret godkjenner referatet med den siste endringen.  

Sak 1.17/19        Arbeidsprogrammet 2019-21  
Siste styrebehandling av programforslaget før det blir sendt på høring til de 
fagmedisinske foreningene.  
 

Vedtak: Fagstyret sender arbeidsprogrammet 2019-21 på høring til de 

fagmedisinske foreningene.  

Høringsfristen settes til 10.06.19.  



 
Arbeidsgruppen (Cecilie Risøe, Gry Dahle og Thea Falkenberg 

Mikkelsen) bearbeider høringsinnspillene og sluttfører 

arbeidsprogrammet.  

 
Sak 1.35/19        Faglandsrådsmøtet 11.-12.9.2019   

Diskusjon av aktuelle saker og saksliste.  
 

Vedtak: Saken settes opp på fagstyrets møte 3/6.  

Fagstyret nedsetter en programkomite med representanter fra fagstyret 

og sekretariatet.   

 

Fagdelegatene forespørres om det er saker som de ønsker å løfte på 

faglandsrådet. 

 

Flere forslag på møteleder ble fremmet. Fagstyret diskuterte forslagene 

og ble enige om en av kandidatene. Vedkommende forespørres. 

 

Til fagstyremøtet den 3/6 ses nærmere på kandidater til 

redaksjonskomite.  

 

Påmelding til faglandsrådet skjer i midten av juni.  

 

 
Sak 1.36/19        Pakkeforløp hjerneslag - fase 2  

Helsedirektoratet hadde sendt på høring forslag til fase 2 for innføring av pakkeforløp 
for hjerneslag. Bakgrunnen er evaluering og oppdatering av "Pakkeforløp fase 1 – 
akutt", som ble implementert fra februar 2018, og utarbeidelse av "Pakkeforløp fase 
2 – rehabilitering". De interne høringsinstansene hadde innspill til 
forbedringsområder til høringsutkastet "Pakkeforløp for behandling og rehabilitering 
av hjerneslag".  
 

Vedtak: Fagstyret anbefaler å inkludere subaraknoidalblødning i 

pakkeforløpet. Sekretariatet innarbeider denne tilrådningen og øvrige 

innspill fra fagstyret i Legeforeningens endelig høringssvar til 

Helsedirektoratet. 

 
Sak 1.37/19        Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR  

Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til tre nye anbefalinger om 
oppfølging av fertile kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje fra 2011 for gravide i 
LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder. Formålet med 
retningslinjen er å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og redusere risiko 
for legemiddeleksponering for fosteret. De interne høringssvarene pekte på behov 
for klarere oppgavefordeling mellom LAR-ansvarlig lege i spesialisthelsetjenesten og 
fastlegene, og at man for å unngå skade på fosteret bør vurdere å stille strengere 
krav til bruk av prevensjon for fertile kvinner som mottar LAR-legemidler.  
 



 
Vedtak: Fagstyret ønsker en skjerpet anbefaling om at fertile kvinner 

som vurderes for opptak i LAR bør sterkt oppfordres til å bruke 

langtidsvirkende prevensjon for å unngå skadelig påvirkning på 

fosteret, og at prevensjon bør brukes så lenge kvinnen bruker LAR-

legemidler. 

 

Sak 1.38/19        Legeforeningens internasjonale dag  
Etablering av en internasjonal dag er vedtatt av landsstyret i 2018. Sentralstyret 
ønsker at fagstyret tar ansvar for arrangementet og foreslår et fagseminar/ 
møteplass der det legges til rette for gjensidig erfaringsutveksling med utgangspunkt 
i fagmedisinske foreningers internasjonale engasjement. Reisekostnader må dekkes 
av den enkelte FMF. 
 

Vedtak: Fagstyret nedsetter en programkomite med representanter fra 

fagstyret og sekretariatet.  Det lages en skisse for fremdrift for en 

internasjonaldag til styremøtet i juni.  

 
Sak 1.39/19*      Godkjenning av veiledere i psykiatri  

Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes. 

 

Vedtak:  

Godkjent ble: Brandtzæg, Kjersti Melland, Psykoterapiveileder i 

psykodynamisk psykoterapi  

  

Sak 1.40/19       Orientering: Samhandling  
Fagsjef Kari Schrøder Hansen orienterte om pågående arbeid i fagavdelingen med 
vekt på gode pasientforløp for multisyke og det å lage broer mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Sekretariatet har utarbeidet en 
rapport som skal fremlegges for sentralstyret, og samhandling er en hovedsak på 
årets landsstyremøte. Fagstyret vil også motta rapporten. 

 

 
Sak 1.41/19        Formøte til Landsstyremøtet i juni 

Ved formøtet med fagdelegatene til landsstyret 3. juni planlegges det en kort 
innføring i organisatoriske forhold med tanke på nye delegater. Aktuelle saker vil bli 
diskutert og en strategi for hvordan fagdelegatene kan synliggjøre fagaksen best 
mulig. 
 

Vedtak: Fagstyrets leder og sekretariatet arbeider videre med forberedelsene. 

Invitasjon sendes delegatene innen 13. juni. 

 
Sak 1.6/19          Kandidat fra fagaksen til sentralstyret 2019-21?  

Oppfølging av diskusjon i møtet 14.2.2019 og 21.32019.  



 
Cecilie Risøe informerte styret om samtalene som var foretatt etter forrige møte. 
Fagstyret drøftet saken. Fagstyret er etter sonderinger enig om å ikke foreslå 
kandidat til sentralstyret 2019-21.  
 

 
Sak 1.42/19        Eventuelt 

Tidsramme for styremøtet 3. juni i Kristiansand 
Fagdelegatene er innkalt til møte fra kl. 14.00. Grunnet tid til forflytning fra bosted til 
Kristiansand er realistisk møtestarttidspunkt kl.12. Flere av sakene på dagens agenda 
måtte utsettes, i tillegg er det saker som ikke nådde opp på agendaen, men som må 
diskuteres i juni og høringssaker som må drøftes. 

 

Vedtak: Fagstyret gjennomfører et telefonmøte 29/5 kl 16-17 for å gå igjennom 

saker som ikke ble tatt i møtet i tillegg til enkelte nye saker som var berammet 

til junimøtet. Fagstyret bør vurdere om tidsrammen for ordinære styremøter 

bør utvides noe i neste styreperiode. 

 

 

II   Orienteringssaker 
 

Sak 2.7/19       Rutinene for faghøringer   
Saken ble utsatt  

 

Sak 2.8/19       Møte med helsedirektør Bjørn Guldvog 12. april  
      Saken ble utsatt 

 

Sak 2.9/19       Referat fra dialogmøte Legeforeningen - Nye Metoder /fagdirektør Jan Frich, Helse 
Sør-Øst 11.april (leder) 
Saken ble utsatt 

 

Sak 2.10/19     Årsmøter med valg i FMF og funksjonsperiode 
Flere av de fagmedisinske foreningene velger nytt styre og eventuelt representant(er) 
til faglandsrådet i oktober/november. Nytt fagstyre og nye fagdelegater velges i 
september.  
Saken tatt til orientering 

 

Sak 2.11/19     Anskaffelse av kliniske oppslagsverk til Helsebiblioteket  
 I etterkant av fagstyrets høringssvar vedrørende Anskaffelse av kliniske oppslagsverk 
til Helsebiblioteket er Folkehelseinstituttet, Formidling og bruk av kunnskap/ 
Helsebiblioteket.no interessert i en samtale med representanter for fagstyret om 
alternative finansieringsmodeller for en slik avtale, uavhengig av den kommende 
anbudsprosessen. HOD har bedt Folkehelseinstituttet om å finne ut om det er mulig å 
komme fram til en løsning.  
 
Det er avtalt møte 14. mai. Fagstyrets leder og nestleder møter. 
Saken tatt til orientering 

 



 
Sak 2.12/19     Domene for fagstyret og ny plattform 

Oppfølging fra forrige møte vedr domene. Det er sendt inn forslag om følgende 

domene for fagstyret til arbeidsgruppen n.n@fagstyret.dnlf.no  

Det er utarbeidet en veileder for nn@tillitsvalgt.no som også fagstyret kan benytte 
med noen justeringer.  
 
Saken tatt til orientering, domene blir n.n@dnlf.no  

 
Sak 2.13/19       Medietrening 

Det foreslås at medietrening tilbys nytt styre (2019-2021) da det blir for knapp tid å 
få dette på plass 
Saken ble utsatt 

 

Sak 2.14/19       Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft 
Utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling 
og oppfølging av hode-/halskreft er sendt på høring. Dette er et nytt 
handlingsprogram, og er tidligere ikke publisert. Høringsfrist 29. mai, vi har bedt om 
utsettelse til 4. juni. Det er behov for telefonmøte i fagstyret 29. mai.  
 
Saken behandles på fagstyremøtet 3. juni 2019 
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