
  

Den norske legeforening 

Sekretariatet xx/xx  

Fullført og godkjent den [Dokumentdato]  

  

Referat fra fagstyrets møte 29. Mai 2019 [Dokumentdato]                 
telefonmøte kl 16:00-17:00  

  

Til stede fra fagstyret: Cecilie Risøe, Thea Falkenberg Mikkelsen, Ståle Sagabråten, Asbjørg   

Stray-Pedersen, Ischita Barua  

  

Forfall: Petter Brelin (feil ved oppkobling), Ingvild Skogen Bauge, Siri Tau Ursin og Gry Dahle.   

  

 Sekretariatet: Kari Jussie Lønning, Bente K Johansen, Øydis Rinde Jarandsen (under 

behandlingen av sak 1.44) og Gry Bjørnstad  
  

  

Referent: Gry Bjørnstad  

  

I   Beslutningssaker  
  

Sak 1.38/19  
SAK2019011350  

Legeforeningens internasjonale dag  

Asbjørg Stray-Pedersen orienterte kort fra arbeidet som er gjort så langt. Det 
legges opp til en todelt dag.   
  

Vedtak:   

Rammen for den internasjonale dagen godkjennes.   

Dato for dagen er den 15. november 2019 på Gardermoen.   

Det nedsettes en programkomite med utgangspunkt i innkomne forslag.   

  

Sak 1.43/19   
SAK2019011388  

Referat fagstyremøtet 30. April 2019  

Referat fra fagstyremøtet den 30. april ble sendt ut elektronisk kort etter møtet. 
Det er ikke innkommet kommentarer. Ved behandling på styremøtet den 29. mai 
2019 kom det heller ingen endringsforslag.   
  

Vedtak:   

Referat fra fagstyremøtet den 30. april godkjennes.   

  



  

Sak 1.41/19  

SAK2019011329  

Formøte med fagdelegatene 3. juni 2019 i Kristiansand  

Det avholdes et formøte for fagdelegatene til landsstyret den 3. juni kl 14-17.  

Styret drøftet gjennomføringen av møtet og fordeling av oppgaver.  

Det holdes korte innlegg på 5 minutter som innledning til gruppearbeidet. 
Delegatene deles inn i 4 grupper.   
  

Vedtak:   

Program for formøtet den 3. juni 2019 godkjennes.   

 

 Cecilie Risøe: Åpning og organisatorisk  

Petter Brelin: sak 7 Helsepolitisk debatt: Bedre helsetjenester til dem som trenger 
det mest! Men hvem er disse pasientene og hvorfor er bedre samhandling 
egentlig løsningen?  
Thea Falkenberg: sak 9 Aktuell sak Inngang til arbeidslivet for nyutdannede leger – 
mangel på LIS  
   

Sak 1.44/19  

  

Forslag om etablering av Legeforeningens grunnutdanningspris Som 
oppfølgning av rapporten Grunnutdanning for leger – utvikling og 
harmonisering (2016) foreslås innføring av en grunnutdanningspris/ 
undervisningspris. En av hovedutfordringene som skisseres i rapporten er at 
undervisning i seg selv har for lav status og ikke er meritterende.  
Følgende må på plass og legges frem for fagstyret på styremøtet 28. august.  o 

Utarbeide endelige vedtekter  

o Retningslinjer for tildeling av prisen (kriterier)  

o Nedsettes priskomite med kvalifiserte medlemmer som skal vurdere 

søkere og søknader o Hva skal prisen bestå av – det foreslås et bilde + diplom o 

Tidspunkt for utdeling – det foreslås faglandsrådet o Bekjentgjøring av 

søknadsfrist.   

  

Vedtak:   

Etablering av Legeforeningens grunnutdanningspris legges frem for fagstyret 28. 
august 2019.   
Etablering av Legeforeningens grunnutdanningspris legges frem for faglandsrådet 
til orientering.   
  

Sak 2.7/19  

  

Rutiner for faghøringer  

Cecilie Risøe har hatt møte med Ingvild Bjørgo Berg i SPOL vedrørende rutiner for 
behandling av høringer til fagstyret. Rutinene evalueres 28. august. Fagstyret vil 
innen den tid ha behandlet fire høringer.    
Vedtak:   

Oppsummering fra møtet om rutiner for faghøringer tas til orientering.   

  



  

Sak 2.8/19  

  

Møte med helsedirektør Bjørn Guldvog 12. april  

Legeforeningen møtte med president Marit Hermansen, fagstyrets leder Cecilie  

Risøe, fagdirektør Kari Jussi Lønning, utdanningssjef Nina Evjen og fagsjef Bente 
Kristin Johansen. Fra Helsedirektoratet møtte Bjørn Guldvog, Geir Stene Larsen og 
flere på direktørnivå. Saker innmeldt fra Legeforeningen:  
1. Presentasjons av fagstyret og faglandsråd   

2. Retningslinjer og veiledere – status og videre samarbeid   

3. Spesialistutdanning – nytt Spesialitetsrådet   

  

Vedtak:   

Referat fra møtet med helsedirektøren 12. april tas til orientering.   

  

  

Sak 2.9/19  

  

Referat fra dialogmøte Legeforeningen – Nye Metoder/Bestillerforum 11.april 
11.4.2019 ble det avholdt dialogmøte mellom Legeforeningen og Nye metoder/  
Bestillerforum. Fagdirektør Jan Frich (Helse Sør-Øst) representerte Bestillerforum.  

 Legeforeningen stilte med representanter fra sekretariatet, fagstyret og Norsk 
onkologisk forening (NOF) v/ Arne Stensrud Berg, som sammen med Anita 
Lyngstadaas møter fra Legeforeningen i Referansegruppen til Nye metoder. I 
forkant av møtet hadde Legeforeningen spilt inn drøftingspunkter som tok for seg 
Bestillerforums håndtering av nye legemidler, lang saksbehandlertid og 
prioriteringsbeslutninger og klinikers handlingsrom, herunder unntaksordningen, 
off-label behandling og compassionate use.   
  

Vedtak:   

Referat fra dialogmøte med Nye Metoder den 11. april tas til orientering.   

  

Sak 2.15/19  

  

Deltaker i Helsebibliotekets redaksjonsutvalg  

Ståle Sagabråten er oppnevnt av fagstyret som deltaker i Helsebibliotekets 
redaksjonsutvalg etter elektronisk saksbehandling den 7. mai 2019.    
  

Vedtak:   

Ståle Sagabråten er oppnevnt av fagstyret som deltaker i Helsebibliotekets 
redaksjonsutvalg  
  

Sak 2.16.19  Eventuelt   

Henvendelse fra media  
Ståle Sagabråten informerte om en henvendelse til NFA fra Magasinet/ Dagbladet.  

  

Vedtak:  

Fagstyrets leder informerer de fagmedisinske foreningene om henvendelsen.  

  

    

Fagstyret          

  


