
  

Den norske legeforening  

Sekretariatet  

SAK2019011616  

Fullført og godkjent den 21.06.2019  

  

Protokoll fra fagstyrets møte 3. og 4. juni 2019 i               

Kristiansand  

Til stede fra fagstyret: Cecilie Risøe, Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Gry Dahle,    

Thea Falkenberg Mikkelsen, Siri Tau Ursin, Asbjørg Stray-Pedersen og Ingvild  

Skogen Bauge  

Forfall: Ischita Barua  

  

Sekretariatet: Bente K. Johansen, Kari Jussie Lønning og Gry Bjørnstad (referent)    

  

  

  

I   Beslutningssaker  
  

Sak 1.45/19  
SAK2019011508  

Referat telefonmøtet   

  

Referat fra telefonmøtet 28. mai ble behandlet i møtet. Presiseringen 
innarbeidet.   
  

Vedtak:   

Referat fra telefonmøtet 28. mai godkjennes.  

  

Sak 1.17/19  
SAK2019011526  

Arbeidsprogram 2019-2021  

Arbeidsprogrammet er sendt de fagmedisinske foreningene med høringsfrist 17. 
juni.   
  

Vedtak:   

Arbeidsprogrammet ferdigstilles før sommeren og behandles i fagstyremøtet 

fredag 21. juni.  



  

Sak 1.46/19    
SAK201900434  

  

Høring – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft 
(SKYPE)  
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.   
Styret så ikke behov for å kommentere bruken av PET/CT ytterligere i 
høringsuttalelsen. Videre ønsket fagstyret å kommentere malignt melanoms plass 
i handlingsprogrammet etter ønske fra Norsk plastikkirurgisk forening, i 
høringsuttalelsen.   
  

Vedtak:   

Høringsutkastet godkjennes med de justeringer som ble gitt i møtet.  

 

   

Sak 1.47/19  
SAK19/10522  

Høring – anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten (SKYPE)  
  

Helsedirektoratet sendte nasjonale anbefalinger for veiing og måling i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten på høring. Utkastet er en delrevisjon av 
Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling, idet anbefaling om måling av 
hodeomkrets allerede var publisert med anbefaling om å bruke Vekststudien i 
Bergen som datagrunnlag.  Direktoratet har foreslått videreføring av vekstkurver 
fra WHO (vekt og lengde/høyde) for barn i alder 0-5 år. Vekstkurvene fra ViB 
videreføres for barn og ungdom i skolehelsetjenesten. Det var kommet 
høringsuttalelser fra Norsk forening for allmennmedisin, Barnelegeforeningen og 
Norsk forening for samfunnsmedisin.  
  

Vedtak:   

Fagstyret vedtok å anbefale bruk av vekstkurver fra Vekststudien i Bergen også 
for aldersgruppen 0-5 år.  
  

Sak 1.48/19  
SAK2019011502  

Et felles standpunkt om at solarier ikke må brukes for D-vitamin-formål  
  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har sammen med Trude E.  

Robsahm og Jo Stenehjem, Kreftregisteret, Haakon Meyer, UiO og  

Folkehelseinstituttet, og Marit Veierød, UiO, skrevet et standpunkt-dokument på 
«Solarier og vitamin D», og de ønsker at flest mulig relevante fagmiljø i Norge 
stiller seg bak dette.    
  

Vedtak:   

Fagstyret støtter standpunkt-dokument på «Solarier og vitamin D»  

  



  

Sak 1.55/19  
SAK2019011543  

  

Innspill for landsomfattende tilsyn 2021, jf e-post sendt 22.05.19  

  

Statens helsetilsyn har startet arbeidet med å planlegge landsomfattende tilsyn i 
2021. Legeforeningen er invitert til å komme med forslag til temaer basert på 
informasjon og erfaringer fra organisasjonens eget arbeid.  
Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerhet og kvalitet i tjenestene, og å 
bidra til at befolkningen har tillit til personell og tjenester og får ivaretatt sin rett 
til forsvarlige og nødvendige tjenester  
  

Vedtak:   

Fagstyret har behandlet saken og har følgende innspill som er oversendt juridisk 
avdeling.  
   

1: Somatiske tjenester til psykiatriske pasienter. Får de det de trenger? Det er 
kjent at psykiatriske pasienter dør 15-20 tidligere enn gjennomsnitt for 
befolkningen, og de dør av somatisk sykdom som kunne vært oppdaget, 
dvs forbygget eller behandlet.  
  

Det er behov for å gjøre en landsomfattende evaluering av tilbudet. På 

mange måter vil det være et tilsyn som ligner tilsynet som ble gjennomført 

for psykiatriske pasienter med rusavhengighet.  

 

 Tilsynet bør omfatte  

• Er det somatiske helsetilbudet systematisert?  

• Er tilstrekkelig somatisk kompetanse tilgjengelig?  

• Er det etablert systematisk oppfølgning av pasienten ved somatiske 
funn?   

   

2:  Legemiddelhåndtering  

I 2012 ser det ut til at helsetilsynet hadde tilsyn med legemiddelhåndtering og 
kom med råd til arbeidsgiver om hvordan avdekke og følge opp svikt hos 
helsepersonell jf https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/raad-til-
arbeidsgiverhvordan-avdekke-foelge-opp-svikt-helsepersonell/gode-rutiner-
forlegemiddelhandtering/#Tilstrekkeligkompetanseogopplring  
Helsetilsynet begrunnet dette i at det gjøres mye feil, mangelfull kompetanse og 
opplæring, spesielt var tilsynet bekymret for mangelfull dobbeltkontroll og 
gjennomføring.   
Tilsynet bør omfatte en kontroll om pasienter får:  

• rett dose   

• til rett tid  

• og at det signeres på medisiner i tråd med rutiner knyttet til kontroll  
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Sak 1.56/19  
SAK2019011547  

Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven  

Legeforeningen har mottatt en høring om forslag til endringer i 
bioteknologiloven. Høringen tar for seg problemstillingene prediktive genetiske 
undersøkelser, genterapi, genetiske selvtester. Høringen ble sendt bredt ut til 
alle foreningsledd. Høringen behandles i sentralstyret da den inneholder 
elementer av politikk, etikk og potensielt endrede rammer i tillegg til fag.   
Intern frist 1. august. Behandles i sentralstyret 27. august  

  

Vedtak:   

Fagstyret har forventninger om at fagmedisinske foreninger som i særlig grad 
berøres av endringsforslagene vil avgi høringssvar. Fagstyret avstår fra å sende 
eget høringssvar i denne saken.    
  

Sak 1.57/19  
SAK2019011585  

Styringsgruppe for persontilpasset medisin - forespørsel om å delta i 
fagråd  
Helsedirektoratet ferdigstilte Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i 2016. 
Helsedirektoratet er tildelt et overordnet koordinerende ansvar for oppfølging av 
strategien. For å videreføre og sikre et godt samarbeid og forankring hos ulike 
eksterne aktører etablerte Helsedirektoratet en styringsgruppe for 
strategiperioden. Petter Brelin har tidligere vært medlem av styringsgruppen for 
persontilpasset medisin, derfor har han også mottatt forespørselen om å delta i 
Fagråd for persontilpasset medisin.  Fristen for tilbakemelding var satt til 10. juni 
2019  
Fagstyret behandlet forespørselen fra Helsedirektoratet om to representanter til 
å delta i fagråd.    
  

Vedtak:   

 Fagstyret oppnevner Petter Brelin fra Norsk forening for allmennmedisin og 
Asbjørg Stray-Pedersen fra Norsk forening for medisinsk genetikk.  
  

Sak 1.50/19  

  

Møte med valgkomiteen  

Fagstyret har gjennomført møte med valgkomiteen.   

  

Sak 1.35/19  
SAK2019011527  

Faglandsrådet 11-12 september 2019  

Rammeprogram legges frem for styret på telefonmøte 21. juni. De 
fagmedisinske foreningene er bedt om å komme med innspill til 
rammeprogrammet. Frist for tilbakemelding er 17. juni.  
  

Saken tatt til orientering.  

  



  

Sak 1.51/19  
SAK2019011515  

Faglandsrådet etter 12. september 2019  

Det har kommet opp en problemstilling knyttet til valg av representanter til 
faglandsrådet 2019-2021. Per 28. mai var det ikke kommet inn mer enn et par 
navn på representanter fra de fagmedisinske foreningene (FMF) til faglandsrådet 
for perioden 2019-2021. Det er foretatt en kartlegging av de FMF som hadde 
gjennomført valg for å få oversikt over omfanget. Det viser seg at flertallet ikke 
har foretatt valg hverken på årsmøtet høsten 2018 eller våren 2019.   

Saken tatt til orientering   

Sak 1.52/19  Faglandsrådet 2021  

Tidspunkt for gjennomføring av faglandsrådet 2021. Det har kommet opp en 
problemstilling knyttet til tidspunkt for gjennomføring av faglandsrådet. Det er 
sett på ulike løsninger for tidspunkt og hvilken betydning det vil kunne få for 
forslag på representanter til faglandsrådet, forslag på kandidater til fagstyret og 
landsstyret. Det vil utarbeides en sak til sentralstyret før sommeren.  
De tre alternativene som er drøftet, er å flytte faglandsrådet til våren og før 
landsstyret, alternativt etter landsstyret i juni/august. Et siste alternativ er 
faglandsrådsmøte på høsten, men da må det også ses nærmere på  
funksjonstiden som i dag er 1. september. Saken ses i sammenheng med sak 
1.51/19  
  

Saken tatt til orientering.  

Sak 1.53/19  Filleristing av spebarn  

Styret behandlet henvendelsen vedrærende filleristing av spebarn fra Knut 
Wester og dokumenter sendt på e-post den 14. mai 2019.   
Fagstyret hadde en grundig drøfting i styremøtet. Leder av etisk råd har sendt en 
henvendelse til barneombudet.   
  

Vedtak:   

Fagstyret viser til at det er sendt en henvendelse til Barneombudet og ønsker ikke 

å behandle saken videre.  

Sak 1.54/19  Fagstyremøte 27. august  

Faglandsrådet 11-12 september  

Fagstyremøte 14. november  

Internasjonaldag – ikke avklart  

  

  


