
 
 
 

 

 

 

Den norske legeforening 

Sekretariatet      Sak 1.01.20  
       SAK2020000222 

Fullført og godkjent den 16.01.2020 

 

Protokoll fra Fagstyrets møte 14.11.2019 

              Legenes hus, Oslo 

Til stede fra fagstyretstyret:  
Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten, John Christian Glent, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar 
og Siri Tau Ursin.  
Forfall:  
Marte Kvittum Tangen, Thea Falkenberg Mikkelsen (permisjon 1.10.19-31.01.20) og Ingvild 
Skogen Bauge 

Sekretariatet: Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Gry Bjørnstad, Kari Schrøder Hansen, 
Øydis Rinde Jarandsen (sak 1.86.19), Anne Ringnes (sak 1.90.19), Ragnar Nesvåg (Sak 

1.89/19 og Sak 3.4/19), Charlotte Ibsen Henriksen (Sak 2.20/19), Anita Lyngstadaas (Sak 
2.41.19 og sak 3.7.19), Ida Øygard Haavardsholm (Sak 3.4/19, Nina Evjen (Sak 3.6/19), Merete 
Dahl (Sak 3.6/19) 

  
Referent: Gry Bjørnstad 

 

 

Saksnummer Sak 

Sak 1.85/19  
SAK2019014219 

 Protokoll fra fagstyremøtet 17.10.19 
Protokollen fra fagstyremøtet 17.10.19 ble behandlet. Referatet ligger på 
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 
Vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 17. oktober 2019 ble godkjent. 

Sak 1.86/19 
SAK2019012682 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 10. undervisningspris  
Vedtekter og retningslinjer for Den norske legeforenings pris for beste 

undervisning i medisinsk grunnutdanning  

På faglandsrådet i september ble utkast til vedtekter og retningslinjer for en 

egen pris for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning lagt frem.  Med 

bakgrunn i faglandsrådets behandling forelå reviderte forslag til vedtekter og 

retningslinjer for prisen.  

     

Vedtak   

Vedtekter og retningslinjer for Den norske legeforenings pris for 

undervisning i medisinsk grunnutdanning godkjennes.  

Bedømmelseskomité bestående av 3 av fagstyrets medlemmer, Ståle 

Sagabråten, Siri Tau Ursin og John Christian Glent ble oppnevnt.  

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase8/CaseDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fprodcase8%2FCaseDocuments%2F4%2F20198%2FSAK2019012682
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/prodcase8/CaseDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fprodcase8%2FCaseDocuments%2F4%2F20198%2FSAK2019012682


 
 
 

 

 

 

Sak 1.87/19 
SAK2019014634 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 8. Arbeidsprogram 2019-2021  
Fagstyret fordelte områdene i arbeidsprogrammet mellom seg og så nærmere 

på behovet for operasjonalisering av ulike punkter i arbeidsprogrammet.  

Vedtak   

Ansvarshavende i styret arbeider videre med operasjonalisering av de 
enkelte underpunktene. Det utarbeides en langsiktig plan for å sikre 
reell behandling av arbeidsprogrammet i perioden. Forslag til plan 
legges frem på styremøtet 16. januar 2020. 
 

Sak 1.88/19 
SAK2019014603 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 8. Arbeidsprogram 2019-2021 og 
området STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID.  
I forbindelse med behandlingen av arbeidsprogrammet for perioden 2019-

2021 og området “styrke fagaksens organisatoriske arbeid” fordelte fagstyret 

kontaktansvaret for de fagmedisinske foreningene mellom seg for å sikre 

kontinuerlig faglig samarbeid.  

Vedtak  

Fordelingen av de fagmedisinske foreningene godkjennes med enkelte 

endringer. Fagstyrets medlemmer kontakter sine respektive foreninger før 

hvert styremøte. 

 
Cecilie Risøe(5): Norsk Cardiologisk selskap, Norsk indremedisinsk forening, 
Norsk forening for lungemedisin, Norsk endokrinologisk forening og Norsk 
selskap for hematologi.  
 
Ståle O. Sagabråten(4): Norsk barnelegeforening, Norsk forening for geriatri, 
Norsk onkologisk forening og Norsk forening for dermatologi og venerologi. 
 
Marte Kvittum Tangen(4): Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, og Norsk forening for klinisk 
nevrofysiologi, Norsk nevrologisk forening. 

Thea Falkenberg-Mikkelsen(4): Norsk gynekologisk forening, Norsk forening 
for infeksjonsmedisin, Norsk nyremedisinsk forening og Norsk oftalmologisk 
forening.  

John Christian Glent (10): Norsk barnekirurgisk forening, Norsk forening for 
gastroenterologisk kirurgi, Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi, Norsk 
karkirurgisk forening, Norsk kirurgisk forening, Norsk nevrokirurgisk forening, 
Norsk ortopedisk forening, Norsk plastikkirurgisk forening, Norsk 
thoraxkirurgisk forening og Norsk urologisk forening.  
 
Tom Sundar (3): Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk 
forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk revmatologisk forening. 
 
Siri Tau Ursin(5): Norsk anestesiologisk forening, Norsk radiologisk forening, 
Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning, Norsk forening for 
maxillofacial kirurgi og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og 
halskirurgi. 
 



 
 
 

 

 

 

Asbjørg Stray-Pedersen6): Norsk forening for medisinsk genetikk, Norsk 
forening for klinisk farmakologi, Norsk forening for medisinsk biokjemi, Norsk 
forening for medisinsk mikrobiolog, Den norske patologforening og Norsk 
forening for immunologi og transfusjonsmedisin. 

Ingvild Skogen Bauge(3): Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Norsk 
psykiatrisk forening og Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin  
 

Sak 1.89/19 
SAK2019014693 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 17 somatisk sykdom hos psykiatriske 
pasienter fra faglandsrådsmøtet 2019 
I september 2019 vedtok faglandsrådet en resolusjon om bedre oppfølging av 
somatisk helse blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller 
ruslidelse.  Faglandsrådet ga fagstyret myndighet til å foreta mindre språklige 
endringer for å presisere og få med den ordlyden fagfeltet mente var 
hensiktsmessig. Endelig versjon av resolusjonen er lagt på nettsiden til 
fagstyret og faglandsrådet 2019.  
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da7
9947f6/resolusjonen.pdf 
 
 

Vedtak  
Resolusjon om bedre oppfølging av somatisk helse blant pasienter 
med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelser ble vedtatt med 
mindre språklige endringer.   

 

Sak 1.90/19 
SAK2019014628 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av forslag til arbeidsprogrammet som ble 
reist under sak 19 hvorledes kan klinisk informatikk få sin berettigede plass i 
medisinen?  
På faglandsrådets møte i september 2019 ble det fremmet et forslag om å ta 
inn et punkt i arbeidsprogrammet 2019-2021 vedrørende "å arbeide for 
opprettelsen av CCIO-stillinger på alle nivåer i helsetjenesten" 
  
                Vedtak  
Når det gjelder arbeidet med å opprettet CCIO-stillinger plassert i ledelsen i 
helseforetak og regionale helseforetak som bindeledd mellom klinikere og 
administratorer/teknologer, dreier det seg om betingelser/rammer for 
helsetjenesten. Det faller utenfor faglandsrådets hovedoppgave å innlemme 
akkurat dette punktet i arbeidsprogrammet. 
Oppfordringen fra faglandsrådet om å arbeide for opprettelse av CCIO-stillinger 
oversendes Legeforeningens IT-utvalg. 
 

Sak 1.91/19 
SAK2019014602 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 12 godkjenning av valginstruks 
På faglandsrådsmøtet i september 2019 godkjente Faglandsrådet 
valginstruksen etter innstilling fra fagstyret i tråd med § 3-6-4-1(6) 
valginstruksen. I etterkant viste det seg at det var behov for å gjøre noen 
endringer i valginstruksen. Forslaget legges frem for Faglandsrådet i april 2020 
slik at valgkomiteene kan legge den oppdaterte valginstruksen til grunn for sitt 
arbeid frem mot april 2021.   
 

Vedtak  

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen.pdf


 
 
 

 

 

 

Revidert valginstruks legges frem for Faglandsrådet 2020. Valginstruksen må 
være i tråd med Dnlfs til enhver tid gjeldende regler.  
 

Sak 1.92/19 
SAK2019014478 

Faglandsrådet 2019 - Oppfølging av sak 9 forslag til endringer i 
Legeforeningens lover 
På faglandsrådsmøtet september 2019 ble fagstyrets forslag til justeringer og 
endringer av lovene som omhandler fagaksen behandlet. Faglandsrådet ga 
fagstyret mandat til å jobbe videre med forslagene til endringer/justeringer i 
Legeforeningens lover og at forslagene oversendes sentralstyret.    
 

Vedtak  
  
 Forslagene oversendes sentralstyret for videre behandling.  
 

Sak 1.94/19 
SAK2019014830 

* Godkjenning i alders- og sykehjemsmedisin  

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 
 

 Vedtak:  
Lars Kåre Hægstad ble godkjent i kompetanseområdet i alders- og 
sykehjemsmedisin.  
 
Dagrun Gunnarson ble godkjent i kompetanseområdet i alders- og 
sykehjemsmedisin. 
 

Sak 2.34/19 
SAK2019014663 

Nytt siden sist 
Fagstyrets medlemmer redegjorde kort for hva de har gjort siden forrige møte.  

Sak 2.35/19 
SAK2019011217 

Internasjonal dag 4. desember 2019   
Informasjon om dagen er lagt ut på legeforeningen.no. Invitasjon er sendt alle 
de fagmedisinske foreningene i tillegg til yrkesforeningene.  

Sak 2.36/19 
SAK2018000696 

"Å bygge broer" en rapport om samhandling for pasienter med langvarig 
behov for koordinering av helsetjenester.  
Sentralstyret godkjente på sitt møte i oktober rapporten for publisering på 
Legeforeningens nettsider. Denne saken er en orientering om rapporten og 
dens innhold samt hvordan foreningen kan bruke rapporten videre.   

Sak 2.37/19 
SAK2019014102 

Innmeldte saker til neste styremøte 

Sak 2.39/19 
SAK2019014665 

Oppfølginger  
Saker fra tidligere møter  
Revisjon av retningslinjen for svangerskapsdiabetes. Fagstyret anbefalte en 
dialog mellom de involverte fagmedisinske foreninger og eksterne 
interessenter og foreslo at sekretariatet tok initiativet til et dialogmøte.  
Det er sendt ut en slik henvendelse. 

Sak 2.40/19 
SAK2019014662 

Eventuelt  

- Hvordan sikre klinikerinvolvering og oppnevning via de fagmedisinske 

foreninger i relevante utvalg?  

- Dirigenter til faglandsrådet   

Sak 3.1/19  
SAK2019014819 

Detaljeringsgraden i protokollen 



 
 
 

 

 

 

I forbindelse med utsendingen av protokoll ble det diskutert hvilken 
detaljeringsgraden protokollen skulle ha.  

Sak 3.2/19 
SAK2019014668 

Retningslinjer for leger sosiale medier (vedlegg) 
Saken ble meldt inn av styremedlem Siri Tau Ursin, som ønsket en 
gjennomgang av retningslinjene. Problemstillingen ble drøftet. 

Sak 3.3/19 
SAK2019014084 

Anmodning om samarbeid med Rådet for legeetikk 
Fagstyret mottok en henvendelse fra Rådet for legeetikk v/Svein Aarseth med 
spørsmål om fagstyret ønsket å være kontaktorgan for henvendelser som 
omfattes av rådet.   
Vedtak:  
Fagstyret er positive til et slikt samarbeid. Fagstyrets leder svarer Rådet for 
legeetikk. 

Sak 3.4/19 
SAK2019014516 

Høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven (vedlegg) 
Saken om tvangsbegrensningsloven ble lagt frem for fagstyret for drøfting. 
Selve forslaget til høringsuttalelse blir lagt frem for sentralstyret i desember.   
Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og 

omsorgstjenesten ble diskutert.  

Høringsfrist: 16.12.2019.     

Sak 3.5/19 
SAK2019014669 

Beredskap/vaktordninger  
Saken ble meldt inn av styremedlem Siri Tau Ursin.  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-
sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77095 
Tematikken ble drøftet i fagstyret. 

Sak 3.6/19  
SAK2019014789 

Diskusjonsnotat – UTDANNINGSFOND III  
Fagmedisinske møter, LIS-deltakelse 
Saken ble meldt inn av fagstyremedlem Ingvild Skogen Bauge. Fagstyret har 
også mottatt en henvendelse fra Barnelegeforeningen. 
Problemstillingen var knyttet til LIS i ny spesialistutdanning og bortfall av 
dekning fra fond 3 ved reise/opphold til kurs som ikke er obligatoriske. 
Fagstyret drøftet problemstillingen opp mot reglene for utdanningsfond III.  
Vedtak:  
Diskusjonsnotatet er tatt til orientering. Refusjon vil eventuelt kreve endring i 
fondsutvalgenes statutter. Helsemyndighetene er representert i fondsstyrene. 
Fagstyrets leder har sendt svar til Barnelegeforeningen.  

Sak 3.7/19  
SAK2019014815 

Legemiddelmangel  
Saken er meldt inn av fagstyremedlem Siri Tau Ursin som ønsker en diskusjon 
og etterlyser et forum der fagpersoner deltar, gjerne på det enkelte foretak.  
Aktuelle tiltak ble diskutert. 

 

 

Fagstyret  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stortinget.no%2Fno%2FSaker-og-publikasjoner%2FSporsmal%2FSkriftlige-sporsmal-og-svar%2FSkriftlig-sporsmal%2F%3Fqid%3D77095&data=02%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7Cdd8210ba7def419a4e6e08d756c19124%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637073261680045477&sdata=sn%2FCUPEC2OKvcTUrdM86o4jkAbEUKCfMZ5B7V2krG58%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stortinget.no%2Fno%2FSaker-og-publikasjoner%2FSporsmal%2FSkriftlige-sporsmal-og-svar%2FSkriftlig-sporsmal%2F%3Fqid%3D77095&data=02%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7Cdd8210ba7def419a4e6e08d756c19124%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637073261680045477&sdata=sn%2FCUPEC2OKvcTUrdM86o4jkAbEUKCfMZ5B7V2krG58%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stortinget.no%2Fno%2FSaker-og-publikasjoner%2FSporsmal%2FSkriftlige-sporsmal-og-svar%2FSkriftlig-sporsmal%2F%3Fqid%3D77095&data=02%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7Cdd8210ba7def419a4e6e08d756c19124%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637073261680045477&sdata=sn%2FCUPEC2OKvcTUrdM86o4jkAbEUKCfMZ5B7V2krG58%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stortinget.no%2Fno%2FSaker-og-publikasjoner%2FSporsmal%2FSkriftlige-sporsmal-og-svar%2FSkriftlig-sporsmal%2F%3Fqid%3D77095&data=02%7C01%7Cgry.bjornstad%40legeforeningen.no%7Cdd8210ba7def419a4e6e08d756c19124%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637073261680045477&sdata=sn%2FCUPEC2OKvcTUrdM86o4jkAbEUKCfMZ5B7V2krG58%3D&reserved=0


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


