
 
 
 

 

 

 

 Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den 14.11.2019 

 

Protokoll fra Fagstyrets møte 17.10.2019 

              Legenes hus, Oslo 

Til stede fra fagstyretstyret:  

Cecilie Risøe, Ståle Sagabråten, Marte Kvittum Tangen, Ingvild Skogen Bauge, Tom Sundar 

og Siri Tau Ursin.  

Forfall:  

Thea Falkenberg Mikkelsen (permisjon 1.10.19-31.01.20), John Christian Glent, Asbjørg 

Stray-Pedersen  

Sekretariatet: Kari Jussie Lønning, Bente K. Johansen, Gry Bjørnstad, Kari Schrøder Hansen, 

Nina Evjen (Sak 2.21/19), Charlotte Ibsen Henriksen (Sak 2.20/19) 

Referent: Gry Bjørnstad 

 

 

 

Saksnummer Sak 

 Kommunikasjonsstrategi  

Kommunikasjonssjef i Legeforeningen, Knut Braaten holdt et innlegg for 

fagstyret om kommunikasjonsstrategi.  

Sak 2.21/19 
SAK201901276 

Spesialitetsråd i den nye strukturen for Legeforeningens fagakse – mandat og 

oppnevning 

Spesialistforskriften for spesialistutdanningens del 2 og 3, den 

spesialitetsspesifikke delen av spesialiseringen trådte i kraft 1 mars 2019. 

Spesialistforskriften erstattet det tidligere regelverket for 

spesialistutdanningen, inkludert generelle bestemmelser for 

spesialistutdanning av leger.  



 
 
 

 

 

 

Fagstyret ble i den forbindelse gitt anledning til å etablere et samarbeidsorgan/ 

spesialitetsråd der relevante aktører i legers spesialist- og etterutdanning 

skulle inviteres til å delta. Det ble foreslått at fagstyret skulle utarbeide 

instruks med mandat og sammensetning.  

Fagstyret ga sin tilslutning til utkastet til mandat for spesialitetsrådet.  

Sekretariatet fikk mandat til å innhente forslag til Legeforeningens 

representanter og å invitere de eksterne aktører til å utpeke sine 

representanter.  

Vedtak:  

Fagstyret vedtar mandat for spesialitetsrådet i tråd med det fremlagte 

utkastet. 

Sak 1.68/19  

SAK2019011689 

* Godkjenning i kompetanseområde - allergologi  

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 

 Vedtak:  

Godkjent ble Ahmed Rizwan Sadiq i kompetanseområde - allergologi   

Sak 1.69/19  

SAK2019010301 

* Godkjenning av veiledere i psykiatri 

Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.   

Vedtak:  

Robert Rahn ble godkjent som veileder i psykodynamisk psykoterapi. 

Sven Tore Grimstad ble godkjent som veileder i kognitiv terapi. 

Sak 1.70/19  

SAK2019013591 

* Godkjenning i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.  

Vedtak:  

Lise Heidi Vaaland Dybdahl ble godkjent i kompetanseområdet i alders- og 

sykehjemsmedisin. 

Linda Johansen Gathen ble godkjent i kompetanseområdet i alders- og 

sykehjemsmedisin. 

Sak 1.71/19  

SAK2019014015 

Protokoll fagstyremøtet 26. august og 27. august  

Protokoll fra fagstyremøtet 26-27 august ble behandlet.  Referatet ligger på 



 
 
 

 

 

 

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-motereferater/ 

Vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 26-27 august ble godkjent. 

Sak 1.72/19  

SAK2019014014 

Protokoll fra Faglandsrådsmøtet 11-12 september 2019 

Protokollen fra faglandsrådsmøtet 11-12 september 2019 ble gjennomgått. 

Flere av sakene som ble behandlet under faglandsrådsmøtet følges opp 

fortløpende på fremtidige styremøter.  

Vedtak:  

Protokollen fra faglandsrådsmøtet 11-12 september 2019 vedtas med noen 

små endringer.  

Protokollen er lagt ut på: https://beta.legeforeningen.no/om-

oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-

faglandsrad/faglandsradet/faglandsradet-2019/ 

Sak 1.83/19  

SAK2019014055 

Møteplan 2020 og arbeidsform 

Fagstyret har satt opp en møteplan for 2020. Det legges opp til en kombinasjon 

av heldagsmøter og telefonmøter. Møteplanen er lagt ut på 

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-

utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyrets-moteplan/ 

Vedtak:  

Fagstyrets møteplan for 2020 godkjennes.  

Måned Dato  

Januar Torsdag 16 Fagstyremøte 

Februar Mandag 10 Fagstyremøte ev møte med sentralstyret 

Mars Mandag 9 Fagstyremøte 

April Onsdag 15 og torsdag 

16 

Faglandsrådsmøte 

Mai Mandag 25 Møte med fagdelegatene til landsstyret 

 Tirsdag 26 – torsdag 28 Landsstyremøte 

Juni Tirsdag 16 Telefonmøte 

September Onsdag 9 Fagstyremøte 

Oktober Onsdag 14 Fagstyremøte 
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November Tirsdag 24 Fagstyremøte 

 

Sak 1.73/19  

SAK2019014075 

Evaluering av faglandsrådsmøtet 2019   

Evalueringen av faglandsrådsmøtet 2019 ble presentert for fagstyret.   

Vedtak:  

Evalueringen av faglandsrådet 2019 legges til grunn for arbeidet med 

faglandsrådsmøtet 2020. 

Sak 1.81/19  

SAK2019014061 

Faglandsrådsmøtet 2020   

Faglandsrådsmøtet 2020 avholdes på Soria Moria 15 -16. april.   

Vedtak:  

Planen for arbeidet med faglandsrådet 2020 ble godkjent.  

Sak 1.78/19  

SAK2019014080 

Oppfølging av sak arbeidsprogrammet for perioden 2019-2021  

Arbeidsprogrammet 2019-2021 ble vedtatt på faglandsrådsmøtet september 

2019. De fem hovedområdene ble presentert i fagstyremøtet og fordelt 

mellom fagstyrets medlemmer.  

Vedtak: 

Følgende ansvarsfordeling ble vedtatt: 

A. BYGGE ARENAER FOR EKSTERNT SAMARBEID OG 

KLINIKERINVOLVERING Ansvar: Asbjørg Stray-Pedersen og Ståle 

Sagabråten 

B. STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID 

Ansvar: Tom Sundar og Cecilie Risøe 

C. FØLGE OPP NY SPESIALISTUTDANNING 

Ansvar: Cecilie Risøe, Thea Falkenberg Mikkelsen og John Christian 

Glent 

D. FAGETS PLASS I LEDELSE 

Ansvar: Siri Tau Ursin, John Christian Glent og Tom Sundar 

E. E-HELSE 

Ansvar: Marte Kvittum Tangen og Ingvild Skogen Bauge 

 



 
 
 

 

 

 

Kontaktansvar for de fagmedisinske foreningene legges frem på fagstyremøtet i 

november 2019.   

Forslaget som ble oversendt fra Faglandsrådet til fagstyret på 

arbeidsprogrammet 2019-2021 utredes og legges frem for fagstyret på et 

senere møte.  

Sak 1.79/19  

SAK2019014081 

Oppnevne representant fra fagstyret til kampanjen "Gjør kloke valg"  

I sentralstyremøtet 15.1.19 ble det fattet vedtak om et tettere samarbeid 

mellom fagstyret og Gjør kloke valg-kampanjen. Styringsgruppen i Gjør kloke 

valg ble utvidet med en representant fra fagstyret. Ishita Barua representerte 

fagstyret i forrige periode.  

Vedtak:  

Siri Tau Ursin ble oppnevnt som fagstyrets representant i styringsgruppen for 

Kampanjen "Gjør kloke valg" for perioden 2019-2021. 

Sak 1.54/19  

SAK2019014115 

Møter fremover  

Oversikten over fremtidige møter som har betydning for fagstyret ble 

presentert. 

Vedtak:  

Oversikten tatt til orientering. 

Sak 1.84/19  

SAK2019014102 

Fremtidige saker   

Det ble lagt frem en oversikt over fremtidige saker og oppfølgingssaker.  

Vedtak:  

Oversikten oppdateres fortløpende og ble tatt til orientering. 

Sak 1.67/19  

SAK2019014082  

 

Eventuelt   

Fagstyret har, etter forslag fra NFA, blitt informert om prosessen rundt revisjon 

av retningslinjen for svangerskapsdiabetes. Det pågår en ny runde i 

Helsedirektoratets der en arbeidsgruppe skal vurdere hvorvidt forslag om 

glukosebelastning av alle gravide som oppfyller dagens kriterier, skal 

opprettholdes. NFA stiller spørsmål ved begrunnelse for og konsekvensene av 

denne retningslinjen. 

 Vedtak: 



 
 
 

 

 

 

Fagstyret anbefaler en dialog mellom de involverte fagmedisinske foreninger og 

eksterne interessenter og foreslår at sekretariatet tar initiativet til et 

dialogmøte. 

 

Fagstyrets leder mottok en henvendelse fra Overlegen med oppfordring til at 

relevante FMF kommenterte et oppslag i VG:   

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EW52mK/forbundsleder-reagerer-

paaat-mange-fastleger-setter-en-saa-

alvorligdiagnose?utm_source=vgfront&utm_content=row-9 

Vedtak:  

Fagstyret har innhentet supplerende informasjon og avstår fra å kommentere 

saken. 

Sak 2.20/19 Legeforeningens internasjonale dag 4. desember  

Legeforeningens internasjonale dag 4. desember 2019 tar for seg 

Legeforeningens brede engasjement internasjonalt. Leger har mulighet il å 

påvirke ved å sette fokus på helserelaterte konsekvenser av hendelser og 

utvikling. Den internasjonale dagen tar opp noen viktige dagsaktuelle temaer. I 

tillegg blir det erfaringsutveksling og informasjon om utdanning i Europa. 

Vedtak:  

Program for Legeforeningens internasjonale dag 4 desember 2019 ble vedtatt.  

Sak 2.26/19 Orientering fra frokostmøtet – og videre etablering av et nettverk for 

hjernehelse.  

På vegne av initiativtakerne for et hjernehelsenettverk er det sendt ut en 

henvendelse til de fagmedisinske foreningene hvor de inviteres til å være med i 

nettverk for hjernehelse.    

Vedtak: 

Saken tatt til orientering. 

Sak 2.27/19 Endringer av grenspesialiteter til hovedspesialiteter - behov for endringer i 

regelverk/økonomifordeling? 

Endring av grenspesialiteter til hovedspesialiteter har skapt behov for å invitere 

til et møte med kirurgisk forening, indremedisinsk forening og noen 

grenspesialiteter for å diskutere leger i spesialiserings tilhørighet under ny 

spesialistutdanning og for sikre involvering i arbeidet med lovendringsforslag.     

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EW52mK/forbundsleder-reagerer-paaat-mange-fastleger-setter-en-saa-alvorligdiagnose?utm_source=vgfront&utm_content=row-9
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EW52mK/forbundsleder-reagerer-paaat-mange-fastleger-setter-en-saa-alvorligdiagnose?utm_source=vgfront&utm_content=row-9
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EW52mK/forbundsleder-reagerer-paaat-mange-fastleger-setter-en-saa-alvorligdiagnose?utm_source=vgfront&utm_content=row-9


 
 
 

 

 

 

Vedtak:  

Det legges frem en sak på et senere styremøte.  

Sak 2.28/19  

SAK2019014049 

Henvendelse fra Sigurd Breder vedr valgkomiteens arbeid   

Fagstyret mottok en henvendelse fra Sigurd Breder vedr valgkomiteens arbeid. 

Henvendelsen ble drøftet i styremøtet.   

Vedtak:  

Fagstyret følger dette opp med valgkomiteen for perioden 2019-2021. 

2.29/19 Invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020   

Kreftforskningsprisen er på 1 000 000kr og deles ut hvert år til en kreftforsker 

eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske 

kreftforskningens kvalitet og omfang. Det er sendte ut informasjon om prisen 

til de fagmedisinske foreningene (FMF), og de er oppfordret til å sende inn 

forslag på kandidater til Kreftforeningen innen fristen 15. november. 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  

Sak 2.30.19  

SAK2019014083  

 

Fagstyret mottok en henvendelse fra Harald Miljeteig vedr underkapasitet ved 

utdanningen innen ØNH. Det ble kort orientert om oppfølgingen av 

henvendelsen.  

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. 

Sak 2.31.19 Status rekruttering kliniske eksperter til Legemiddelverkets kjernegruppe  

Vedtak: 

Saken settes opp på et senere fagstyremøte. 

Sak 2.32.19 Seminar - Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester! 

Hvorfor? Kan vi leve med det?  

Det ble arrangert et seminar i regi av Pasient- og brukerombudet samt Rådet 

for legeetikk på Litteraturhuset 17. oktober kl 17-21 på tema "Pasienter med 

ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester!"  

Fagstyrets leder presenterte resolusjonen som ble vedtatt på 

faglandsrådsmøtet september 2019.  



 
 
 

 

 

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.   

Sak 2.33.19 Bruk av vararepresentanter i fagstyret 

Det ble kort gjort rede for Dnlfs bestemmelser på området.  

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

 

 

Fagstyret  

 

 

 

 


