
 

 

 

 

Til fagstyret        

Fullført og godkjent per epost 

  

 

Referat 

 

fra 

 

fagstyrets møte 14.2.2019 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

Fra fagstyret Cecilie Risøe, Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Ishita Barua, Thea 

Falkenberg Mikkelsen, Ingvild Skogen Bauge, Gry Dahle, Siri Tau 

Ursin. Asbjørg Stray-Pedersen fra sak 1.19/19. 

      

Fra sekretariatet: Bente Kristin Johansen (forfall under sak 1.19/19).  

 Anita Lyngstadaas deltok under sak 1.22/19. 

 

Referent  Bente Kristin Johansen 

 

 

 

I  Saker 

 
Referat fra styrets møte 29.1.19 ble godkjent med en endring. 

 

Sak 1.6/19 Kandidat fra fagaksen til sentralstyret 2019-21. Utsatt sak fra 

januarmøtet. 
Fagstyret diskuterte saken og besluttet at leder tar saken opp i samarbeidsmøte med 

presidenten før videre behandling i styret. 

 

Sak 1.16/19 Forslag til faglig program, seminar for FMF 29.04. i tilslutning til 

spesialitetsrådsseminaret 30.04.19.  

Styret besluttet tidspunkt for seminaret (kl.14-17) og at tema blir "Den digitale 

hverdagen i helsevesenet", med følgende forslag til deltema:  

1: En innbygger, en journal – er faksen kommet for å bli?  

2: Hvorfor er det så viktig å høre på brukerne?  

3: Kunstig intelligens.  

Det ble lagt frem forslag til foredragsholdere som leder tar med i de videre 

forberedelsene. 

 

Sak 1.17/19 Arbeidsprogrammet 2019-21 – struktur og hovedområder. 

Styremedlemmene diskuterte forslag til hovedmomenter i arbeidsprogrammet. 

Følgende forslag vil bli oversendt til arbeidsgruppen: Styrke de fagmedisinske 



 

 

foreningenes organisatoriske arbeid, gjøre fagstyret tydelig og relevant, bygge 

arenaer for samarbeid med eksterne etater/klinikerinvolvering, den nye 

spesialistutdanningen i en overgangsfase, fagets plass i ledelse. 

Tidsplan: Arbeidsgruppen legger frem et forslag til diskusjon på marsmøtet. 

Forslaget bearbeides og sendes på organisasjonsintern høring til alle 

fagmedisinske foreninger. 

 

Sak 1.18/19 Varamedlemmer til valgkomitéen.  

Alle medlemmer av valgkomiteen som ble valgt ad hoc av faglandsrådet i 

september 2018 har takket ja til å fortsette.  

Valgkomitéens medlemmer er Inge Glambek, Nina Wiggen og Vikas Sarna.  

Det er behov for varamedlemmer. I § 3-6-7 i Legeforeningens lover er det slått 

fast at dette skal være personlige varamedlemmer. Styret diskuterte mulige 

kandidater til vararepresentanter. Leder forespør kandidatene. 

 

LIS -valgkomité og varamedlemmer oppnevnes av fagstyret blant valgte LIS til 

faglandsrådet når disse er meldt inn. 

 

Sak 1.19/19 Henvendelse fra Norsk gastroenterologisk forening (NGF) vedr 

opprettelse av faggruppe for nasjonalt tarmscreeningprogram. 

 Ishita Barua innledet. Det er gjennomført en pilotstudie for tarmkreftscreening 

ved to sykehus i Helse Sør-Øst (HSØ) som har gitt gode resultater og nyttig 

erfaring. Screeningprogrammet planlegges nå implementert på nasjonal basis, 

og det er satt av øremerkede midler i statsbudsjettet. 

Kart over prosjektorganisasjonen: HSØ er prosjekteier, neste nivå er en inter-

regional styringsgruppe, nivået under er en nasjonal prosjektkoordinerende 

gruppe som tar beslutninger for 4 geografiske delprosjekter. Interregional 

styringsgruppe består av fagdirektørene i RHF'ene, 1 representant for labfag, 2 

tillitsvalgte, men ingen gastroenterolog, hvilket uroer fagmiljøet. Mandatet for 

de ulike gruppene ble ikke lagt frem i møtet. NGF mener at fagkompetansen 

som bør inkluderes, minimum omfatter gastroenterolog da disse har vært 

sentrale i oppbyggingen av kompetanse og erfaring med tarmkreftscreening. I 

tillegg bør man vurdere innspill fra andre fagmiljøer som f.eks. patologi, 

allmennmedisin, sykepleie og laboratoriefagene. Fagstyret diskuterte saken. 

 

  Vedtak:  

Fagstyrets leder sender brev til Helse Sør-Øst og ber om oversikt over hvordan 

prosjektarbeidet er organisert, herunder valg av screeningmetode(r) og på 

hvilket nivå dette blir besluttet. Informasjon om hvem som sitter i ulike 

undergrupper og hvordan en har tenkt å involvere fagmiljøet etterlyses. 

Fagstyret foreslår at aktuelle fagmedisinske foreninger kan få utpeke en 

representant hver til styringsgruppen(e) der faglige problemstillinger skal 

diskuteres.  

  

Sak 1.20/19 Webside og innhold. Bør vi ha egen webansvarlig? 

Styret besluttet at Asbjørg Stray-Pedersen skal være styrets webansvarlige. 

Fagaksen nettside skal hete "Fagstyre og faglandsråd". Den tidligere "FaMe"-



 

 

nettsiden avvikles. Styremedlemmene kom med forslag til innhold som web-

ansvarlig tar med i den videre utvikling av siden i samarbeid med sekretariatet. 

 

 

Sak 1.21/19 Forberedelse til fellesmøtet med sentralstyret.  

 Gradvis delegering – hva er viktig for fagstyret i første fase?  

 Leder hadde hatt et møte med presidenten i forkant av styrets diskusjon, og to 

saker var allerede formidlet som temaer til fellesmøtet: Henvendelse fra Norsk 

gynekologisk forening om manglende avsatt arbeidstid for utvikling av faglige 

veiledere (tidligere Sak 1.10/19) og en gjennomgang av Forskningsrådets og 

andre råd og utvalg (tidligere sak 1.6.6/18). Styret diskuterte også strategi og 

prioritering av saker på generelt grunnlag og hva fagstyret kan supplere, 

samarbeide og avlaste sentralstyret med. Leder vil også kort oppsummere 

aktivitet og saker som har vært til behandling i fagstyret til nå til orientering for 

sentralstyret. 

 

Sak 1.22/19 Invitasjon fra Nye metoder til dialogmøte 

Anita Lyngstadaas orienterte om en henvendelse fra sekretariatet i Nye 

Metoder om faste årlige dialogmøter med Legeforeningen. Det foreligger et 

forslag om et første dialogmøte i mars eller april 2019. Styret diskuterte saken 

og anbefaler at det innhentes innspill fra relevante fagmedisinske foreninger 

med forslag til tema for dialogmøter. Vi håper på sikt på å få til et samarbeid 

om oppnevning av kliniske eksperter for metodevurderinger.  

Styret besluttet at delegatene fra fagaksen er Cecilie Risøe, Petter Brelin og 

Gry Dahle fra fagstyret, Anita Lyngstadaas fra sekretariatet, og Arne S Berg fra 

referansegruppen i Nye Metoder, evt. andre representanter for fagmedisinske 

foreninger som ber om å få presentere egen sak selv. 

 

Eventuelt  Det ble meldt 2 saker til eventuelt 

1. Siri Tau Ursin ønsker å ta opp en aktuell mediesak om legemiddelmangel.  

Styret ønsket mer informasjon før man vurderer å ta saken videre og besluttet å 

invitere Steinar Madsen fra Statens Legemiddelverk til neste møte i fagstyret. 

2. Fagstyrets leder ønsket å diskutere nytt navn på de 20 landsstyredelegatene fra 

fagaksen. Styret besluttet at betegnelsen skal være "Fagdelegatene". 

Betegnelsen FaMe benyttes heretter kun i historisk sammenheng. 

 

 

II.  Orienteringssaker 

 
Sak 2.3/19 Ansettelse av ny spesialrådgiver i fagavdelingen 

Leder og sekretariatet orienterte om nyansatt spesialrådgiver. Hun starter sitt 

arbeid i Legeforeningen den 1.4.19. Funksjon og arbeidsområde for 

spesialrådgiveren ble skissert.  

 


