
 
 
 

 

 

 

 Den norske legeforening 

Sekretariatet 

 

Fullført og godkjent den 26.08.2019 

SAK2019012076 

Referat fra fagstyrets møte 21.06.2019 

                Telefonmøte  

Til stede fra fagstyret: Cecilie Risøe, Petter Brelin, Gry Dahle, Thea Falkenberg, Asbjørg 

Stray-Pedersen og Ingvild Skogen Bauge 

Forfall: Ståle Sagabråten, Siri Tau Ursin  

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

 

 

  

  

 

 

I Orienteringssaker:  
 
 

  
Sak 2.21/19 Spesialitetsråd. Helsedirektoratet har ikke gitt tilbakemelding 
på Dnlfs henvendelse. Saken følges opp og legges ev frem for styret i 
august.   

Sak 2.18/19 Høring om retningslinje for utredning av barn og unge ved 
spørsmål om utviklingshemming. (SAK201900445). Saken ble trukket.  

 
 Sak 2.17/19 Høring - Sammen redder vi liv - Høring om nye lærerplaner 

for grunnskolen. Administrativt behandlet med innspill fra fagstyrets 
leder (SAK2019000436). 

 
Sak 2.19/19 Høring - Forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og 
rehabilitering i Helsedirektoratets veileder. Administrativt behandlet 
med innspill fra fagstyretsleder (SAK201900447) 

Sak 2.20/19 Internasjonal dag - Det jobbes med å finne nytt tidspunkt for 
en internasjonal dag. November ser ut til å kollidere med mye annet. 
Møte i programkomiteen avholdes 26. august.  



 
 
 

 

 

 

Sak 2.22/19 Kommunikasjonsstrategi. Det legges frem en sak for 
fagstyret i oktober vedr kommunikasjonsstrategi. Fagstyret utfordres på å 
peke ut 2-4 sentrale saker som fagstyret ønsker å jobbe med i neste 
periode. Medietrening for nytt fagstyre avholdes enten i oktober eller 
november.  

Sak 2.23/19 (ettersendt) Høring, questback - forslag til Nasjonal veileder 
for utprøvende behandling. Administrativt behandlet med innspill fra 
fagstyrets leder.  

 
 

I I Beslutningsmøte 
 

Sak 1/19  
Sak 1.57/19 – 
Sak2019011616 

Referat styremøtet 3.-4. juni 

Referat fra styremøtet 3.-4. juni ble gjennomgått. Endringene er innarbeidet. 

Vedtak:  
Referat fra styremøtet 3.-4. juni i Kristiansand godkjennes. (vedlegg) 
 

Sak 2/19 
Sak 1.17/19 - 
Sak2019011526 

Arbeidsprogram 2019-2021 

De FMF har mottatt arbeidsprogrammet med høringsfrist 17. juni. Det har 
kommet et par forslag. Forslag til endringer innarbeides i arbeidsprogrammet.  

Vedtak:  
Innstilling til arbeidsprogram 2019-2021 godkjennes. (vedlegg) 
 

Sak 3/19 
Sak 1.35/19 - 
Sak2019011527  

Faglandsrådet 11-12 september 2019  
De FMF er bedt om å komme med innspill til faglig tema under faglandsrådet. 
Høringsfristen var 17. juni. Det kom inn flere forslag. Forslag til rammeprogram 
ble utarbeidet i møtet.  
Åpningsinnlegg: Legeforeningen som en faglig aktør gjennom tidene. Hvordan 
har rollen utviklet seg? Flere forslag på egnet foredragsholder fremkom. 
 
Organisatorisk program:  

- A) Årsberetning 2018 
- B) Forslag til endringer i lovverket 
- C) Forslag til tidspunkt for faglandsrådet 

 
Faglig program 1: Genetikk  - "For mye eller for lite gentesting?   
Tre-deling av temaet om genetikk som dekket både overdiagnostikk, 
underdiagnostikk og organisering/takster (inkludere noe presisjonsmedisin og 
Nye Metoder).  
 
1. Overdiagnostikk - risiko for overbehandling, feil bruk av ressurser, økt behov 

for veiledning og oppfølging, problemer knyttet til etikk mm 



 
 
 

 

 

 

2. Underdiagnostikk - behovet for å genteste alle pasienter med kreft og 
metastaser. Konsekvensene av for treg diagnostikk og ingen infrastruktur 

3. Organisering/infrastruktur – dvs. de som tar testene: Avansert molekylær 
kreftdiagnostikk mm.  Hvordan skal man få på plass en infrastruktur for 
tolkning av gentest-resultatene? Hva trengs, hva er flaskehalser?   

 
 
Faglig program 2:  Psykiatriske pasienter og somatiske sykdommer 
Faglig program 3: Kort om  

- A) Kampanjen Gjør kloke valg  
- B) Hvorledes kan klinisk informatikk få sin berettigede 

plass i medisinen?  
C) Den nye spesialiteten – akutt og mottaksmedisin  

 
Kultur: Kontakt Bjarne Riis Strøm vedrørende lokale krefter.  
 
 
Vedtak:  
Rammeprogram godkjennes. (vedlegg) 
Forslag til fagligprogram med innledere godkjennes.  
 
Det foreslås to dirigenter. 
 
Hjernehelse foreslås som eget fagseminar i løpet av høsten hvor fagstyret 
inviterer til møte med aktuelle FMF.  
 

Sak 4/19 
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. Jf. sak 1.52/19. Sentralstyret behandlet saken den 3. 
juni 2019 og åpnet opp for at styrene i de FMF kunne velge representanter til 
fagladsrådet fra 13. september 2019 slik at det er et operativt faglandsråd.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 

Sak 5/19 
Sak 1.52/19 

Faglandsrådet 2021 

I tillegg er det et spørsmål om når faglandsrådet bør avholdes jf. forslag til sak.  

Saken må ses i sammenheng med sak 1.51/19  

Vedtak:  
Det lages en sak til fagstyret med forslag til presiseringer og endringer i loven.  
Fagstyret innstiller overfor faglandsrådet:  

- Faglandsrådet avholdes senest tre uker før landsstyret  
- Styrene i de FMF gis mulighet til å utpeke sin(e) 

kandidat(er) 



 
 
 

 

 

 

- Fristen for å melde inn kandidater til faglandsrådet settes 
til 1.8 i valgåret. 

- Fristen for å foreslå kandidater og fagdelegater til 
landsstyret settes til 1.2 i valgåret.  

- Funksjonstiden for faglandsrådet, fagstyret og 
fagdelegatene til landsstyret følger legeforeningens 
funksjonsperiode.  

- Presiseringene innarbeides i legeforeningens lover.  

Sak 6/19 
Sak 1.58/19 - 
Sak2019000594 

Godkjenning av veiledere i psykiatri 

Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes. 

Vedtak:         
Godkjent ble: 
Riisnes, Lindy Elida, Psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi 
Brandtzæg, Kjersti Melland, Psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi 
 

Sak 7/19 
Sak 1.59/19 
 
 

LIS valgkomite for faglandsrådet 2018-19 

Valgkomiteen for faglandsrådet 2018-2019 er oppnevnt også for faglandsrådet 
11-12 september.    

Vedtak:  
Valgkomiteen for LIS 2018-2019 t.o.m. 12 september er Camilla Bråthen, 
Andreas Phale og Ihuaku Ndukwe.  
 

Sak 8/19 
Sak 1.60/19 

Valgkomite for perioden 2019-2021 
 
Innen fristen 24 juni er det ikke kommet inn forslag på kandidater til 
valgkomiteen for 2019-2021.  
 
Vedtak:  
Fagstyret innstiller på tre kandidater med vara til faglandsrådet. Saken 
ferdigstilles 27. august.  
 
 

Sak 9/19 
 

Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 

 

 

Fagstyret 

 


