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Godkjenning av innkallingen  

     

Sak 1
Godkjenning av  
innkallingen
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Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 1 – Godkjenning av innkalling   
Faglandsrådet skal fatte vedtak om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover.     

Tidspunkt og sted for faglandsrådets møte har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden 
våren 2019.  

Innkalling av faglandsrådets representanter skjedde ved e-post av 15.5.2019 med frist for påmelding 
1.7.2019.  

Påminnelse til faglandsrådets representanter, leder og nestleder i de fagmedisinske foreningene ble 
sendt på e-post 7.6.2019. Ytterligere oppfølging gjennom direkte henvendelser per e-post og telefon.   

Fagstyret behandlet innkallingen i møte 26.8.2019 og vedtok å innstille på at innkallingen 
godkjennes.   

  

Innstilling til vedtak:   

 Innkallingen til faglandsrådets møte 11.-12. september 2019 godkjennes.    

   

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Sak 2  

  

Valg av dirigenter  

  

     

Sak 2
Valg av dirigenter
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Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 2 - Valg av dirigenter   

I tråd med Legeforeningens lover ledes Faglandsrådet av valgte dirigenter.   

Fagstyret behandlet valg av dirigenter i fagstyrets møter 30.04.2019 og 21.06.2019.    

Fagstyret vedtok å innstille overfor Faglandsrådet på at Tilde Broch Østborg og Kristian Fosså velges 
som dirigenter ved faglandsrådsmøtet i 2019.   

Begge er forespurt og har sagt seg villige.   

Innstilling til vedtak:   

Tilde Broch Østborg og Kristian Fosså velges som dirigenter ved faglandsrådsmøtet i 2019.   

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Sak 3  

  

Forretningsorden  
  

Sak 3
Foretningsorden
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Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 3 - Godkjenning av forretningsorden   

I tråd med Legeforeningens lover har fagstyret lagt til grunn at det på faglandsrådsmøtet skal vedtas 
en egen forretningsorden.   

Fagstyret behandlet saken 26.8.2019.   

Forslag til forretningsorden vedlegges.   

   

Innstilling til vedtak:   

Forslag til forretningsorden for faglandsrådsmøtet 2019 godkjennes.   

Fagdirektøren opptrer etter fullmakt fra generalsekretæren.  

 

   

   

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  

    
  

10



 

Forretningsorden for faglandsrådsmøtet 2019   

Fagdirektøren opptrer etter fullmakt fra generalsekretæren.    

  

1. Åpne møter    

Faglandsrådets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan 
faglandsrådet bestemme at faglandsrådsmøtet lukkes for media.  

2. Åpning    

Leder av fagstyret åpner møtet.   

3. Konstituering, godkjenning av innkalling    

Fagdirektøren foretar navneopprop av faglandsrådets representanter ved møtestart. Eventuelle 
endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten må meddeles møteledelsen og/eller 
behandles etter reglene om permisjon i § 4.    

Leder av fagstyret avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer faglandsrådet til å 
godkjenne denne.    

4. Permisjon    

Påmeldte faglandsrådsrepresentanter har møteplikt for hele faglandsrådsmøtet.    

Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra faglandsrådsmøtet i forkant av møtet, forutsatt at 
det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det samme gjelder 
nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige samarbeidsaktører, dersom 
slike møter ikke kan utsettes.    

Søknad om permisjon under faglandsrådsmøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i 
årsaker som ikke kunne forutses.    

Søknad om permisjon fra faglandsrådsmøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av 
faglandsråds dirigentene og fagdirektør. Faglandsrådet skal informeres om beslutningen, men 
ikke om årsaken til søknaden. Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. - 4. 
ledd, bør avslås.    

5. Dirigenter    

Fagstyrets leder gjennomfører valg av dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.    

6. Forretningsorden    

I tråd med Legeforeningens lover fastsetter Faglandsrådet egen forretningsorden etter innstilling fra 
fagstyret. Prinsippene i legeforeningens lovbestemmelser for landsstyret er lagt til grunn.   
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7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt    

Faglandsrådets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende  
faglandsrådsrepresentanter har stemmeplikt ved voteringer. Faglandsrådets representanter anses å 
være til enhver tid møtende representant(er) fra de fagmedisinske foreningene inkludert valgte 7 LIS 
etter § 3-6-4-1(3)6.  

Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i faglandsrådet, har tale- og 
forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av 
minst ett av faglandsrådets representanter.    

Fagstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmeldingen.    

8. Tellekomité    

Faglandsrådet velger tellekomité etter innstilling fra fagstyret for nødvendig opptelling av avgitte 
stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.    

Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg 
gjennomføre.    

9. Sakliste    

Dirigentene avklarer om det er saker utover de saker fagstyret har foreslått, som faglandsrådet 
ønsker å sette på sakslisten, og ber om godkjenning av denne. Faglandsrådet vedtar så 
saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.   

10. Redaksjonskomité    

Faglandsrådet velger redaksjonskomité etter innstilling fra fagstyret. Komiteen består av leder og 2 
medlemmer.    

Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for faglandsrådet.  
Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli vedtatt i 
faglandsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag samt innspill fra talerstolen.    

Faglandsrådet vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med.   

Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.    

Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra fagstyrets innstilling til vedtak i saken, 
skal fagstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde innstillingen til vedtak.    

Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.    

11. Taletid    

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den enkelte 
kan fremføre til samme sak.  

12. Replikk    

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk 
under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til replikkordskiftet.    
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13. Forslag    

Forslag skal fremsettes fra talerstolen.    

Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talerlisten slik at alle forslag blir fremmet tidligst mulig i 
debatten    

Forslag til vedtak skal leveres elektronisk før forslaget fremlegges fra talerstolen.  

Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten, behandles ikke.    

14. Strek    

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.    

Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek er satt, 
med mindre et annet medlem av faglandsrådet krever votering over forslaget.    

Når strek er satt, refereres talerlisten.    

Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.    

15. Votering    

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre en av faglandsrådets 
representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen og/eller orientering og 
anbefaling til vedtak av fagstyret.   

Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til 
votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.    

Faglandsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.   

Votering skjer som hovedregel elektronisk med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.  
Voteringer er åpne med mindre et av faglandsrådets medlemmer ber om hemmelig votering.    

Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over 
alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.    

16. Valg    

Med unntak av valg av fagstyrets leder og nestleder hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av 
stemmene), fattes vedtak med simpelt flertall.  

Valg skjer som hovedregel elektronisk med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. Valg skjer 
ved hemmelig avstemning.    

Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg:      

”Ved valg på fagstyret og andre utvalg/komiteer/representasjon som faglandsrådet velger, skal det 
oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er 
foreslått av valgkomiteen eller av en faglandsrådsrepresentanter under faglandsrådsmøtet, og som 
ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.    

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.”  
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Sak 4  

  

Valg av tellekomite  

  

     

Sak 4
Valg av tellekomite
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 4 - Valg av tellekomite   

I møte den 26. august vedtok fagstyret å innstille på valg av medlemmer til tellekomité bestående av 
fire ansatte i sekretariatet. Det ble videre foreslått at Fagdirektør gis fullmakt til å supplere listen ved 
behov.   

Innstilling til vedtak:   

Fagstyret innstiller overfor faglandsrådet på at følgende velges som tellekomité:     

• Marit Gustavsen, FAG  
• Gry Bjørnstad, FAG  
• Merete Dahl, FAG  
• Bente Kristin Johansen, FAG  

  

Fagdirektør gis fullmakt til å supplere listen ved behov.   

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Godkjenning av saksliste  

  

     

Sak 5
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 5 - Godkjenning av sakliste  

Faglandsrådet skal i henhold til vanlig praksis og punkt 9 i forretningsorden fastsette saklisten for 
faglandsrådsmøtet.   

Fagstyret behandlet forslag til sakliste i møte den 26.8.2019   

  

Innstilling til vedtak:   

Slik sakliste godkjennes:     

FAGLANDSRÅDSMØTET 2019   
Sak  1   Godkjenning av innkallingen   

Sak 2   Valg av dirigenter      

Sak 3   Forretningsorden   

Sak 4   Valg av tellekomite   

Sak 5   Godkjenning av saklisten    

Sak 6   
Valg av redaksjonskomite   
 

Sak 7  Godkjenning av styrets årsberetning for 2018   

Sak 8   Forslag til Arbeidsprogram 2019-2021  

Sak 9   Forslag til endringer/justering i Legeforeningens lover   

  

 Sak 10 Undervisningspris for beste undervisning i medisinsk utdanning 

Sak 11 Faglandsrådsmøtet 2020 
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Sak 12  Godkjenning av valginstruks  

Sak 13  Valg av: 

 

• Fagstyrets leder, fagstyrets nestleder og 7 fagstyremedlemmer jf. § 3-6-5-1 
• Personlig vara for fagstyrets 2 representanter fra allmennlegetjenesten  

 

• Personlig vara for fagstyrets 2 representanter for fagutvalg av leger i spesialisering fra 
spesialisthelsetjenesten   

• Vararepresentanter til fagstyret med prioritering  
• Fagdelegater til Legeforeningens landsstyre (11), gruppe 1-6  
• Vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre, gruppe 1-6   

 

Sak 14 Frikjøp av fagstyrets leder  

Sak 15 Godkjenning av:  

• LIS representanter til faglandsrådet 2019-2021 jf. § 3-6-4-1(3) 6.c  

Sak 16 Valg av:   

• Valgkomite (3) med vara jf. 3-6-7  
• LIS - valgkomite (leger i spesialisering) (3) med vara jf. § 3-6-4-1(3) 6.a  

     

Sak 17  Somatisk sykdom hos psykiatriske pasienter  

Sak 18  Genetikk  - For mye eller for lite gentesting?  

Sak 19  Hvorledes kan klinisk informatikk få sin berettigede plass i medisinen?   

Sak 20 Kampanjen Gjør kloke valg  

Sak 21  Den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin   

Saksrekkefølgen kan bli endret i møtet.   

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Program Faglandsrådet 2019   
Sundvolden hotell, Sundvolden   

 

Onsdag 11.9.2019 

11:00  Registrering/utdeling av deltagermateriell og lunsj  

12:15  Åpning av faglandsrådet  

 12:30 Konstituering av faglandsrådet  

13:00 Organisatorisk - Behandling av faglandsrådsaker   

15:00 Valgkomiteen legger fram sin innstilling    

15:30 Pause  

16:00 - 18:00 Somatisk sykdom hos psykiatriske pasienter   

19:30 Middag m/aperitiff   

  

Torsdag 12.9.2019  

0900  Genetikk  - "For mye eller for lite gentesting?    

11:00  Pause  

11:15 Hvorledes kan klinisk informatikk få sin berettigede plass i medisinen?  

11:55 Kampanjen Gjør kloke valg   

12:30 Lunsj  

13:15 Den nye spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin   

13:45 Valg for perioden 2019-21  

15:00 Behandling av faglandsrådsaker   

16:00 Avslutning og vel hjem   

16:15 Møteslutt  

  

Buss Gardermoen/Oslo 16:30   
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Sak 6  

  

Valg av redaksjonskomite  

  

     

Sak 6
Valg av redaksjonskomite
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 6 - Valg av redaksjonskomite   

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal faglandsrådet velge redaksjonskomité 
bestående av leder og to medlemmer som velges av faglandsrådet etter forslag fra fagstyret   

Fagstyret behandlet saken i møte den 26.8.2019   

Fagdirektør har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet av:   

 •  Nina Evjen, FAG  

   

Innstilling til vedtak:   

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:   

Harald Fagerheim Bugge, Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning 

Helga Brøgger, Norsk radiologisk forening 

Stefán Hjörleifsson, Norsk forening for allmennmedisin 

  

   

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Sak 7  

  

Godkjenning av styrets årsberetning 
for 2018  

     

Sak 7
Godkjenning av styrets  
årsberetning for 2018
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 7 - Godkjenning av styrets årsberetning for 2018 for perioden 26. 09 2018 – 31.12.2018  

   

Det er utarbeidet årsberetning for fagstyrets virksomhet i perioden 26.09.2018-31.12.2018.   

Fagstyret behandlet årsberetningen i møte den 26.8.2019 og vedtok å innstille overfor faglandsrådet 
at årsberetningen godkjennes.   

Årsberetningen er vedlagt.  

Innstilling til vedtak:   

Fagstyrets årsberetning for perioden 26.09.2018-31.12.2018 godkjennes.  

  

   

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Årsberetning for fagaksen 2018   
Landsstyret vedtok i 2017 enstemmig å videreutvikle modellen for organisering av den fagmedisinske  
aksen i Legeforeningen og fremme forslaget med tilhørende forslag til lovendringer og økonomiske 
konsekvenser for landsstyret 2018.  

Den 31.5.2018 fattet landsstyret i Legeforeningen et vedtak som omfattet en rekke lovendringer og 
som innebar etablering av en sterkere og tydeligere fagakse. Vedtaket åpnet for en ny organisering 
av det fagmedisinske arbeidet i Legeforeningen med etablering av et faglandsråd og et fagstyre. 
Fagstyret skal, som øvrige organer i  Legeforeningen, være underlagt sentralstyret og landsstyret og 
arbeide etter delegert myndighet fra sentralstyret.   

Ett av formålene med en forsterket fagakse er å tydeliggjøre fagets plass internt i Legeforeningen og 
eksternt mot myndighetsorganer og samfunnet forøvrig. Det er også et formål å forenkle og 
koordinere det interne, faglige arbeidet og forsterke ekstern kontakt og samarbeid i faglige spørsmål.   

Faglandsrådet og fagstyret velges i ulike år og har to års funksjonstid. Det første faglandsrådet var 
samlet 26.9.2018. Faglandsrådet vedtok imidlertid at neste faglandsrådsmøte kunne avholdes etter 
1. september i 2019, hvilket innebar at det ble en viss forskyvning i forhold til Legeforeningens lover 
for funksjonsperiode.   

Faglandsrådet 2018 valgte et styre på ni representanter med ett års funksjonstid.   
Leder av styret er Cecilie Risøe, Norsk Cardiologisk Selskap.   
Nestleder er Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin.    
 
Øvrige representanter i fagstyret:    

- Siri Tau Ursin, Norsk anestesiologisk forening  
- Asbjørg Stray Pedersen, Norsk forening for medisinsk genetikk 
- Gry Dahle, Norsk thoraxkirurgisk forening   
- Ståle Onsgård Sagabråten, Norsk forening for allmennmedisin   
- Ingvild Skogen Bauge, Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening   
- Ishita Barua, Norsk indremedisinsk forening (LIS)  
- Thea Falkenberg Mikkelsen, Norsk gynekologisk forening (LIS)   

Vararepresentanter til fagstyret ble fortrinnsvis valgt blant de 11 representantene til landsstyret  jf. 
§3-6-5-1 pkt 6   

Valgte vararepresentanter til fagstyret:   

- Miriam Kristine Sandvik, LIS pri 1 (Norsk psykiatrisk forening)  
- John Christian Glent, LIS pri 2 (Norsk kirurgisk forening)   
- Nina Wiggen, Allmennlege pri 1 (Norsk forening for allmennmedisin)  

- Kjartan Olafsson, Allmennlege pri 2 (Norsk forening for allmennmedisin)  
- Anne Hege Aamodt, Pri 1 (Norsk nevrologisk forening)   
- Ole Sjo, Pri 2 (Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi)  
- Guro Steine Letting, Pri 3 (Norsk samfunnsmedisinsk forening)  
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Fagstyrets 9 medlemmer og de 11 valgte representantene til landsstyret utgjør de 20 fagdelegatene 
til Legeforeningens landsstyre jf. §3-6-6(1) og (2)  

 Faglandsrådet valgte videre 11 representanter til landsstyret:    

- John Christian Glent (LIS) – gruppe 1, kirurgiske fag  
- Inge Glambek – gruppe 1, kirurgiske fag  
- Kåre Birkeland – gruppe 2, indremedisinske fag  
- Anne Hege Aamodt – gruppe 2, indremedisinske fag  
- Andreas Pahle (ALIS) – gruppe 3, allmennmedisin  
- Tom Sundar – gruppe 4 – gruppemedisinske fag  
- Guro Steine Letting - gruppe 4 – gruppemedisinske fag  
- Nina Wiggen – gruppe 4 – gruppemedisinske fag  
- Lise Sofie Haug Nissen-Meyer – gruppe 5, medisinske servicefag  
- Miriam Kristine Sandvik (LIS) - gruppe 6, psykiatriske fag   
- Ulrik Malt - gruppe 6, psykiatriske fag  

 -    

Samtlige ble valgt ved akklamasjon    

Vararepresentanter til landsstyret:     

- Nils-Halvdan Morken, gruppe 1: Kirurgiske fag    
- Harald Miljeteig, gruppe 1: Kirurgiske fag   
- Kjersti Ausen, gruppe 1: Kirurgiske fag   
- Vikas Sarna, gruppe 2: Indremedisinske fag (LIS)   
- Aina Akerø, gruppe 2: Indremedisinske fag   
- Susanna Valland, gruppe 2: Indremedisinske fag   
- Bertha Storesund, gruppe 2: Indremedisinske fag   
- Anette Fosse, gruppe 3: Allmennmedisinske fag   
- Kjartan Olafsson, gruppe 3: Allmennmedisinske fag   
- Tone Bruun, gruppe 4: Grupperettede fag   
- Harald Fagerheim Bugge, gruppe 5: Medisinske servicefag (LIS)   
- Gunn Kristoffersen, gruppe 5: Medisinske servicefag   
- Ihuaku Ndukwe, gruppe 6: Psykiatriske fag (LIS)   
- Morten S. Hatlen, gruppe 6: Psykiatriske fag   

  

Fagstyrets arbeid i 2018.  

Representantene som ble valgt inn i Legeforeningens første fagstyre 26.9.2018, var ikke forespurt i 
forkant. Det var utfordrende å finne en dato for et første heldagsmøte som passet for alle. Første 
styremøte ble derfor avholdt først 16.11.2018, nær 2 måneder etter valget. Det tok også noe tid å få 
på plass 50 % frikjøp av styrets leder. Leder har hatt frikjøp fra 1.12.2018. Ettersom årsberetningen i 
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Legeforeningen følger kalenderåret, medfører dette at selv om fagstyret mener det er kommet godt i 
gang med arbeidet i løpet av styrets funksjonsperiode, er det en beskjeden andel av arbeidet som ble 
utført i 2018 og som omtales i denne rapporten.   

  

Styremøter  

Fagstyret avholdt konstituerende styremøte den 16.11.2018. President Marit Hermansen deltok i 
første delen av møtet. Flere fagmedisinske foreninger hadde fremmet saker som ble diskutert. Videre 
ble det avholdt et nett-styremøte den 18.12.2018 hvor nye spesialitetskomitéer fra 1.1.2019, 
sakkyndigkomitéer (for kompetanseområder) og leder av LIS-1-komitéen som erstatter turnusrådet, 
ble oppnevnt. Dato for faglandsrådet 2019 ble fastsatt til 11.-12.9.2019 ettersom et 
faglandsrådsmøte i siste halvdel i juni eller i august ble vurdert som vanskelig gjennomførbart.   

Referatene fra styremøter legges ut på fagstyrets hjemmeside så snart de er godkjent 
(https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-
ogfaglandsrad/fagstyret/fagstyrets-motereferater/).  

  

Aktivitet internt i Legeforeningen  

Fagstyrets leder ble invitert til å delta i utarbeidelsen av forslag til Legeforeningens prinsipp- og 
arbeidsprogram (PAP) som skulle behandles på landsstyremøtet 2019. Fagstyret ga tilslutning til 
oppnevnelsen i styremøte. Arbeidet med PAP ble påbegynt i desember 2018.  

Ekstern aktivitet  

Mange møter ble planlagt i 2018, men fant først sted i starten av 2019, som prosjektet medisinsk 
avstandsoppfølging, møte med Sykehusinnkjøp og senere dialogmøter med Statens legemiddelverk, 
Helse SørØst og Helsedirektoratet.  

Dialogmøte med Statens legemiddelverk 20.11.2018.  

Etter at Bivirkningsnemnda ble besluttet nedlagt har Helse- og omsorgsdepartementet bedt 
Legemiddelverket opprette et nettverk av eksterne eksperter som kan gi råd i forvaltningssaker. Et slikt 
nettverk er det også behov for etter at også Blåreseptnemnda ble nedlagt. Videre har 
Legemiddelverket behov for kliniske eksperter når det er involvert i større utredninger for EU- 
nettverket. For Legemiddelverket er et samarbeid med kliniske eksperter av stor verdi for ekstern faglig 
forankring i mange forvaltningsvedtak.   

Legeforeningen på sin side ønsker seg et formalisert samarbeid mellom Legeforeningen/fagmedisinske 
foreninger og Legemiddelverket for å få større grad av klinikerinvolvering i form av innsyn, medvirkning 
og innflytelse i saker som hører inn under Legemiddelverkets forvaltningsområde. Viktige områder er 
prioriteringssystemer, f.eks. blåreseptordningen/metodevurderinger og sikker bruk i klinisk praksis, 
inkl. bivirkningsovervåking og sikkerhetsutredninger. Legeforeningen mener at beslutninger som er 
forankret i det kliniske miljøet via  fagmedisinske foreningers styrer har større nasjonal legitimitet og 
blir lettere å implementere.   

Dialogmøtet hadde som hensikt å diskutere forslag til områder der man kan øke samarbeidet på en 
strukturert og omforent måte og modeller for slikt samarbeid. Representanter for Legemiddelverket 
presenterte ulike typer forvaltningssaker der man kan ha behov for klinikerinvolvering og orienterte 
om utrednings- og beslutningsprosessene, både på EU-nivå og nasjonalt nivå. Fagstyrets leder 
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presenterte den nye organiseringen av foreningen der de fagmedisinske foreningene (FMF) utgjør 
grunnmuren i en fagakse. Aktuelle FMF og spesialforeninger var invitert til å delta i møtet, og 
representanter fra 13 FMF og 2 spesialforeninger deltok.   

Legemiddelverket har behov for en kjernegruppe bestående av fast tilknyttede spesialister med bred 
kompetanse fra mange ulike fagområder som raskt kan konsulteres i større eller mindre spørsmål før 
nasjonale beslutninger og for faglige innspill i europeiske utredninger. I tillegg foreslås det etablert en 
liste med spisskompetente spesialister innen nåværende strategiske satsningsområder for 
Legemiddelverket (antibiotika, CNS, onkologi og vaksiner) og spesialister med kompetanse innen 
aktuelle legemiddelgrupper (biologiske, inkl. biotilsvarende, legemidler, legemidler med 
immunologiske effekter, ATMP (celler og vev, genterapi) og kjemiske substanser). Disse spesialistene 
tenkes rekruttert til enkeltoppdrag, vesentlig i forbindelse med nye søknader om 
markedsføringstillatelse og vitenskapelig rådgivning når Norge har påtatt seg utredningsoppdrag for 
resten av EU-landene.  

I møtet ble vi enige om at Legemiddelverket kontakter styret for den FMF man trenger bistand fra 
både ved rekruttering av spesialister til kjernegruppen og til listen med spesialister. Habilitet, 
tilgjengelighet og kompetanse er viktige utvalgskriterier. Styret vil formidle dette videre til sine 
medlemmer og gir tilbakemelding til Legemiddelverket om aktuelle kandidater. Basert på den nye 
organisasjonen av fagakse i Legeforeningen ble det forespeilet at dette vil være en rask prosess. 
Samarbeidet ble forankret i en skriftlig avtale som går ut på at Legemiddelverket retter en formell 
henvendelse til Legeforeningen slik at Legeforeningens fagstyre kan behandle foreslått modell for 
samarbeid og rekruttering av kliniske eksperter.    

 

Sekretariatstøtte  

Fagsjef Bente Kristin Johansen bistod fagstyret med praktisk administrativt arbeid i 2018. Hun deltok 
også i styremøtene og var referent.  Videre har fagstyret og fagstyrets leder hatt tett og godt 
samarbeid med fagdirektøren og med ansatte i fagavdelingen i enkeltsaker.  
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Sak 8  

  

Forslag til arbeidsprogram 2019-2021  

     

Sak 8
Forslag til arbeidsprogram 
2019–2021
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 8 - Forslag til Arbeidsprogram 2019-2021  

Fagstyret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av fagstyrets leder og to av fagstyrets medlemmer til 
å lage utkast til nytt Arbeidsprogram 2019-2021.  

Programmets funksjon er å gi en retning for arbeidet i kommende fagstyreperiode. Ettersom 
virkeperioden er begrenset til to år, kan heller ikke arbeidsprogrammet være for omfattende.    

Arbeidsprogrammet ble sendt på høring til alle de fagmedisinske foreningene. Det er mottatt i alt 5 
høringsinnspill og kommentarer.  

Arbeidsprogrammet ble vedtatt oversendt faglandsrådet i fagstyrets møte den 26.8.2019.    

Fagstyrets forslag til arbeidsprogram 2019-21 er vedlagt  

Forslag til vedtak:   

Forslag til arbeidsprogram 2019-21 godkjennes.  

  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Vedlegg sak 8  

Arbeidsprogram 12.9.2019-31.8.2021 for fagaksen i Legeforeningen  

  

BYGGE ARENAER FOR EKSTERNT SAMARBEID OG KLINIKERINVOLVERING  

Styrene i de fagmedisinske foreninger (FMF) har kunnskap om hvilke toneangivende eksperter som 
bør involveres i faglig arbeid og er det naturlige kontaktorganet når helsemyndighetene har behov 
for faglige vurderinger eller utredninger. Fagstyret skal:  

  

• Arbeide for aktiv dialog med helsemyndighetene  
• Få på plass avtaler med flere eksterne aktører om at fageksperter skal oppnevnes etter 

forslag fra aktuelle FMF  
• Gjøre FMF og fagstyret tydelige og relevante ved egnede saker i media  
• Arbeide for at FMF involveres i faglige retningslinjer og veiledere   
• Arbeide for mer faglig kvalitetsarbeid i regi av helseforetakene    

  
  
  

  

STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID  

Fagstyret skal arbeide for at Legeforeningen gir de fagmedisinske foreningene tilbud tilpasset ulike 
behov for praktisk støtte og tiltak som letter styrearbeidet samt fremme gode samarbeidsrelasjoner. 
Fagstyret skal:  

  

• Gi hver fagmedisinsk forening én kontaktperson i fagstyret for enklest mulig kommunikasjon 
for å sikre kontinuerlig faglig samarbeid  

• Jobbe for at fagmedisinske foreninger som ønsker det kan få kjøpe sekretariatsbistand og 
føring av regnskap  

• Tilby elektronisk arkivsystem  
• Lage mal for årsmøteforberedelser  
• Utarbeide informasjonsmateriell for nye styreledere/nye styremedlemmer i fagmedisinske 

foreninger  
• Lage opplæringsmateriell for hvordan man skriver gode høringssvar   
• Oppfordre til samarbeid og legge til rette for møtepunkter mellom grupper av fagmedisinske 

foreninger  
• Samarbeide tett med alle foreningsledd slik at Legeforeningen forblir en godt integrert 

profesjonsforening.  
• Støtte opp om det faglige arbeidet i Gjør Kloke Valg-kampanjen  
• Støtte kolleger som påtar seg verv i internasjonale faglige foreninger/organisasjoner  

  

  

31



 

FØLGE OPP NY SPESIALISTUTDANNING   

Utdanningen av de som skal føre faget videre er en hovedoppgave for de fagmedisinske foreninger, 
og ny spesialistutdanning må følges opp. Fagstyret skal:  

  

• Bidra til at spesialitetskomiteene kan arbeide for en god spesialistutdanning av høy kvalitet  
• Bruke kontaktflaten i Helsedirektoratet (Forum for læringsmål i spesialistutdanningen) for å 

få endret det som ikke fungerer  
• Arbeide for at det avsettes mer tid til veiledning og fordypning for leger i spesialisering og for 

veiledere slik at læringsmålene i faglig kompetansemoduler og intensjonen om mer og bedre 
veiledning kan oppfylles  

  

FAGETS PLASS I LEDELSE  

Det er godt dokumentert at legeledelse er det beste utgangspunktet for bedre resultater i 
helsevirksomheter. Fagstyret skal arbeide for:  

  

• At ledelsesbeslutninger tas på et solid faglig grunnlag   
• At ledelse oppleves som attraktivt av leger og at leger utvikles til gode ledere  

  

  

E-HELSE  

Digitaliseringen av helsetjenesten har for stort teknologifokus og går for sakte. Fagstyret skal arbeide 
for:  

  

• At nye, digitale løsninger blir reelle verktøy i klinisk arbeid og bidrar til en bedre og mer 
effektiv helsetjeneste samt bedre samhandling.   

• At nye, digitale løsninger finner løsninger som er kompatible med medisinske kvalitetsregistre 
og som muliggjør ekstraksjon av parametere.   

• At video som kommunikasjonsløsning innarbeides der det er et godt og anvendelig verktøy i 
pasientbehandlingen og i møte mellom helsetjenestens fagaktører.    

• Kompetanseoppbygging innen klinisk informatikk, herunder utdanningsprogrammer, 
forskningsstillinger og etablering av professorater.  
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Sak 9  

  

Forslag til endringer/justering i  
 Legeforeningens lover      

Sak 9
Forslag til endringer/justering  
i Legeforeningens lover
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 9 - Forslag til endringer/justering i Legeforeningens lover   
Fagstyret har i forbindelse med forberedelsene til faglandsrådet 2019 sett nærmere på 
bestemmelsene for fagstyret og faglandsrådet.   

Fagstyrets forslag til endringer/justering i Legeforeningens lover ble vedtatt oversendt faglandsrådet i 
fagstyrets møte den 26.8.2019.    

Fagstyrets forslag til endringer/justering i Legeforeningens lover er vedlagt.  

Forslag til vedtak:   

Fagstyret gis mandat til å jobbe videre med forslagene til endringer i sak 9.  

Forslag til endringer/justering i Legeforeningens lover oversendes sentralstyret.  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Vedlegg sak 9 

Forslag til justeringer/endringer i legeforeningens lover 

   § 3-6 Fagmedisinske foreninger 

§ 3-6-1 Godkjenning som fagmedisinsk forening  

Sentralstyret godkjenner en fagmedisinsk forening for hver godkjent spesialitet. Godkjenning 
forutsetter at foreningens vedtekter ikke strider mot Legeforenings lover og at foreningens formål er 
faglig/vitenskapelig. 

§ 3-6-2 Medlemskap  

(1) Medlemmer av Legeforeningen som er godkjent spesialist eller er i spesialisering, tilmeldes en 
fagmedisinsk forening. Leger i spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er mest 
relevant for vedkommedes arbeid. Med lege i spesialisering menes lege i spesialisering som har 
fullført spesialiseringens del 1 eller tilsvarende.  

(2) Medlemmer med flere hovedspesialiteter, velger hvilken fagmedisinsk forening de skal tilhøre.  

(3) Spesialister i generell kirurgi eller indremedisin som ikke er grenspesialister kan også tilmeldes 
fagmedisinsk forening for grenspesialitet.  

(4) Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) og leger i spesialisering som arbeider innenfor 
grenspesialiserte fagområder, tilmeldes fagmedisinsk forening for hovedspesialitet og grenspesialitet. 

 (5) Medlemmer som er spesialist, men som er under spesialisering i et nytt fagområde kan velge 
fagmedisinsk forening for dette fagområde.  

(6) Medlemmer med fastlegeavtale tilmeldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin. Leger 
som kombinerer allmennmedisinsk med samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk arbeid, kan velge 
mellom fagmedisinsk forening for allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.  

(7) Øvrige medlemmer som ikke er spesialister kan tilmeldes relevant fagmedisinsk forening.  

(8) Mot fastsatt kontingent kan også medlemmer av Legeforeningen som ønsker medlemskap i annen 
fagmedisinsk forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til faglig medlemskap, opptas 
som assosiert medlem. Det samme gjelder personer med faglig tilhørighet til foreningens fagområde, 
men som har annen, ikke-medisinsk utdanningsbakgrunn. Leger som velger ikke å være medlem i 
Legeforeningen kan ikke bli assosierte medlemmer i fagmedisinsk forening. 

§ 3-6-3 Den enkelte fagmedisinske forening 

§ 3-6-3-1 Styret  

(1) Styret i fagmedisinsk forening består av leder og minst 4 medlemmer. Varamedlemmer velges i 
rangert rekkefølge. Valgregler fremgår av § 3-3-3.  

(2) Bare medlemmer av Legeforeningen er valgbare og har stemmerett.  

(3) For valg av styret i hovedspesialitetene generell kirurgi og indremedisin skal hensynet til 
geografisk spredning, jf valgregler i § 3-3-3, i nødvendig grad vike for hensynet til faglig bredde. 
Fagmedisinske foreninger for grenspesialitetene skal i størst mulig grad være representert. 

Kommentert [GB1]: Nr 3 og 4 utgår jf §3-6-8 2. bortfall av 
bestemmelsen ved overgang frå grensespesialitet til 
hovedspesialitet 

Kommentert [GB2]: Nr 3 utgår jf §3-6-8 2. bortfall av 
bestemmelsen ved overgang fra grensespesialitet til 
hovedspesialitet 
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(4) Det skal innenfor den enkelte fagmedisinske forening være et fagutvalg av leger i spesialisering 
(Fuxx). 

§ 3-6-3-2 Formål og oppgaver  

(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i 
Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske 
foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at 
det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig 
konsensus om faglige prioriteringer.  

(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver:  

1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning  

2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært samarbeid med 
relevant spesialitetskomite.  

3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, forskning.  

4. Arbeid med hovedsakelig det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor 
sykehus, lokalisering, utbygging av faget og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene. 5. 
Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.  

(3) En fagmedisinsk forening har overfor Legeforeningen forslagsretten på sammensetning av 
spesialitetskomiteen i faget, jf spesialistreglene. Fagutvalg av leger i spesialisering i den enkelte 
fagmedisinske forening (Fuxx), jf § 3-6-2 (4), har forslagsretten på representant og vara for leger i 
spesialisering i spesialitetskomiteen i faget.  

(4) Årsmøtet i hver fagmedisinsk forening velger representanter til faglandsrådet, jf § 3-6-4-1. 
Representantene fra leger i spesialisering velges av fagutvalget for leger i spesialisering i den enkelte 
fagmedisinske forening (Fuxx). Valg av representanter og vara representanter til faglandsrådet, jf § 3-
6-4-1, kan delegeres til styret i hver fagmedisinsk forening. 

(5) Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, 
ansvar og oppgaver.  

(6) Hovedspesialitetsforeningene i generell kirurgi og indremedisin bør innta en koordinerende rolle i 
forhold til grenspesialitetsforeningene og ved sin virksomhet særlig fremme de faglige fellesinteresser 
og de overordnede faglige spørsmål innen hovedspesialiteten. 

§ 3-6-3-3 Fullmakter og rettigheter  

(1) En fagmedisinsk forening arbeider og beslutter selvstendig innen sitt arbeidsområde under hensyn 
til andre organer som har tilgrensende arbeidsområder. Uenighet mellom fagmedisinske foreninger kan 
bringes inn for fagstyret.  

(2) I tillegg til det som gjelder generelt for avdelinger, jf § 3-3-4, 3. ledd, skal styret i en fagmedisinsk 
forening få til behandling alle viktige saker som berører fagområdet, og har etter eget valg rett til å 
uttale seg skriftlig og/eller muntlig overfor lokalforeninger, regionutvalg, sentralstyre og landsstyre i 
det møtet der saken behandles. Styret har på anmodning plikt til å bistå Legeforeningen med 
opplysninger og vurderinger innen sitt arbeidsområde. Styret har også plikt til uoppfordret å ta initiativ 
overfor Legeforeningen på områder der den fagmedisinske forening kan gi premisser for å yte bidrag 
til Legeforeningens alminnelige arbeid.  

(3) Fagmedisinske foreninger kan opptre og uttale seg utad i faglige spørsmål innenfor sitt 
arbeidsområde. Så vidt mulig skal utspill være drøftet med Legeforeningen sentralt, spesielt om det 

Kommentert [GB3]: Nr 6 utgår jf §3-6-8 2. bortfall av 
bestemmelsen ved overgang fra grensespesialitet til 
hovedspesialitet 
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kan antas at utadrettet virksomhet kan komme i konflikt med foreningens offisielle politikk, med andre 
fagområder eller eventuelle bindende vedtak i annet foreningsorgan.  

(4) Fagmedisinsk forening deltar i internasjonalt arbeid på vegne av sine medlemmer. 

§ 3-6-4 Faglandsrådet 

§ 3-6-4-1 Faglandsrådets sammensetning  

(1) Faglandsrådet avholder minst ett årlig møte.  

(2) Faglandsrådet består av fagstyret og, representanter fra alle fagmedisinske foreninger. Delegatene 
som velges til faglandsrådet bør fortrinnsvis være leder, alternativt styremedlem eller årsmøtevalgt 
medlem fra den respektive fagmedisinske forening. Representanten(e) og vararepresentantene velges 
på den respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf § 3-6-3-2 eller av styret etter fullmakt fra 
årsmøtet i den fagmedisinske foreningen. 

 (3) De fagmedisinske foreningene skal ha følgende representasjon:  

1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en 
representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 medlemmer  

2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering  

3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering  

4. Representantene fra leger i spesialisering, jf punkt 2-3, velges av fagutvalget for leger i 
spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening (FUXX) 

5. Det skal i tillegg velges samlet 7 representanter blant leger i spesialisering for fagmedisinske 
foreninger med mindre enn 1000 medlemmer  

6. Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf punkt 5, gjøres på følgende måte:  

a. Representantene fra leger i spesialisering, velges av fagutvalget for leger i spesialisering i den 
enkelte fagmedisinske forening (FUXX)  

b. Valgkomiteen innstiller representanter fra 7 fagmedisinske foreninger samt vararepresentanter med 
faglig bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 3-6-6 (2). Det bør tilstrebes rotasjon mellom 
fagmedisinske foreninger.  

c. Innstillingen godkjennes av faglandsrådet  

(4) Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-1-
1, 2. ledd. Fagladsrådet velges for to år av gangen. 

(5) Representanter valgt fra leger i spesialisering fungerer ut perioden selv om de blir ferdige 
spesialister.  

(6) Fagstyret utarbeider valginstruks som vedtas av faglandsrådet jf §3-6-7(2) 

§3-6-4-2 Faglandsrådets formål og oppgaver  

(1) Faglandsrådet skal bidra til å fremme Legeforeningens medisinskfaglige formål fastsatt i §1-2, jf § 
3-6-3-2. Dette innebærer blant annet:  

1. å koordinere de fagmedisinske foreningenes arbeid i Legeforeningen  

Kommentert [GB4]: Nr 4 og nr 5 byttet plass 

slettet: a. Faglandsrådet oppnevner en valgkomitepå 3 
personer bestående av leger i spesialisering i det sittende 
faglandsrådet¶

Kommentert [GB5]: Ny 6a 
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2. å bidra til at fag- og helsepolitisk arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig 
konsensus om faglige prioriteringer  

3. å bidra til å påvirke den medisinske grunnutdanning og videre- og etterutdanning  

4. å bidra til å påvirke fagutvikling og forskning  

5. å bidra til at Legeforeningens samlede arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet  

6. å bidra til at organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus og samhandling mellom og på tvers 
av nivåene tuftes på et faglig grunnlag  

(2) Faglandsrådet velger leder, nestleder og styremedlemmer i fagstyret, , representanter til landsstyret 
samt vararepresentanter til fagstyret, og landsstyret.  

 (3) Faglandsrådet beslutter om fagstyrets leder skal frikjøpes.  

(4) Faglandsrådet vedtar fagmedisinsk arbeidsprogram for kommende 2 års periode etter innstilling fra 
fagstyret. 

5  Faglandsrådet velger en LIS valgkomite i tillegg til faglandsrådets valgkomite samt varamedlemmer 

 (5) Faglandsrådet sammenkalles av fagstyret og blir ledet av valgte dirigenter. Faglandsrådet holder 
ordinært møte hvert år innen utgangen av mai måned, men senest tre uker før Landsstyremøtet.  

Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet senest tre måneder før møtet 

Faglandsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.  

Faglandsrådets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer. 

Faglandsrådet fastsetter egen forretningsorden, der følgende iakttas: 

- Beslutning om møteledelse 
- Beslutning om redaksjonskomite 
- Beslutning om saksliste, etter forslag fra fagstyret 
- Alle møtende faglandsrådsdelegater har stemmerett og stemmeplikt ved voteringer. Fagstyrets 

medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår fagstyrets årsmelding.  
Det føres protokoll over faglandsrådets vedtak.  

§ 3-6-5 Fagstyret 

§ 3-6-5-1 Fagstyrets sammensetning  

(1) Fagstyret består av 9 medlemmer: Leder, nestleder og 7 andre medlemmer.  
(2) Funksjonsperioden følge landsstyreperioden jf. § 3-1-1 2 ledd.  
(3) Valg av fagstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomite  

(2) Fagstyret skal ha bred faglig sammensetning med representasjon fra både de store og de små 
fagmedisinske foreningene.  

(3) Fagstyret skal ha 2 representanter for fagutvalgene av leger i spesialisering fra 
spesialisthelsetjenesten.  

(4) Fagstyret skal ha 2 representanter fra allmennlegetjenesten, hvorav minst 1 er spesialist.  

(5) Vararepresentanter skal fortrinnsvis utgå fra de 11 representantene til landsstyret som ikke er 
styremedlem i fagstyret. Det skal velges personlig vara for representantene i henholdsvis tredje og 
fjerde ledd.  

slettet: 3 Faglandsrådet velger to valgkomiteer og 
varamedlemmer¶
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(6) Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge. Første vara møter fast på fagstyremøtene. For det 
tilfellet at medlemmer får varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). Trer ett eller flere 
varamedlemmer varig inn i fagstyret, velges tilsvarende nye ved første ordinære faglandsrådsmøte. 

§ 3-6-5-2 Fagstyrets møter  

(1) Fagstyret avholder minst 4 møter per år. Møter avholdes etter leders beslutning eller når minst 2 av 
fagstyrets medlemmer krever det.  

(2) Fagstyret er beslutningsdyktig når 5 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer. 

 

§ 3-6-5-3 Fagstyrets formål og oppgaver  

(1) Fagstyret skal ivareta og koordinere det fagmedisinske interessefeltet mellom faglandsrådets møter. 

(2) Fagstyret skal virke som kontakt- og samarbeidsorgan i forholdet mellom Legeforeningen og de 
fagmedisinske foreningene og øvrige organisasjonsledd. 

(3) Fagstyret skal ha følgende hovedoppgaver:  

1. å koordinere de fagmedisinske foreningenes arbeid mellom faglandsrådets møter  

2. å være et kontaktorgan for organisasjonsleddene i fagmedisinske spørsmål  

3. å arbeide med fagmedisinske problemstillinger etter delegert myndighet fra president eller 
sentralstyre  

4. å holde tett kontakt med og være et konsultasjonsorgan for president og sentralstyre  

5. å koordinere uttalelser som vedrører fagmedisinske forhold  

6. å være et kontakt- og samarbeidsorgan for myndighetene i fagmedisinske spørsmål  

7. å forberede saker til faglandsrådet, herunder innstilling til arbeidsprogram for kommende 2 år 

8. å arbeide i henhold til arbeidsprogram vedtatt av faglandsrådet  

9. å være høringsorgan i relevante saker  

10. å oppnevne leder og medlemmene av spesialitetskomiteene etter innstilling fra de fagmedisinske 
foreningene. For representanten blant leger i spesialisering er det fagutvalget for leger i spesialisering 
som innstiller. 

11. å gi årsberetning for fagstyrets virksomhet i foregående periode 

 (4) Fagstyret kan innenfor sitt formål delegere oppgaver til den enkelte fagmedisinske forening 

 

§ 3-6-6 Landsstyrerepresentasjon for fagmedisinske foreninger  

(1) Faglandsrådet velger 20 representanter til Legeforeningens landsstyre etter innstilling fra 
valgkomiteen. 

Fagstyrets 9 representanter skal være blant disse 20.  

slettet: 6 

slettet: kalenderår 
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(2) Resterende 11 representanter med vararepresentanter velges slik at de 20 representantene samlet 
fordeles på følgende 6 grupper: 

Gruppe 1 - Kirurgiske fag – 4 representanter  

Gruppe 2 - Medisinske fag – 4 representanter  

Gruppe 3 - Allmennmedisin – 3 representanter  

Gruppe 4 - Grupperettede medisinske fag – 3 representanter  

Gruppe 5 - Medisinske servicefag – 3 representanter  

Gruppe 6 - Psykiatriske fag – 3 representanter 

(3) Landsstyret fastsetter fordeling av de fagmedisinske foreningene på gruppene.  

(4) Landsstyrerepresentantene for de fagmedisinske foreningene skal velges slik at spesialister og leger 
i spesialisering er representert på en måte som gjenspeiler medlemsmassen i foreningene. Antallet 
beregnes etter forholdet mellom antall ordinære medlemmer og medlemmer som i medlemsregisteret 
står registrert med at de er i spesialisering per 1.2 i valgåret. Forholdstallet avrundes til nærmeste hele 
tall.  

(5) Valget foretas av faglandsrådet, og avgjøres ved relativt flertall, etter reglene i § 3-1-2, 7. ledd nr. 
7. Alle foreninger i gruppen skal være representert der det er mulig, og det skal tas hensyn til balanse 
mellom små og store fagmedisinske foreninger. Vararepresentanter velges på samme måte i rangert 
rekkefølge innenfor hver gruppe. Det kan velges flere vararepresentanter enn faste representanter, jf § 
3-1-1, 5. ledd. 

§ 3-6-7 Valgkomiteens sammensetning og oppgaver 

A) Faglandsrådets valgkomite 
(1) Faglandsrådet oppnevner en valgkomité på 3 personer samt 3 personlige varamedlemmer for 

valgkomiteen  
(2) Valgkomiteen velges av det sittende faglandsrådet  
(3) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer og landsstyrerepresentanter 

med varamedlemmer.  
(4) Medlemmene i valgkomiteen kan ikke samtidig være medlem av fagstyret. Dersom 

medlemmene av valgkomiteen selv stiller til valg til fagstyret, må de tre ut av komiteen. 
 

B) LIS Valgkomite  
(1) Faglandsrådet oppnevner en LIS valgkomité på 3 personer bestående av representanter blant 

leger i spesialisering i det sittende faglandsrådet. Det skal også velges 3 personlige 
varamedlemmer for valgkomiteen. 
 
 

(2) LIS-valgkomiteen innstiller på 7 LIS representanter med varamedlemmer fra Fagmedisinske 
foreninger under 1000 medlemmer.  
 

C) Instruks 
Instruks for valgkomiteens arbeid utarbeides av fagstyret og vedtas av faglandsrådet. 

 

 

40



 

 
 
Sak 10   

Undervisningspris  
  

Sak 10
Undervisningspris
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 10 - Undervisningspris  

I Legeforeningens rapport "Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering" (2016); 
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/6e77afe794314c389bab4e777536f1eb/grunnutdanni
ngsrapport.pdf  skisseres og diskuteres ulike tiltak for å øke statusen når det gjelder undervisning i 
grunnutdanningen. Rapporten danner grunnlag for Legeforeningens politikk i grunnutdanningen, og  
den slår fast at det er behov for å heve statusen på arbeidet med å undervise.  

Som en oppfølgning av rapporten foreslås det å innføre en egen undervisningspris. Prisen foreslås 
utdelt under faglandsrådsmøtet.  

 

Fagstyret behandlet forslag til vedtekter for en undervisningspris i møte den 26.8.2019.  
Forslag til vedtekter for utdanningspris er vedlagt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Faglandsrådet godkjenner opprettelsen av  Den norske legeforeningens pris for beste undervisning i 
medisinsk grunnutdanning og forslag til vedtekter.   

                                 

  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Vedlegg sak 10    
Vedtekter - Den norske legeforenings pris for beste undervisning i medisinsk utdanning 

 

§ 1. Navn 
Prisens navn er Den norske legeforenings pris for beste undervisning i medisinsk utdanning. 
 
§ 2. Formål 
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i den medisinske grunnutdanningen ved å 
prisbelønne beste undervisning, og således sette fokus på den medisinske grunnutdanningen og  
undervisningen som naturlig del av legerollen.   
 
§ 3. Målgruppe 
Prisen gis til enkeltpersoner eller fagmiljø som oppleves som gode rollemodeller ved å formidle og 
dele sitt engasjement for faget. 
 
§ 4. Forslagsstillere 
Prisen gis til leger/fagmiljø som oppleves som gode formidlere etter forslag fra studentene ved de 
norske medisinske fakultetene. 
 
§ 5. Priskomité 
Fagstyret oppnevner en priskomité bestående av fem medlemmer etter forslag fra de fagmedisinske 
foreningene. Fagstyret velger leder for priskomitéen blant disse forslag.  
 
§ 6. Behandling av innkomne forslag 
Komitéen behandler innkomne forslag, og avgir begrunnet innstilling til fagstyret. Fagstyret  
fastsetter størrelsen på prisen og avgjør valg av prisvinner. 
 
§ 7. Prisutdeling. 
Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens årlige faglandsråd, hvor vinner av prisen inviteres som 
Legeforeningens gjest.  
 
8. Retningslinjer 
Fagstyret fastsetter retningslinjer for prisen. 
 
§ 9. Endring av vedtekter 
Endring av disse vedtekter besluttes av fagstyret.  
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Sak 11   
Faglandsrådsmøtet 2020 

  

Sak 11
Faglandsrådsmøtet 2020
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 11 – Tidspunkt for faglandsrådsmøtet 2020  
Fagstyret har drøftet tidspunkt for gjennomføring av faglandsrådet 2020. Det kan ses som 
uhensiktsmessig å arrangere faglandsrådsmøtene i september da faglandsrådet følger 
legeforeningens bestemmelser om funksjonsperiode.  Det har vært diskutert ulike tidspunkt for 
gjennomføringen uten å finne et optimalt tidspunkt.  

Forslag til vedtak:   

Fagstyret foreslår at faglandsrådsmøtet avholdes innen utgangen av mai og senest tre uker 
før landsstyremøtet.   

Fagstyret gis mandat til å jobbe videre med tidspunkt for gjennomføring av 
faglandsrådsmøtet.  

 

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Sak 12  

  

Godkjenne valginstruks  

     

Sak 12
Godkjenne valginstruks
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Faglandsrådet  

Deres ref.:       Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  

Sak 12 – Godkjenne valginstruks  

Faglandsrådet skal i tråd med reglene i §3-6-4-1(6) vedta valginstruksen som er utarbeidet av 
fagstyret og som valgkomitéene legger til grunn for sitt arbeid, jf. § 3-6-7(2).    

Fagstyret vedtok 26.08.2019 å innstille overfor faglandsrådet at valginstruksen godkjennes.  

Fagstyrets forslag til valginstruks er vedlagt  

Forslag til vedtak:   

Forslag til valginstruks godkjennes.  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening 

Kari Jussie Lønning  

Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  

   Leder av fagstyret  
Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Vedlegg sak 12 

Valginstruks for valg av fagstyre og 
faglandsrådets landsstyredelegater 
(fagdelegater) og LIS-representasjon 

Gjelder fra og med 11.09.2019.  

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser 

§ 1-1 Formål 

Denne instruks har til formål å legge til rette for at valg til fagstyre og av faglandsrådets 
landsstyredelegater (fagdelegater) og at godkjenning av LIS representanter til faglandsrådet blir 
gjennomført på en ryddig og oversiktlig måte. Det må tilstrebes at lovenes generelle føringer om 
kjønnsbalanse, representasjon fra små og store foreninger og geografisk spredning av 
representantene oppfylles i den grad det er praktisk mulig. 

 

§ 1- 2 Valgperioden 

Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden jf. § 3-6-4-
1(4), jf. § 3-1-1-(2). 

 

§ 1-3 Fordelingsnøkkel 

Valgkomitéen innhenter medlemstall fra Legeforeningen for å beregne LIS-representasjonen i 
valggruppene. Antallet beregnes etter forholdet mellom antall ordinære medlemmer og medlemmer 
som i medlemsregisteret står registrert med i spesialisering per 1.2 i valgåret. Forholdstallet avrundes 
til nærmeste hele tall.  

§ 1-4 Habilitet 

Valgkomitéenes medlemmer og varamedlemmer er ikke valgbare til de posisjoner eller 
varaposisjoner som skal besettes. 

Medlemmer av LIS valgkomitéen er valgbare til posisjoner i fagstyret og som fagdelegater på lik linje 
med øvrige representanter i faglandsrådet, men er ikke valgbare til de posisjoner der de selv innstiller 
kandidater.   

 

§ 1-5 Myndighet 

Instruksen for valgkomiteenes arbeid utarbeides av fagstyret jf. §3-6-7(2) og vedtas av faglandsrådet 
jf. § 3-6-4-1(6).  
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Instruksen gjelder for både valgkomiteen til faglandsrådet og for LIS valgkomiteen 

Kapittel 2 – Valg i regi av faglandsrådets valgkomite 

§ 2-1 Faglandsrådets valgkomité 

Faglandsrådets valgkomité, jf. Dnlfs lover § 3-6-7, består av 3 medlemmer med personlige 
varamedlemmer og velges for 2 år. Valgkomitéen velger selv leder. Valgkomitéen skal være 
representert med minst et medlem på faglandsrådsmøtet.  

§ 2-2 Valg av valgkomite 

Valg av Faglandsrådets valgkomite samt rangerte varamedlemmer gjennomføres på 
faglandsrådsmøter i ulike årstall for kommende 2-årsperiode jf. §§ 3-6-4-2(2) og 3-6-7(1).  

LIS som blir spesialist i perioden, beholder sin plass i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer 
trenger ikke å være medlem av faglandsrådet.  

§ 2-3 Valgkomiteens oppgave 

Valgkomiteen forbereder valg av: 

a) Fagstyret og vararepresentanter 
b) Fagdelegater til Legeforeningens landsstyre samt vararepresentanter 

 
Forberedelsene foretas på følgende måte: 

a) Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater og vararepresentanter til de aktuelle vervene i 
god tid før valget ved brev til de fagmedisinske foreningene. Forslagene skal være 
valgkomiteen i hende innen fastsatt dato. 
 

b) Hver fagmedisinsk forening bes foreslå en eller flere spesialister og innhente navn på 
nominerte LIS fra foreningens Fuxx-utvalg.  
 

c) Valgkomiteen setter opp nominerte kandidater til fagstyret i rangert rekkefølge og 
etter fordeling angitt i lovene  
 

d) Valgkomitéen setter opp nominerte kandidater til fagdelegater til landsstyret i rangert 
rekkefølge innen hver av gruppene 1-6* (se tabell).  
 

e) Valgkomitéen setter opp egne lister for LIS-representasjon blant fagdelegatene fra gruppe 1-
6 etter samme prinsipper.  
 

f) Valgkomiteens innstilling på aktuelle kandidater rangeres og bekjentgjøres for faglandsrådet.  
 

g) Vararepresentanter for fagstyrets lovbestemt minimumsrepresentasjon fra LIS og 
allmennlegetjenesten merkes særskilt og rangeres separat jf. § 3-6-5-1(5)2 pkt.  
 

50



 

h) Antall foreslåtte kandidater bør ikke være mindre enn det antall som skal velges.  
 

i) Dersom det i faglandsrådsmøtet fremmes andre forslag og foreslåtte kandidat(er) blir valgt, 
justeres oppnevningen uten endring i rangeringen i den enkelte gruppen. Dette gjelder både 
for representanter med lovfestet posisjon i fagstyret (LIS, allmennlegetjenesten) og for øvrige 
medlemmer av fagstyret og ved oppnevning av fagdelegater og vara representanter til 
landsstyret. 

Alle kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villige til å stille til valg. 

§ 2-4 Valg av fagstyret 

(1) Valg av fagstyret, jf. §§ 3-6-5-1, 3-6-7(1) og 3-6-4-2(2) gjennomføres på faglandsrådet etter 
innstilling fra valgkomiteen. Fagstyret består av 9 medlemmer.  
(2) Fagstyret skal ha bred faglig sammensetning med representasjon fra både de store og de små 
fagmedisinske foreningene.  

Blant de 9 i fagstyret skal enkelte representanter jfr. § 3-6-5-1 (3) og (4) ha følgende representasjon i 
fagstyret: 

a) To representanter for fagutvalg av leger i spesialisering fra spesialisthelsetjenesten. Det 
velges personlig vara 

b) To representanter fra allmennlegetjenesten, hvorav minst 1 spesialist. Det velges personlig 
vara.  

(3) Øvrige varamedlemmene til styret velges i rangert rekkefølge, vararepresentantene skal 
fortrinnsvis utgå fra de 11 representantene til landsstyret.   

(4) Lederen velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigede i 
faglandsrådsmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom 
de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Gjenvalg kan finne sted to ganger. 

(5) Nestleder velges etter samme regler som gjelder for leder. Gjenvalg kan finne sted to ganger.  

(6) Valg til andre verv avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.  

 

§ 2-5 Valg av fagdelegater til Legeforeningens landsstyre 

Faglandsrådet velger 20 fagdelegater til landsstyret, fagstyrets 9 representanter skal være blant disse 
jfr. §3-6-6(1). De resterende 11 representantene med vararepresentanter velges slik at de 20 
representantene samlet fordeles på følgende 6 grupper jfr. §3-6-6(2): 

Gruppe Gruppe betegnelse Antall  Ordinære 
kandidater 

LIS 

(*avhengig av LIS 
medlemstallet per 
1.2 valgåret) 
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Gruppe 1 Kirurgiske fag 4 representanter 3 1 

Gruppe 2 Medisinske fag 4 representanter 3 1 

Gruppe 3 Allmennmedisinske fag 3 representanter 2 1 

Gruppe 4 Grupperettede 
medisinske fag 

3 representanter 2 1* 

Gruppe 5 Medisinske servicefag 3 representanter 2 1* 

Gruppe 6 Psykiatriske fag 3 representanter 2 1 

 

Det er landsstyret som fastsetter fordeling av de fagmedisinske foreningene på gruppene. § 3-6-6 (3).  

(2) Fagdelegatene til landsstyret skal velges slik at spesialister og leger i spesialisering er representert 
på en måte som gjenspeiler medlemsmassen i foreningene. Antallet beregnes etter forholdet mellom 
antallet ordinære medlemmer og medlemmer som i medlemsregisteret står registrert med at de er i 
spesialisering per 1.2 i valgåret. Forholdstallet avrundes til nærmeste hele tall.  

(3) Valget foretas av faglandsrådet, og avgjøres ved relativt flertall.  

(4) Vararepresentanter velges på samme måte i rangert rekkefølge innenfor hver gruppe jfr. § 3-6-
6(5).  

 

§ 2-6 Valg av LIS-valgkomite 

Valgkomiteen består av 3 representanter blant leger i spesialisering i det sittende faglandsrådet jfr. 
Dnlfs lover § 3-6-4-1(3) 6a. 

Valg av LIS-valgkomite samt varamedlemmer gjennomføres på faglandsrådet i ulike årstall for 
kommende 2-årsperiode jfr. §§ 3-6-4-1(3)6 a-b og 3-6-7(1).  

LIS valgkomitéen velger selv leder. Valgkomitéen skal være representert med et medlem på 
faglandsrådets møte.  

Valgkomitéens oppnevnes av faglandsrådet.  

Kapittel 3 – Valg i regi av LIS valgkomite 

§ 3-1 LIS valgkomite 

Det opprettes en valgkomite for leger i spesialisering, heretter benevnes som LIS valgkomité jf. §2-6 

§ 3-2 LIS valgkomiteens oppgave 
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Valgkomitéen skal innstille på 7 supplerende LIS-delegater samt vararepresentanter i faglandsrådet 
fra foreninger med <1000 medlemmer for kommende periode.  

Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger og sikre faglig bredde fra minst 3 av 
gruppene.  

Gruppe Gruppe betegnelse 

Gruppe 1 Kirurgiske fag 

Gruppe 2 Medisinske fag 

Gruppe 3 Allmennmedisinske fag 

Gruppe 4 Grupperettede medisinske fag 

Gruppe 5 Medisinske servicefag 

Gruppe 6 Psykiatriske fag 

LIS-Valgkomiteen forbereder valg av: 

a) 7 supplerende LIS-delegater i faglandsrådet fra foreninger med <1000 medlemmer  
b) 7 LIS-vararepresentanter til faglandsrådet fra foreninger med <1000 medlemmer i rangert 

rekkefølge 
Forberedelsene foretas på følgende måte: 

a) LIS valgkomiteen innhenter forslag på kandidater og vararepresentanter i god tid før valget ved 
brev til de fagmedisinske foreningene med <1000 medlemmer og fagutvalget i den respektive 
fagmedisinske forening av leger i spesialisering (heretter Fuxx). Forslagene skal være LIS-
valgkomiteen i hende innen fastsatt dato. 

b) LIS-valgkomiteens innstilling på 7 representanter til faglandsrådet, samt innkomne forslag på 
valgbare kandidater, bekjentgjøres for faglandsrådet i møtet. Antall foreslåtte kandidater kan ikke 
være mindre enn det antall som skal velges. 

c) LIS valgkomiteens innstilling godkjennes av faglandsrådet.   

§ 3-3 Funksjonsperiode i faglandsrådet 

Representanter valgt fra leger i spesialisering fungerer ut perioden selv om de blir ferdig spesialister, 
jf. § 3-6-4-1(5) 
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Sak 13  

  

Valg av leder av fagstyret, nestleder, 
syv fagstyremedlemmer og 

varamedlemmer Fagdelegater til 
Legeforeningens landsstyre og 

vararepresentanter  
  

Sak 13
Valg av fagstyrets leder, nestleder

Syv fagstyremedlemmer med  
varamedlemmer 

Fagdelegater til legeforeningens 
landsstyre og vararepresentanter
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 13 - Valg av fagstyrets leder, nestleder, syv fagstyremedlemmer og varamedlemmer    

Faglandsrådet har i samsvar med reglene i  §3-6-4-2(2) som oppgave å velge leder, nestleder, syv 
fagstyremedlemmer og varamedlemmer. Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 12.9.2019 til 
31.8. 2021. Valgene skal i henhold til  § 3-6-7(1) forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i 
inneværende periode av Inge Glambek (leder), Nina Wiggen og Vikas Kumar Sarna  

Fagmedisinske foreninger er tilskrevet med anmodning om forslag til kandidater med frist 24 juni. 
Fagstyrets medlemmer, fagstyrets varamedlemmer og fagdelegatene til landsstyret er tilskrevet med 
forespørsel om eventuelt gjenvalg. Oversikt over innkomne forslag følger som vedlegg.   

Valgkomiteenes innstillinger vil bli fremlagt på faglandsrådet onsdag 11. september kl 15:00.   

Saken fremlegges uten innstilling fra fagstyret.   

                                  

Valgt ble:   

                                 .............   

                                 

  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Vedlegg sak 13 

Innkomne forslag til faglandsrådets valgkomité    

   

Status for nåværende fagstyre:    

Følgende ønsker gjenvalg:    

Cecilie Risøe, leder    

Ståle Sagabråten   

Thea Falkenberg-Mikkelsen, LIS  

Gry Dahle  

Ingvild Skogen Bauge  

Asbjørg Stray-Pedersen   

Siri Tau Ursin    

  

Følgende stiller ikke til gjenvalg:    

Petter Brelin, nestleder   

Ishita Barua; LIS  

 
  

Oversikten over innkomne forslag til fagstyret: 
  

Gruppe 1: Kirurgiske fag     

Norsk gynekologisk forening  Thea Falkenberg-Mikkelsen, LIS  

Norsk thoraxkirurgisk forening  Gry Dahle  

      
Gruppe 2: Medisinske fag     

Norsk Cardiologisk selskap                             Cecilie Risøe  

Gruppe 3: Allmennmedisin  

   

Norsk forening for allmennmedisin  Ståle Sagabråten  

 Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen  

  
Gruppe 4: Grupperettede medisinske fag  

  
   

Norsk samfunnsmedisinsk forening  Tom Sundar  
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Gruppe 5: Medisinske servicefag  

   
   

Norsk anestesiologisk forening   Siri Tau Ursin   

 Norsk forening for medisinsk genetikk  Asbjørg Stray-Pedersen  

   
Gruppe 6: Psykiatriske fag  

   
   

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 
forening               Ingvild Skogen Bauge  

    
  
   
Innkomne forslag på kandidater til landsstyret (fagdelegater) 
Aina Akerø, Norsk forening for lungemedisin 

Jacob Jorem (LIS), Norsk psykiatrisk forening  

Harald Fagerheim Bugge (LIS), Norsk forening for nukleærmedisin   

Guro Steine Letting, Norsk samfunnsmedisinsk forening 
 
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin 
 
 
Innkomne forslag på vararepresentanter til landsstyret (fagdelegater) 

Tone Bruun, Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 
   
 Tar ikke gjenvalg: 

Vikas Sarna (LIS) 

Nils-Halvdan Morken 

Andreas Pahle (ALIS) 
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Sak 14  

  

Frikjøp av fagstyrets leder 2019-2021  
  

Sak 14
Frikjøp av fagstyrets leder 
2019–2021
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Faglandsrådet   
     
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 14 - Frikjøp av fagstyrets leder  

Faglandsrådet skal beslutte om fagstyrets leder skal frikjøpes, jf. § 3-6-4-2(3). Funksjonstiden vil etter 
valget i år være fra 12.9.2019 til 31.8. 2021.   

Fagstyret behandlet saken i møte 26.8.2019 og fremmer følgende                                  

Forslag til vedtak:   

              Faglandsrådet anbefaler at fagstyrets leder frikjøpes 50 %.  

 Behov for økt frikjøp bør vurderes årlig. 
  

                                 

  

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Sak 15  

  

Godkjenning av LIS representanter til 
faglandsrådet 2019-2021   

Sak 15
Godkjenning av LIS representanter 
til faglandsrådet 2019–2021
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Faglandsrådet   
  
   

  
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

  
  

Sak 15 - Godkjenning av LIS representanter til faglandsrådet 2019-2021  

Faglandsrådet har i samsvar med reglene i  §3-6-4-1(3)4 og 6.c. som oppgave å godkjenne 
innstillingen fra valgkomiteen blant leger i spesialisering på LIS-representanter fra 7 fagmedisinske 
foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til faglandsrådet 2019-2021.   

Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 12.9.2019 til 31.8. 2021. Valgene skal i henhold til  § 3-64-
1(3)6.b. forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i inneværende periode av Camilla 
Bråthen, Ihuaku Ndukwe og Andreas Pahle  

Fagmedisinske foreninger er tilskrevet med anmodning om forslag til kandidater med frist 24 juni.   

Oversikt over innkomne forslag følger som vedlegg.   

Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på faglandsrådet onsdag 11. september kl 15:00. 

Instruks for valgkomiteen er vedlagt.   

Saken fremlegges uten innstilling fra fagstyret.   

                                  

Valgt ble:   

                                 .............   

                                 

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening  
  

Kari Jussie Lønning   
  
Fagdirektør  

   Cecilie Risøe  
  
   Leder av fagstyret  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
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Innkomne forslag til faglandsrådets valgkomité for LIS representanter til faglandsrådet 2019-2021  

  

   

Verv/navn:                 

  

LIS representanter:   

 
Vedlegg: Liste over kandidater til valg av 7 LIS til faglandsråd 12.09.2019-31.08.2021  

Gruppe 1: Kirurgiske fag     

Norsk forening for otorhinolaryngologi/Hode-halskirurgi  Ivar Vølstad  

 Norsk plastikkirurgisk forening  Morten Kristoffer Nyrud 

 Norsk oftalmologisk forening    Leif Hynnekleiv 

    

   
Gruppe 2: Medisinske fag  

   
   

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering   Thomas Haland  

Norsk nevrologisk forening  Marion Boldingh  

Norsk Cardiologisk Selskap  Eivind Westrum Aabel  

Norsk endokrinologisk forening  Susanna Valland  

 Norsk forening for infeksjonsmedisin  Åse G Riis 

Norsk forening for lungemedisin  
 

Torill Hammerstad 

Norsk forening for gastroenterologi   
 

Sigurd Breder 

Gruppe 3: Allmennmedisin   
   
Gruppe 4: Grupperettede medisinske fag  

   
   

   
Gruppe 5: Medisinske servicefag  

   
   

Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning  Harald Fagerheim Bugge  

Norsk forening for klinisk farmakologi  Elisabeth Wiik  

 Norsk forening for klinisk farmakologi  Linn Årnes 

   
Gruppe 6: Psykiatriske fag  

   
   

 Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri  Ihuaku Ndukwe 
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Sak 16  

  

Valg av valgkomitéer  

  

Valgkomite (3) med vara   
LIS valgkomite (3) med vara   
  

Sak 16
Valg av valgkomitéer 

Valgkomite (3) med vara

LIS valgkomite (3) med vara
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Faglandsrådet   
  
   

  
  
Deres ref.:        Vår ref: SAK2019012681       Dato: 08.08.2019  
  

   

Sak 16 – Valg av valgkomitéer  

I henhold til lovenes §3-6-7(1) og § 3-6-4-1(3)6a skal faglandsrådet velge to valgkomiteer med 
henholdsvis tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder for valgkomiteene velges særskilt i 
faglandsrådets møte.   

Valgkomiteene utøver sin virksomhet i henhold til instruks. Valget skjer for perioden 12.09.2019 - 
31.08.2021.  

Fagstyret behandlet saken i møte 26.8.2019. Forslag til medlemmer av de to valgkomitéene legges 
frem for faglandsrådet.  

                                  

Valgt ble:   

                                 .............   

                                 

  

Med vennlig hilsen  
Den norske legeforening 
  
Kari Jussie Lønning      Cecilie Risøe  

    
Fagdirektør     Leder av fagstyret  

Dokumentet er godkjent elektronisk  
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 Sak 17     

Somatiske sykdommer hos psykiatriske 
pasienter  

  

Sak 17
Somatiske sykdommer hos  
psykiatriske pasienter
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Vedlegg sak 17 
	

Pasienter med alvorlig psykisk sykdom får ikke god nok behandling for 
somatiske sykdommer 	
Regjeringen har over flere år satt psykisk helse og rus høyt på den politiske dagsorden. I januar 2018 
påpekte helseminister Bent Høie at helsetilbudet til pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser 
ikke er godt nok. Han har omtalt den økte dødeligheten blant pasienter med psykisk sykdom som den 
styggeste ulikheten i helse vi har i Norge. Et landsomfattende tilsyn med tjenester i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten til personer med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblem viste en 
gjennomgående mangelfull oppfølging av somatisk helse i pasientgruppen .    

Legeforeningen har utarbeidet en rapport  som viser at helsetilbudet til pasienter med schizofreni og 
andre alvorlig psykiske lidelser ikke er godt nok. Det er problemer med å rekruttere psykiatere, 
døgnkapasiteten i psykisk helsevern er kraftig redusert, og det er for lite oppmerksomhet rundt 
kroppslig sykdom i pasientgruppen.    

Hva vet vi om disse pasientgruppene og hvilke tiltak bør iverksettes?   

Ståle Sagabråten, Anne Høye, Ulrik  Malt og Kåre Birkeland innleder til debatt.   
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Sak 18  

Genetikk  - For mye eller for lite 
gentesting?  

     

Sak 18
Genetikk – For mye eller  
for lite gentesting?
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Vedlegg sak 18 
For mye eller for lite gentesting? 	
Radiologer ved SUS har uttrykt bekymring for "frislipp" av gentester og konsekvensene det får for 
rekvirering av radiologiske undersøkelser. Overdiagnostikk som følge av et utvidet, diagnostisk 
testrepertoar, berører flere spesialiteter. Hvilke konsekvenser får dette for ressursbruk og 
prioriteringer?  Samtidig melder onkologer og enkelte andre faggrupper om det motsatte problemet: 
Underdiagnostikk.  Det er for eksempel et økende og til dels udekket behov for gentesting i 
kreftomsorgen, og det haster med å bygge infrastruktur for å kunne etablere nødvendig og avansert 
molekylær kreftdiagnostikk, blant annet for å kunne oppfylle krav til presisjonsmedisin.   

Hvordan skal vi håndtere disse motstridene utfordringene?   

Asbjørg Stray-Pedersen og Odd Terje Brustugun innleder til debatt  
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 Sak 19    

Hvorledes kan klinisk informatikk få sin 
berettigede plass i medisinen?   

  

Sak 19
Hvorledes kan klinisk  
informatikk få sin berettigede 
plass i medisinen?
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Vedlegg sak 19 

 
Hvorledes kan klinisk informatikk få sin berettigede plass i medisinen? 	
Det er økende evidens for at medisinsk fagledelse av e-helseutvikling er en viktig suksessfaktor som 
sikrer at løsningene blir godt nok tilpasset helsepersonells behov slik at vi får mer effektive 
arbeidsprosesser, styrket brukermedvirkning og høyere kvalitet i helsetjenesten. Klinisk informatikk 
må bygges som både et forskningsfelt, klinisk fag og undervisningsområde i grunnutdanningen. Det 
innebærer også at klinisk informatikk må bli meritterende og en naturlig del av mange legers 
karrierebygging.   

Hvordan skal klinisk informatikk få sin berettigede plass i medisinen og  bygge broen mellom medisin 
og IKT?  

Kjartan Olafsson innleder, og det blir anledning til en kort debatt  

 
 

     

72



 

        

Sak 20  

Kampanjen Gjør kloke valg  

   

Sak 20
Kampanjen Gjør kloke valg
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Vedlegg sak 20 

Kampanjen "Gjør kloke valg" 	
Gjør kloke valg er Legeforeningens kampanje mot overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. 
Kampanjen oppfordrer de fagmedisinske foreningene til å lage anbefalinger for å redusere unødige 
tester og behandlinger som i verste fall kan skade. Frem til i dag har 10 fagmedisinske foreninger 
laget anbefalinger som er publisert på www.klokevalg.org, og flere foreninger er godt i 
gang.  Kampanjens kjernebudskap  ("mer er ikke alltid bedre") og oppbygning bygger på prinsippene 
for The Choosing Wisely Initiativ og ble lansert i Norge høsten 2018. Siden den gang har kampanjen 
blitt større og mer tverrfaglig. Med på laget så langt er tannleger, kiropraktorer, fysioterapeuter, 
optikere, farmasøyter, jordmødre og helsesykepleiere.  

 Er din forening den neste til å bli med for å redusere overutredning, overdiagnostikk og 
overbehandling?   

 Stefan Hjørleifsson vil gi en innføring i kampanjen og inviterer til spørsmål.  
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Sak 21    

Den nye spesialiteten akutt- og 
mottaksmedisin   

  

  
    

  

Sak 21
Den nye spesialiteten akutt-  
og mottaksmedisin
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Vedlegg sak 21 
 

Den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin  	
Dag Jacobsen informerer om bakgrunnen for og innholdet i ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin, 
og svarer på spørsmål.    

76



77




