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Arbeidsprogram 2019-2021 for fagaksen
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
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• 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

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
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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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