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          Saksnummer 1.6.1 

 

Referat fra Faglandsråd  26.9.2018  

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 

Godkjent av fagstyret 16.11.2018 

1 Velkommen 

Legeforeningens president Marit Hermansen ønsket velkommen til det første faglandsrådet.  

2 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

3 Valg av møteleder 

Einar Klæbu Kristoffersen ble valgt som møteleder. 

4 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Vedtak: Det skal ikke oppnevnes en redaksjonskomité for dette faglandsrådet. Forslag til nye saker 

som fremmes skal oversendes til fagstyret.  

Det ble opplyst at representanter som ønsket å forlate faglandsrådsmøtet, måtte melde ifra til ordstyrer 

eller  til Legeforeningens sekretariat. 

5 Valg av tellekomité 

Gorm Hoel, Anita Lyngstadaas, Sigrid Rød og Nina Evjen ble valgt til tellekomité. 

6 Valg av valgkomité for valg til fagstyret og landsstyret 

Inge Glambek, Nina Wiggen og Vikas Sarna ble foreslått og valgt som representanter til 

valgkomitéen. Til dette møtet ble det ikke foreslått vararepresentanter til valgkomiteen.  

Valgkomiteen ble pålagt å fremme forslag til leder og nestleder av fagstyret, samt 7 medlemmer av 

fagstyret, jf. Legeforeningens lover § 3-6-5-1 Fagstyrets sammensetning. I tillegg skulle den legge 

frem forslag på 11 representanter til landsstyret, jf. § 3-6-6 Landsstyrerepresentasjon for 

fagmedisinske foreninger 

7 Frikjøp for fagstyrets leder 
I Landsstyrevedtaket fra 2018 var det budsjettert 50% frikjøp av fagstyrets leder.  

Vedtak:  Fagstyrets leder kan bli frikjøpt med inntil 50% . 

8 "Ny fagakse – nye muligheter"  

Innlegg ved president Marit Hermansen. Presidenten ønsket å belyse blant annet fagaksens rolle og 

samarbeidet mellom sentralstyret, presidenten og fagstyret. Presidenten orienterte også om det 

pågående ombyggingsprosjektet i Legenes hus og om sentralstyrets satsningsområder. (vedlegg 

president Marit Hermansens presentasjon) 
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9 "Ny fagakse – hvordan skal fagavdelingen tilrettelegge for støtte til fagstyret 

og faglandsrådet i en startfase" 

Ved fagdirektør Bjarne Riis Strøm.  

Riis Strøm orienterte om sekretariatets støttefunksjon opp mot fagaksen, om avsatte ressurser til leder 

av fagstyret, samt relevante oppgaver for fagstyret. (vedlegg Bjarne Riis Strøms presentasjon) 

Fagsjefene ved Medisinsk fagavdeling orienterte kort om saker med relevans for fagaksen.  

Følgende pågående prosjekter ble løftet spesielt frem:  

- Spesialitetsstrukturen 

- Samhandling 

- Gjør kloke valg-kampanjen 

- Nasjonale kvalitetsregistre 

- Nye metoder 

10 Faglandsrådet diskuterer fullmakter for arbeidsprogram og saker som 

fagstyret skal jobbe med i perioden 2018-2019 

Flere saker ble foreslått som mulige oppgaver for fagstyret i  perioden 2018-2019.  

Vedtak: Fagstyret får fullmakt til å utvikle og beslutte et arbeidsprogram for perioden 2018-2019.. 

11 Valg av leder og nestleder for fagstyret 

Valgkomiteen presenterte følgende forslag til leder og nestleder:  

Leder: Cecilie Risøe.  

Nestleder: Petter Brelin.  

Begge valgt ved akklamasjon 

12 Valg av 7 fagstyrerepresentanter 

Valgkomiteen presenterte følgende forsalg til representanter til fagstyret:  

- Siri Tau Ursin  

- Asbjørg Stray Pedersen 

- Gry Dahle 

- Ståle Onsgård Sagabråten 

- Ingvild Skogen Bauge 

- Ishita Barua 

- Thea Falkenberg Mikkelsen 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.  

13 Valg av 11 landsstyrerepresentanter 

Valgkomiteen presenterte følgende forsalg til representanter til landsstyret:  

- John Christian Glent (LIS) 

- Inge Glambek 

- Kåre Birkeland 
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- Andreas Pahle (ALIS) 

- Anne Hege Aamodt 

- Tom Sundar 

- Guro Steine Letting 

- Lise Sofie Haug Nissen-Meyer 

- Miriam Kristine Sandvik (LIS) 

- Ulrik Malt 

- Nina Wiggen  

Samtlige ble valgt ved akklamasjon  

Kommentar: Norsk forening for arbeidsmedisin hadde ikke meldt forslag til representant eller vara-

representant til faglandsrådet.  

Vararepresentanter til fagstyret skal tiltre ved varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer) 

jf §3-6-5-1 pkt 6 

Valgkomiteen presenterte følgende forslag til vararepresentanter til fagstyret: 

- Miriam Kristine Sandvik, LIS pri 1 

- John Christian Glent, LIS pri 2 

- Nina Wiggen, Allmennlege pri 1 

- Kjartan Olafsson, Allmennlege pri 2 

- Anne Hege Aamodt, Pri 1 

- Ole Sjo, Pri 2 

- Guro Steine Letting, Pri 3 

 Samtlige ble valgt ved akklamasjon  

Valgkomiteen presenterte følgende forslag over 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 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 

Det ble kommentert at det ikke var 40 % kjønnsfordeling som pålagt i offentlige styrer. 

Legeforeningens lover forutsetter minst 30% av hvert kjønn 
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14 Valg av valgkomité på 3 personer bestående av representanter blant leger i 

spesialisering 

Følgende tre ble foreslått:  

- Camilla Bråten 

- Andreas Kvale 

- Ihuaku Ndukwe 

Det kom spørsmål til dette punktet om valgkomité for LIS, spesielt hva gjelder den videre valgbarhet 

grunnet uklarhet i nedfelte lover. Presidenten uttrykte ønske om at det blir gjort en utredning i 

sekretariatet av hvordan lovene skal tolkes på dette punkt og at sekretariatet ved uklarhet fremmer 

forslag til lovendringer for Landsstyret i 2019. Eventuelle lovendringer vil få effekt på neste valg til 

faglandsrådet.  

Faglandsrådet foreslo å gi fagstyret mandat  til å foreta valget av valgkomité for LIS i den kommende 

perioden 2018-2019.  

Vedtak: Fagstyret får fullmakt til å utnevne  valgkomite for LIS for perioden 2018-2019, og i 

samarbeid med sekretariatet vurdere endringer i Legeforeningens lover på dette punktet.  

15 Neste faglandsråd 

Funksjonstiden for faglandsrådet skal følge sentralstyrets funksjonsperiode. Etter Legeforeningens 

lover skal neste faglandsråd  holdes innen 1.september 2019. Faglandsrådet vurderte dette tidspunktet 

som for tidlig etter ferieavvikling og landsstyre. 

Vedtak: Fagstyret får fullmakt til å vurdere dato for neste faglandsråd.  

16: Eventuelt  

Det var ingen saker til eventuelt. 


