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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

       Fullført og godkjent den  29.1.2019 

  

 

Referat 

 

fra 

 

fagstyrets møte 16.11.2018 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

Til stede fra 

 

fagstyret: Cecilie Risøe, Petter Brelin, Asbjørg Stray-Pedersen, Ståle Sagabråten, 

Siri Tau Ursin, Ishita Barua, Thea Falkenberg Mikkelsen,  Ingvild Skogen 

Bauge 

  

 President Marit Hermansen deltok frem til lunsj 

 

Petter Brelin fratrådte fra kl 10:40-13:30. Asbjørg Stray-Pedersen fratrådte 

etter kl 12:15 til møteslutt.   

  

 Meldt forfall: Gry Dahle  

   

    

sekretariatet: Fungerende generalsekretær  Bjarne Riis-Strøm. Fungerende 

avdelingsdirektør Jan Emil Kristoffersen, fagsjef Bente Kristin Johansen, 

rådgiver Sophia Eusébio under sak 1.8, stabsjef Anne Torill Nordli under 

sak 1.4. og visepresident Christer Mjåset deltok over telefon under sak 

1.7.3 

 

Referent: Bente Kristin Johansen 

 

 

 

I  Saker 

 

Følgende saker ble behandlet med presidenten til stede:  1.1, 1.2, 1.3, 1.6,  

 

 Sak  1.1.   Velkommen v/leder Cecilie Risøe 

Cecilie Risøe innledet om målsetting- en sterkere fagakse og 

tydelig aktør – og formalia knyttet til fagstyret og faglandsrådet. 

 

Sak  1.2.  Presentasjonsrunde 

Fagstyret og sekretariatet presenterte seg. Vedlegg. 
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Marit Hermansen holdt et innlegg om potensialet i den nye 

fagaksen og fagstyret, om samarbeid og kontaktflate mellom 

fagstyret og sentralstyret samt mellom leder av fagstyret og 

presidenten, om delegerte oppgaver og fordeling av oppgaver.  

Det ble bestemt at det skal arrangeres et fellesmøte mellom 

fagstyret og sentralstyret 19.2.19. 

 

Sak  1.3. Sekretariatsbistand.  

Fungerende generalsekretær Bjarne Riis Strøm orienterte 

 

Sak  1.4. Elektronisk kommunikasjon innad i fagstyret 

Orientering ved Anne Torill Nordli. Legeforeningen skal etter 

hvert over på  Outlook 365 som plattform for all saksbehandling og 

kommunikasjon, og det er ønskelig at fagstyret fra start benytter 

denne plattformen. Opplæring vil bli gitt. 

 

Sak  1.5.  Fagstyrets og faglandsrådets rammebudsjett 2019.  

   Budsjettet ble tatt til orientering 

 

Sak  1.6. Hva bør fagstyret arbeide med i første fase?  

Fagstyret var invitert til idédugnad. Fordeling og delegering av 

saker vil være gjenstand for drøfting med sentralstyret på et 

fellesmøte berammet til 19.2.19. 

. 

Sak  1.7.  Meldte saker 

  

1.7.1. Godkjenning av referat fra faglandsråd 26.9.18.  

Referatet ble godkjent med enkelte endringer. Vedlegg. 

 

1.7.2. Lik adgang til refusjon etter kodetakster for molekylærpatologi  

Asbjørg Stray-Pedersen innledet.  

Fagstyret støttet forslag om harmonisering mellom ulike refusjonsordninger for 

ulike kodeverk (NOR-koder og NPU-koder) innenfor molekylærpatologi. Asbjørg 

Stray-Pedersen formulerer en henvendelse til fagdirektørene i regionale 

helseforetak og til Helsedirektoratet. Henvendelsen sendes på sirkulasjon i 

fagstyret før utsendelse. 

 

1.7.3.  Samarbeid med Gjør kloke valg-kampanjen  

Styringsgruppen for Gjør kloke valg-kampanjen hadde henvendt seg til fagstyret  

med ønske om et samarbeid mellom fagstyret og styringsgruppen. Christer Mjåset 

redegjorde for saken. 

 Fagstyret støttet initiativet og foreslo en utvidelse av styringsgruppen med et 

medlem fra fagstyret. Ishita Barua er i så fall fagstyrets kandidat.  

Det sendes en henvendelse til sentralstyret med anmodning om utvidelse av 

styringsgruppen. 

 

1.7.4. Legeforeningens prinsipp og arbeidsprogram (PAP) 2019-23  
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Fagstyret ved Cecilie Risøe er invitert med i arbeidsgruppen som skal komme 

med forslag til nytt PAP. Fagstyrets medlemmer var oppfordret til å komme med 

innspill i møtet.  

Fagstyret bestemte at Cecilie Risøe gis mandat til å representere fagstyrets 

synspunkter inn i arbeidet med PAP. 

 

1.7.5 Henvendelse fra faglandsrådsmedlem Harald F. Bugge  

Bugge ønsket en uttalelse fra fagstyret ifm.at Ylf ønsker å fjerne de fagmedisinske 

representantene fra Ylf's landsråd med den begrunnelse at Ylf ønsker å lage et 

tydeligere skille mellom fag og fagforening. Bugge ønsket også en vurdering av 

om vararepresentasjon i Ylf's tariffutvalg. 

Fagstyret fant at det er den enkelte yrkesforening som oppnevner og innkaller 

vararepresentanter og som avgjør sammensetning av sine landsråd, jf. 

Legeforeningens lover. Fagstyret har  ikke mandat til å intervenere i 

yrkesforeningsinterne lovfestede oppgaver og rammer. Cecilie Risøe forfatter svar 

til Bugge. (vedlegg)  

 

1.7.6 Henvendelse fra Legeforeningens forskningsutvalg  

Leder av forskningsutvalget, Kirsti Ytrehus, hadde henvendt seg til fagstyret med 

ønske om en vurdering av utvalgets organisatoriske rolle og om det er 

formålstjenlig at forskningsutvalget blir en rådgivende utvalg for fagstyret i stedet 

for sentralstyret. 

Fagstyret diskuterte saken. Styret er enig i at fagaksen og Legeforeningens 

forskningsutvalg har felles interesseområder og at god kontakt vil kunne gi 

synergieffekter. Saken har imidlertid en prinsipiell side som sannsynligvis gjelder 

for flere utvalg og råd i Legeforeningen, se også sak 1.9. Det er behov for å se på 

mandat og innretning av alle aktuelle utvalg og råd i denne sammenheng.  

Fagsstyret anbefalte at saken blir diskutert i et fellesmøte med sentralstyret. 

Fagstyret anbefalte at mandatet og funksjonstiden for de aktuelle råd og utvalg 

forlenges inntil dette er avklart. Cecilie Risøe forfatter svar til Ytrehus. (vedlegg) 

 

 

Sak 1.8. Nye spesialitetskomitéer og sakkyndigkomiteer fra 1.1.2019  

Rådgiver Sophia Eusébio redegjorde for saken. Det legges frem en 

innstilling for vedtak ang. oppnevning til spesialitetskomiteer og 

sakkyndigkomiteer på et telefon/nettmøte for styret i desember 

2018. 

 

Sak 1.9. Spesialitetsrådet. Bør spesialitetsrådet videreføres?  

Fagstyret diskuterte saken. Se pkt 1.7.6.  

 

Sak 1.10. Arbeidsprogram for fagaksen. Skissere fremdrift. 

   Saken ble utsatt til møte i januar 2019 

 

Sak 1.11. Utarbeide forslag til instruks for valgkomitéene. Skissere fremdrift. 

   Saken ble utsatt til møte i januar 2019. 

 

Sak 1.12. Gjennomgang av lovene – behov for endringer? 
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1.12.1 Valg av LIS fra FMF med <1000 medlemmer til 

faglandsrådet  

Saken ble utsatt til neste møte i fagstyret. 

 

Sak 1.13. Møtekalender for styret og samlinger 2019 

Følgende møter er avtalt i ettertid på epost:  telefon/nettmøte 18. 

desember  og styremøter 29.1. og 21.3.19. I møtet ble det informert 

om et fellesmøte med sentralstyret 14.2.19 etter lunsj. Fagstyret vil 

ha et møte i forkant av fellesmøtet. Møtekalender for 2019 må 

avtales på januarmøtet.  

 

Sak 1.14. Eventuelt 

   Det var ikke meldt saker til eventuelt. 

 

 

 

  

 

 

Cecilie Risøe   Ingvild Skogen Bauge  Ishita Barua   

 

Petter Brelin   Asbjørg Stray-Pedersen   Ståle Sagabråten 

 

Siri Tau Ursin   Thea Falkenberg Mikkelsen  Ingvild Skogen Bauge 

 

 

 


