
 

 

 

 

 

Fullført og godkjent den  29.1.2019 

 

Den norske legeforening 

Sekretariatet 

        

  

 

Referat 

 

fra 

 

fagstyrets møte 18.12.2018 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

 

 

Fra fagstyret til stede 

i Legenes Hus  Cecilie Risøe, Petter Brelin, Asbjørg Stray-Pedersen (først på link) 

 

Fra fagstyret på link 

med lyd og bilde:  Ståle Onsgård Sagabråten, Ishita Barua, Thea Falkenberg Mikkelsen, 

Siri Tau Ursin.  

 

Fra sekretariatet:  Bjarne Riis Strøm (konstituert generalsekretær), Jan Emil 

Kristoffersen (konstituert fagdirektør), Bente Kristin Johansen, 

Charlotte Henriksen 

 

Meldt forfall   Gry Dahle, Ingvild Skogen Bauge 

 

Referent   Charlotte Henriksen og Bente K Johansen 

 

 

I  Saker 

 

 
Sak  1. Oppnevninger a. spesialitetskomiteer, b. sakkyndigkomiteer, c. LIS 1 komité (vedlegg a, 

b, c,).  

 

1.a. Spesialitetskomiteene. 
Rådgiver Sophia B Eusébio redegjorde.  
Spesialitetskomiteene fungerer som et rådgivende organ for fagstyret. Fagstyret 
oppnevner spesialitetskomiteene etter forslag fra de fagmedisinske foreningene og fuxx-
utvalgene (de fagmedisinske foreningenes fagutvalg for leger i spesialisering, 
LIS).Sekretariatet la frem en oversikt over forslag til sammensetning av nye 
spesialitetskomiteer og en samlet innstilling for perioden fra 1. januar 2019. Det er to 
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typer tilfeller hvor sekretariatet vurderer det uklart om man bør oppnevne de forslag som 
fagmedisinske foreninger har fremmet. Det første er LIS som tidligere har sittet som LIS-
representant/vararepresentant eller medlem/varamedlem i komiteen og som er foreslått 
som ordinær medlem/varamedlem. Det andre er LIS som ikke har sittet i komiteen, men 
som er foreslått som ordinær medlem/varamedlem. Diskusjonen gikk på hvor streng 
praksis fagstyret ønsker at skal føres ved oppnevning av spesialitetskomiteer. 

  
Vedtak: Fagstyret oppnevner spesialitetskomiteer fra 1. januar 2019 i tråd med de 
innkomne forslag. Det legges følgende føringer:  LIS som oppnevnes som ordinære 
medlemmer/varamedlemmer fra 1.1.2019 må søke om spesialistgodkjenning innen 3 
måneder. I de tilfeller hvor forsalg til nye spesialitetskomiteer mangler i sin helhet, skal 
innkomne forslag vurderes og oppnevnes i samarbeid med leder av fagstyret. I de tilfeller 
hvor medlemmer/varamedlemmer mangler delvis, gis sekretariatet fullmakt til å 
oppnevne komiteer i tråd med de forslag som senere mottas. 

 

1.b. Sakkyndigkomiteer  

Fagstyret skal oppnevne forslag til sammensetning av sakkyndigkomiteer. Rådgiver Sophia 

B Eusébio redegjorde for saken.  

Alle komiteer blir publisert på nettsidene, detaljert med hvilke fagmedisinske foreninger 

de kommer fra. 

 

Vedtak: Allergolog: godkjent. Sykehjemsmedisin: godkjent. Oppnevning av 

sakkyndigkomité for kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin utsettes til neste 

fagstyremøte. 

 

 

1.c. LIS 1- komité  

LIS 1- komité overtar for det tidligere turnusrådet, men med en annen sammensetning 

siden det vil være de fagmedisinske foreninger som foreslår medlemmer til LIS 1-

komiteen. Fagstyret fatter vedtak om oppnevninger. Spesialrådgiver Øydis Rinde 

Jarandsen fremla saken om medlemmer til LIS 1 komite. Den er ennå ikke komplett da det 

mangler svar fra noen foreninger.  

 

Vedtak: Nytt forslag legges frem for leder og styret når listen over kandidater til komiteen 

er komplett. Nåværende turnusråd er komplett og vil være  fungerende inntil ny LIS 1-

komité overtar.   

 

Sak  2  Møtekalender 2019 (vedlegg) 

Møtekalenderen ble fastsatt til:  

29. januar 

14. februar 

21. mars 

30. april i forbindelse med Spesialitetsrådsseminaret 

3. Juni i Kristiansand – må varsle faglandsrådsdelegatene om at det vil bli fellesmøte fra kl. 

14.00-18.00 og påfølgende middag.  

22. august  

17. oktober 

14. november  
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Sak  3  Faglandsråd – september 2019 (ingen vedlegg)  

Fagstyret diskuterte mulighet for å arrangere faglandsrådet i juni eller september.  

 

Vedtak: Faglandsrådsdato ble satt til 11-12. september. Det vil starte rundt kl. 16.00 dag 

en som avsluttes med felles middag og sosialt samvær, og vil fortsette dag to med 

heldagsmøte. Agenda vurderes senere, men det er ønskelig å ha en del med faglig tema 

som kan være interessant for flere enn faglandsrådet, og en beslutningsdel. Sekretariatet 

ser på muligheten for å reservere et sted i nærheten av Gardermoen, men også andre 

lokasjoner kan vurderes.  

 

Sak 4   til presidenten – kommunikasjon av fagsaker (ingen vedlegg) 

Det er en målsetning for fagstyret at fagaksen skal fremstå som en tydelig faglig aktør 

både internt og eksternt. Ett viktig virkemiddel for en tydeligere fagakse, er at fagsaker 

blir fremmet gjennom flere kommunikasjonsflater. Videre er det viktig at intern og 

ekstern kommunikasjon av fagsaker blir prioriteter på lik linje med fagforeningssaker med 

tanke på fordeling av kommunikasjonsressurser fra sekretariatet. Fagstyret fremholdt at 

mediene, helsebyråkratiet, helsepolitikere og samfunnet generelt er interessert i fagsaker 

og understreket at før det blir laget en kommunikasjonsstrategi, så bør det formes et 

hovedbudskap fra fagaksen. NFA har vært gode på mediekontakt, men det er litt 

vanskeligere for  sykehusspesialitetene, som er en mer heterogen gruppe, å nå frem på 

samme måte. Det er også en utfordring at mindre foreninger føler de ikke blir sett eller at 

Legeforeningen i tilstrekkelig grad fremmer  deres saker. Det er videre et behov for å 

koordinere kommunikasjon av budskapet i saker der det er en felles overbygning og/eller 

angår flere fagmedisinske foreninger. Det bør også være en legen nettside for fagsaker.  

 

Vedtak: Leder av fagstyret sender en skriftlig henvendelse til presidenten med ønske om at 

ekstern og intern kommunikasjon av saker fra fagaksen blir prioritert på lik linje med 

fagforeningssaker, og at det allokeres tilstrekkelige kommunikasjonsressurser .  

 

Sak 5  Notat lovendringer, § 3-6-6. Landsstyrerepresentasjon for fagmedisinske foreninger 

(vedlegg) 

(Rettet til § 3-6-4 og 3-6-6.). 

 

Fagstyret diskuterte saken. For redegjørelse av problemstilling, se saksfremlegg. Fagstyret 

ser behovet for å endre § 3-6-4, pkt. 6a, men anser at det ikke er behov for endringer i § 

3-6-6 på nåværende tidspunkt.  

 

Vedtak: Fagstyret ønsker endringer § 3-6-4, pkt 6a ved at de siste fire ordene strykes, slik 

at punktet får følgende formulering: "Faglandsrådet oppnevner valgkomité på 3 personer 

bestående av representanter blant leger i spesialisering fra fuxx-utvalgene." 

Sekretariatet utarbeider et forslag til endringer i lovteksten basert på disse føringene. 

Forslaget sendes til behandling i fagstyret før det fremmes for sentralstyret i januar 2019. 

Fagstyret anser det ikke som hensiktsmessig å endre § 3-6-6 må på nåværende tidspunkt, 

men vil avvente effekten av valgkomiteens instruks og det løpende valgkomitéarbeid. " 
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Sak 6  Eventuelt 

Leder hadde én sak: Det bør vurderes om fagstyret bør stille med en kandidat til 

Legeforeningens sentralstyre. Et eventuelt forslag må spilles inn for valgkomiteen i god 

tid. Tas opp på neste møte. 

 

II  Orienteringssaker 

 
Ingen orienteringssaker 

 
  
 
 
 
Fagstyret 
Godkjent 29.1.19. 
 


