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Den norske lægeforening

Hvordan vil Legeforeningens 
organisasjon endre seg?
Legeforeningens fremtidige organisasjonsstruktur vil være en av 
de virkelig store oppgavene for fylkesavdelingene i høst.

På bakgrunn av vedtak i landsstyret, har 
sentralstyret bedt fylkesavdelingene se på 
sin funksjon og organisering. Fylkesavde-
lingene er bedt om å ta standpunkt til hvilke 
oppgaver foreningens geografiske enheter 
bør eller ikke bør drive med, eventuelt at 
oppgavene tas hånd om av yrkesforenin-
gene eller foreningen sentralt. Siktemålet er 
å komme til enighet om hva som bør være 
de geografiske enheters faste oppgaver, 
hvorledes det rent praktisk skal arbeides 
med oppgavene, samt hvilke organer og 
hvilke nivåer som vil være best egnet til 
å arbeide med de ulike oppgavene.

Samarbeidsgrupper
Fylkesavdelingene er bedt om å avgi 
rapporter per 31. oktober og 31. desember. 
Allerede nå har flere gitt uttrykk for at de 
kan tenke seg samarbeid med tilgrensende 
fylkesavdelinger på områder som tillits-
valgtopplæring, forhandlingsvirksomhet, 
kurskomitésamarbeid, kursvirksomhet, 
helsetjeneste for leger, kontakt mellom 
foretakstillitsvalgte og organisering av 
spesialisthelsetjenesten. For øvrig er det 
også pekt på samarbeidsfunksjonene 
omkring de regionale helseforetak, som må 
løses gjennom Legeforeningens regions-
utvalg.

Synspunktene som fremkommer 
i avdelingenes endelige rapporter som skal 
avgis per 31.12. 2003, blir det viktigste 
grunnlaget for sentralstyrets videre arbeid 
med det samlede forslaget som skal sendes 
på høring høsten 2004.

Sentralstyret har anbefalt fylkesavdelin-
gene å nedsette arbeidsgrupper (sam-
arbeidsgrupper) for å vurdere de ulike 
spørsmålene før avdelingsstyret, eventuelt 
de samarbeidende styrer, tar standpunkt. 
Det anbefales også at temaet tas opp på 
avdelingens medlemsmøter, og at det 
informeres i fylkesavdelingenes blader 
mv. for å drøfte spørsmålene.

Fremtidige oppgaver
Sentralstyret har i brevet listet opp en rekke 
oppgaver som kan være aktuelle for fylkes-
avdelingene, både på generelt nivå og når 
det gjelder fag-, helse- og samfunnspoli-
tikk. Som eksempel nevnes ivaretakelse 
av det geografiske fellesskapet og medlem-
menes felles interesser, å drive legeetisk 
veiledning, ha tilsyn med avdelingens 
medlemmer samt fremme kollegialitet og 
sosialt fellesskap mellom medlemmer ved 

å organisere møter og andre tiltak for faglig 
og sosialt samvær.

Andre oppgaver vil være å engasjere seg 
i den samlede helsetjenesten i kommunene, 
helseforetakene og regionen, og å drive 
regional fagpolitikk og helsepolitikk samt 
være «vaktbikkje» på vegne av befolk-
ningen i forhold til kapasitet og kvalitet 
i helsetjenesten i området. Det vil også 
kunne være aktuelt å bidra med medisinske 
premisser for de helsepolitiske beslutnings-
prosesser innen kommuner og helseforetak 
i regionen samt virke som kontakt mellom 
helsemyndighetene i området og faglige 
kompetansemiljøer i de medisinske spesial-
foreningene.
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Færre medisinske doktorgrader
Det blir stadig færre som avlegger dr.med.-
graden. I første halvår 2003 fant det kun 
sted 37 disputaser. Dette er det laveste tal-
let på ti år, ifølge Norsk institutt for studier 
av forskning og utdanning (NIVU).

Ved de fire medisinske fakultetene var 
det totalt 146 disputaser i 2002, kun 77 av 
disse gjaldt dr.med.-graden. De øvrige 
disputasene gjaldt dr. philos.-graden, 
dr. scient.-graden og én dr.polit.-graden.

Se statistikken på www.nilu.no og 
i Tidsskriftet nyhetsarkiv (www.tidsskriftet.
no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2750 og 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=13181).

Varsler ny helsereform
Samhandlingen mellom primærhelsetjenes-
ten og spesialisthelsetjenesten har ikke 
vært god nok, mener helseministeren. 
Dagfinn Høybråten (KrF) vil nå ha slutt på at 
pasientene blir skadelidende. Regjeringen 
har derfor vedtatt å nedsette et utvalg for 
å vurdere rammebetingelser. Målet er 
å sikre at fremtidige pasienter ikke blir offer 
for dårlig samarbeid og koordinering mel-
lom sykehusene og den øvrige helsetje-
neste. Utvalget skal avgi sin innstilling 
innen utgangen av 2004.

Organisasjonsutvalgets leder, Bjørn Halvorsen, 
presenterte utvalgets innstilling på landsstyre-
møtet. Foto Stine Bjerkestrand Nesje


