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Dette er viktig for meg
Tidsskriftet har spurt seks delegater om 
hva de synes er de viktigste sakene Legefor-
eningen bør arbeide for i de neste to årene.

Øyvind Watne, 
Sogn og Fjordane legeforening

– Verden er kommet til 
oss, den økende tilflyt-
ting av flyktninger og 
asylsøkere til distrik-
tene har bidratt til at 
vi har fått innblikk 
i helseproblemer folk 
i fattige land sliter med. 
Personlig er jeg opptatt 
av og engasjert i inter-
nasjonale helsespørs-

mål, og oppfatter at formuleringene i prin-
sipp- og arbeidsprogrammet setter Legefor-
eningens internasjonale engasjement på 
dagsorden på en ny måte.

Så har Legeforeningen også oppretta 
et internasjonalt utvalg. Kanskje dette kan 
inspirere flere til å bruke kompetansen sin 
utenfor Norge?

Jannicke Mellin-Olsen, 
Representant for de fagmedisinske 
foreningene

– Samspillet fagforen-
ing og faglig forening 
i PAP er spennende. 
En viktig oppgave og 
utfordring er å imple-
mentere organisasjons-
endringene. Nye FaMe 
skal finne sin rolle og 
sin form, og rollen til de 
fagmedisinske forenin-
gene i beslutningspro-

sessene i foreningen skal styrkes. Derved 
ligger det også til rette for at Legeforeningen 
får en enda mer tydelig faglig proaktiv rolle 
innen helsepolitikk. I tider der økonomi blir 
hovedpremiss når helsevesenet utvikles, skal 
Legeforeningen være en høylydt faglig stemme 
og korrektiv. Vi må også være pådrivere i å tale 
svake gruppers sak. «Utsatte befolknings-
grupper» er et vidt begrep, og punktet kunne 
vært mer spisset. Kroniske smerter er eksem-
pel på et problem der medisinskfaglig kunn-
skap finnes, men der pasientene ikke får nød-
vendig hjelp og derved blir dyre for samfunnet.

Kvalitetspunktet kunne vært bedre utdy-
pet, men Legeforeningn har satt pasientsik-
kerhet på dagsordenen. Punktet om å styrke 
engasjementet i internasjonale helsespørs-
mål, er sentralt for at foreningen skal bidra 
til at norske leger løfter blikket ut over egen 
luksushverdag.
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– Formålet med Legeforeningens 
prinsipp- og arbeidsprogram er 
å angi prioriterte målsettinger og 
arbeidsområder for Legeforeningens 
virksomhet.

Det sa Lars Eikvar da han innledet til debatt 
om Legeforeningens prinsipp- og arbeids-
program for 2008–09.

– Programmet er ikke ment å være en 
fullstendig virksomhetsbeskrivelse, sa 
Eikvar, men det fremhever noen områder 
som landsstyret mener foreningen skal 
arbeide spesielt med.

– Det har bl.a. som mål å øke legers 
bevissthet om de etiske sidene ved rollen 
som behandler og ved andre roller leger har, 
sa Lars Eikvar. – I 2003 gjennomgikk det 
en omfattende revisjon og forenkling. Pro-
grammet består nå av seks områder som 
følger Legeforeningens lover. Det inne-
bærer at Legeforeningen skal arbeide med 
saker som er direkte lenket mot lovene. 
De seks områdene er: etikk, inntekts- og 
arbeidsforhold, utdanning, forskning og 
fagutvikling, forebyggende og helsefrem-
mende arbeid, helsepolitikk og Legefor-
eningens organisasjon. Siden 2004 er inn-
delingen av prinsipp- og arbeidspro-
grammet også lagt til grunn for 
årsmeldingene, og sentralstyret arbeider nå 
etter en prosjektplan som er satt opp etter 
punktene i programmet.

Gunnar Skipenes fra Norsk arbeidsmedi-
sinsk forening, ga i debatten som fulgte inn-
ledningen, uttrykk for at han var særdeles 
fornøyd med punktet om at Legeforeningen 

vil arbeide for arbeidstidsordninger som 
ivaretar krav til forsvarlighet, pasientsik-
kerhet og legers helse.

Forslaget til prinsipp- og arbeidsprogram 
har vært på omfattende høring i organisa-
sjonen. Halvparten av de 17 høringsuttalel-
sene sluttet seg til det opprinnelige for-
slaget, mens 14 forslag til nye punkter, 
endringer eller strykninger er innarbeidet.

Til tross for dette, ble det fra talerstolen 
foreslått flere nye punkter til programmet. 
Forslagene ble overlatt redaksjonskomiteen 
som gjorde en viktig jobb med å inkorpo-
rere forslagene i det fremlagte programmet 
som ble enstemmig vedtatt.

Se det nye programmet på: www.legefor-
eningen.no/?id=7019

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

LANDSSTYREMØTET

Vurderer kursretningslinjene
Sentralstyret skal arbeide med relasjonene til medisinsk utstyrsindustri og se på hvordan infor-
masjon om medisinsk-teknisk utstyr kan formidles. Landsstyret vedtok at saken deretter skal 
legges frem for neste landsstyremøte. Landsstyret vedtok i 2004 og 2005 at kurs som gir tel-
lende timer i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk med-
virkning fra firmaer.

Legeforeningen har i etterkant av disse vedtakene, fått en del innspill fra leger som 
mener at kursretningslinjene har ført til dårligere tilgang til informasjon om nytt utstyr. 
Legene argumenterer med at de nå ikke har samme mulighet til å faktisk å gjøre seg kjent 
med det, motta informasjon og å kjenne hvordan det er å håndtere. For leger i kirurgiske 
fag er det viktig å kunne kjenne på utstyret, hvordan det ligger i hånden og danne seg et inn-
trykk av hvordan det vil være å bruke under en operasjon

Lars Eikvar presenterte prinsipp- og arbeidspro-
grammet. Foto Lise B. Johannessen


