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AKTUELT I FORENINGEN    

Fremtiden krever
et bredere helseperspektiv1110

– Vi ønsker å sette søkelyset på hvordan miljø påvirker helse og ulik-
heten i helsetilbudet til svake grupper, både nasjonalt og internasjonalt, 
sier Hilde Engjom.

Engjom leder Utvalg for menneskerettig-
heter, klima og global helse i Legeforenin-
gen, et rådgivende utvalg for sentralstyret.
Hun forteller at utvalget har et omfattende
arbeidsområde fra helsetjenester for sårbare
grupper i Norge og internasjonalt, til folke-
helse og helsegevinster ved klimatiltak.

– Vi ønsker å bidra til at Legeforeningen
kan bruke sin styrke som organisasjon, både
for medlemmene og som deltaker i sam-
funnsdebatten, sier hun.

Helse og klimatiltak
Utvalget vil styrke formidling av kunnskap
om helsegevinster i lavutslippssamfunnet og
mener Legeforeningen bør utarbeide lett til-
gjengelig informasjon om hva legene som
enkeltmennesker og som helsepersonell kan
bidra med i foretak og primærhelsetjenesten.

– Livsstilsykdommer er en stor utfordring
også i Norge og helseeffektene av klima-
tiltak må vektlegges sterkt, understreker
Engjom.

Vil formidle erfaringer
Mangel på kvalifisert helsepersonell fører til
mangelfull tilgang til helsetjenester for ver-
dens innbyggere. Organisering og utforming
av helsetjenesten påvirker rekruttering og
fordeling av ulike grupper helsepersonell
både i Norge og internasjonalt. Utvalget
ønsker å bidra til å formidle erfaringer fra
arbeid med global helse til foreningens
medlemmer og bruke dette i arbeidet med
å utforme Legeforeningens politiske platt-
form.

Ulikhet i helse og sårbare grupper
Det globale perspektivet kan også belyse
ulikhet i helse i Norge. Engjom sier at tiltak
som kan bidra til å utjevne ulikhet i helse må
iverksettes slik at de treffer målgruppene.

– Vi er opptatt av å videreføre Legefor-
eningens engasjement for helsehjelp til inn-
vandrere, asylsøkere og papirløse med særlig
vekt på barns situasjon. Vi har også arbeidet
med å kartlegge helsetjenester for innsatte
i varetekt. Samtidig viser ny forskning at
psykisk sykdom representerer et betydelig
bidrag til redusert helse og livskvalitet ver-
den over. Utvalget har tidligere oppdatert
policynotater om mødre og barnehelse, og vi
vil videreføre arbeidet med slike faglige opp-

summeringer med vektlegging av mental
helse, sier Engjom.

Ønsker kontakt 
med engasjerte medlemmer
Utvalget har fire årlige møter og deltar i til-
legg på arrangementer i regi av NORAD,
Norsk helsenettverk for utvikling og Forsk-
ningsrådets Globvac-konferanser.

– Vi samarbeider også med juristenes og
psykologenes organisasjoner om relevante
tema, forteller lederen.

Legeforeningen har en sterk fagpolitisk
rolle og representerer samtidig bredden
i norsk helsetjeneste. Utvalget mener det er
viktig å kunne tre inn på nye arenaer for å
påvirke og har en dialog med sentralstyret
i dette arbeidet.

– Samtidig ønsker vi å trekke inn enga-
sjerte leger og ha en tettere kontakt til alle
organisasjonsledd i foreningen. Vi ber der-
for medlemmer kontakte meg via epost:
hilde.engjom@gmail.com, eller sekretaria-
tet ved bjørn.hoftvedt@legeforeningen.no,
sier hun.

Les mer om utvalget her: 
legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/
Organisasjonen/Rad-og-utvalg/
Fagpolitiske-utvalg/

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

erfor er jeg lege...

Tillitsmannen1110

Å være ung kommunelege i en liten øy-
kommune sammen med en erfaren og
klok kollega er den beste starten på lege-
livet jeg kan tenke meg. Alle livets sider
brettes ut i de daglige konsultasjonene på
legekontoret, og i sykebesøkene rundt om
på øyene. Man ser lettere sammenhenger
på et lite sted. For min del var det drøm-
men – å bli lege på landet. Det jeg ikke
hadde sett for meg var å bli vervet, inn
i samfunnsmedisinen og som tillitsvalgt
i legeforeningen. Jeg er min kollega i Ren-
nesøy stor takk skyldig, for begge deler.

Møtene med pasientene er for meg
kjernen i faget, det jeg ikke vil gi slipp
på. Jeg er først og fremst fastlege. Å være
den faste legen over lang tid er tiltakende
meningsfullt. Det å utvikle et godt
og moderne legekontor som man selv
har ansvar for, hører med. Men det er
også meningsfullt å bygge helsevesenet
i kommunen, sammen med andre flinke
fagfolk. Jeg har vært heldig å få tilhøre
et sterkt samfunnsmedisinsk kollegium
i min hjemby, med interessante og giv-
ende lederoppgaver.

Jeg vil likevel slå et slag for det å være
tillitsvalgt. Utrolig givende! Som tillits-
valgt gir man, men får mer. Man ser og
lærer, og gis muligheten til å endre og å
utvikle. Jeg traff etableringen av fast-
legeordningen.

Som leder i LSA (den gang OLL) var
jeg med i Legeforeningens forhandlings-
delegasjon, og sier uten blygsel at fast-
legeordningen aldri hadde blitt så god
uten en sterk og meget dyktig legefor-
ening. Jeg har siden hatt verv i de fleste
deler av Legeforeningen. Hvert verv har
sitt å by på, det er noe for de fleste. Et
sidelys på legehverdagen gjør legelivet
mer meningsfullt. De nære og de store
sammenhengene, begge deler er like
fascinerende.

Ivar Halvorsen
Fastlege Stavanger

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Peker på tiltak. Fra venstre Hilde Marie Engjom, Bar-
bro Elisabeth Kvaal, Knut Erling Moksnes, Ingebjørn 
Bleidvin, Margit Steinholt og Ruth Abraham. Ellen 
Johanne Annexstad var ikke til stede ved fotograferin-
gen. Foto E J Andersen


