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investeringspakke. En investeringspakke vil
verne pasientbehandlingen fra ytterligere
effektiviseringskrav, påpekte Gjessing.

– Gi fagmiljøene rom 
til å utvikle helsetjenesten
Regjeringen har varslet en stortingsmelding
om fremtidens primærhelsetjeneste i løpet av
2015. Siden samhandlingsreformen ble inn-
ført i 2012 har antall reinnleggelser til syke-
hus økt og kommunene opplever et større
press for å levere flere helsetjenester. I revi-
dert nasjonalbudsjett har regjeringen fore-
slått å fjerne den kommunale medfinansie-
ringen for å lette den økonomiske byrden og
styrke det kommunale helsetilbudet. Gjes-
sing benyttet anledningen til å minne om at
Legeforeningen advarte mot kommunal
medfinansiering før reformen ble innført og
oppfordret politikerne til å lære av erfa-
ringene.

– Involver Legeforeningen og fagmiljøene
for å finne løsningene som gir bedre sam-
handling. Gi fagmiljøene rom til å utvikle
helsetjenesten nedenfra og opp, meddelte pre-
sidenten landsstyret.

Glødende talerstol
Politikerne ble ikke bare utfordret av presi-
denten, også landsstyredelegatene hadde
mye på hjertet fra talerstolen. Konkrete for-
slag, innlegg og personlige pasienthistorier
ble formidlet for et lyttende panel.

Av helsepolitiske spørsmål ville forsam-
lingen høre de folkevalgtes tanker om alt
fra legedekningen i kommunene og legers
ytringsfrihet, til legevakt og kveldsåpne
poliklinikker. Spørsmålene ble verdsatt av
panelet og av delegatene, noe var tydelig
med all applausen som fulgte hvert innspill.

Gjessing rundet til slutt av selve debatten
med å takke helsepolitikerne for deres inn-
legg og deltakelse. Hun avsluttet så seansen
ved å rette en stor takk til alle delegatene for
deres glødende engasjement under debatten.

Mattis Dahl Åmotsbakken

mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Daniel Wærnes

daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Vi har bedt noen av landsstyre-
delegatene formidle noen reflek-
sjoner om landsstyremøtet under 
ovennevnte overskrift.

Jana Midelfart Hoff, Overlegeforeningen,
er veteran i landsstyremøtesammenheng.

– Jeg tror jeg har deltatt på totalt åtte møter,
både for Nmf, Ylf, de fagmedisinske forenin-
gene (FaMe) og nå Overlegeforeningen.

Jeg synes dette var et svært godt møte – på
alle måter. Vi har en dyktig ledelse med pre-
sidenten i spissen som evner å sette høyaktu-
elle saker på dagsorden. Vitsen med Lands-
styret er også å treffe andre tillitsvalgte, ut-
veksle erfaringer og bygge nettverk, ikke
minst i den tøffe forhandlingssituasjonen vi
har nå. Skryt også til Oslo Legeforening for
å ha laget en god ramme for arrangementet.

Helsedirektoratets forslag til ny spesia-
liststruktur og legevaktsordningen var noen
av de viktigste sakene å få belyst. Når det
gjelder det første, er det forslaget som ligger
fremme nå fra direktoratet, rett og slett en
faglig fallitterklæring hvor pasienten i alle
fall ikke er i sentrum. Legevaktsordningen
må sees i sammenheng med nasjonal syke-
husplan, vi må balansere arbeidsvilkår og
forsvarlighet opp mot at ikke alle helsetje-
nester kan sentraliseres bort ifra pasientene.

Richard André Våge, Yngre legers for-
ening var på sitt andre landsstyremøte.

– Uansett hvilket møte jeg er på i Lege-
foreningen, så er det alltid like kjekt og
motiverende å være sammen med så mange
engasjerte tillitsvalgte. Landsstyremøtet var
intet unntak.

Det viktigste for foreningen som helhet
var reservasjonssaken. Jeg tror de fleste satte
pris på et slags punktum for denne gang.

Intens oppmerksomhet fra salen under debatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff
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Debatterte spesialitetsstruktur1326

Mange er bekymret for at en reduksjon i utdanningslengden for leger 
i spesialisering, vil gi dårligere kvalitet og senke kravene til kompetanse 
ved spesialistgodkjenning.

Det var et engasjert landsstyre som disku-
terte Legeforeningens konsekvensutredning
av Helsedirektoratets forslag til fremtidig
spesialitetsstruktur. Foreningen mener at en
reduksjon i utdanningslengden vil svekke
muligheten for å erverve tilstrekkelig kom-
petanse innenfor den enkelte spesialitet.

Legeforeningen mener at lege i spesiali-
sering ikke oppnår vaktkompetanse etter
kun to års basistjeneste (del 2) i kirurgi.

Hans Petter Aarseth fra Helsedirektoratet
opplyste om at de har justert rapporten fra

juni 2013, slik at tiden i felles kompetanse-
løp (del 2) foreslås å variere fra ett til tre år
basert på type spesialitet.

Avskaffelse av forskningstjeneste var også
et hett tema i debatten. Landstyredelegatene
ga klart uttrykk for at det vil være uaksep-
tabelt å fjerne mulighet til forskningstjeneste
og annen relevant tjeneste. Dette vil svekke
rekruttering til forskning som er en viktig del
av spesialistutdanningen.

– Vi frykter at Helsedirektoratets forslag
til rolle- og ansvarsfordeling vil svekke spe-
sialitetskomiteenes og de fagmedisinske for-
eningenes rolle i spesialiseringsspørsmålet.
Det er et stort tap hvis disse ikke får en stor
og tydelig rolle i spesialiseringen fremover.
Fagmiljøet i legeforeningen må definere spe-
sialistutdanningen, ikke Helsedirektoratet,
sa sentralstyremedlem Johan Torgersen.

Sendes på høring
Landsstyret ga sentralstyret fullmakt til å
ferdigstille Legeforeningens innspill til kon-
sekvensvurdering av Helsedirektoratets for-
slag til fremtidig spesialiststruktur. Fristen
for konsekvensutredningen fra direktoratet
til Helse- og omsorgsdepartementet er satt
til 18. juni. Samme dato vil direktoratet
sende utredningen ut på høring.

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Kulturleger1326

– Jeg er stolt over de mange flotte kulturelle innslagene på landsstyre-
møtet der leger bidro, sier generalsekretær Geir Riise.

Oslo Medisinske Pikekor åpnet med fire
sanger og ga en fin ramme rundt årets pris-
utdelinger.

Samme kveld fikk landsstyret en kort
orientering og omvisning i Ekeberg skulp-
turpark i strålende vårvær med middag på
Ekebergrestauranten. Gruppen Sagene Ring
skapte stemning med selvskrevne tekster om
livet på Sagene og Rodeløkka, noe som slo
godt an. Sanger og gitarist i Sagene Ring er
professor og avdelingsoverlege Erik Fosse.

Onsdag fortalte lege Dag Schjøth hva
musikk betyr for mennesker i forskjellige
livssituasjoner før han dro til med «svisker»
fra blant annet Mozarts Don Giovanni. Han
høstet langvarig applaus.

– Vi ønsket å ha et bredt og godt kulturelt
program og etter landsmøtemiddagen kunne
vi også ønske Silje Nergaard med gitarister
velkommen, forteller Riise. Gruppen skapte
en utrolig bra stemning og det var ikke
mange blant tilhørerne som sto stille mens
de spilte.

Torsdag stod landsstyret selv for under-
holdningen med Anne Mathilde Hanstad
som forsanger på Mellom bakkar og berg
utmed havet.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Seks om landsstyremøtet1326

Guro-Marte Gulstad, LIS ved St. Olavs
hospital deltok på sitt andre landsstyremøte

– Det var mange interessante og engasje-
rende debatter, kanskje i overkant tett program,
men det er morsomt når det er så stort engasje-
ment, og debattene fortsetter også utenfor
møterommet. Det er også veldig bra å møte
kollegaer fra hele landet, på tvers av fag og
alder.

Jeg synes det var viktig å få belyst kvalitet i
spesialistutdanningen, hvordan den kan gjøres
bedre slik at vi kan bli bedre spesialister. Da er
også en forutsigbar arbeidssituasjon viktig (les:
faste stillinger for leger i spesialisering). Andre
viktige saker jeg vil trekke frem har vært
ledelse, og kvalitet og organisering av legevakt.

Petter Brelin, nestleder i Norsk forening for
allmennmedisin (NFA) deltok på sitt andre
landsstyremøte.

– Jeg synes landsstyret er et meget godt
faglig og politisk verksted. Det var relevante
og engasjerende debatter som bør gi et godt
utgangspunkt for foreningens arbeid frem-
over. Å møte kolleger fra andre spesialiteter,
andre arbeidsforhold og andre områder er
utviklende, nyttig og veldig hyggelig. Lands-
styremøtet er en flott møteplass både sosialt
og faglig. Vi burde ha flere slike arrange-
menter der hele kollegiet kan møtes.

Jeg er glad for at vi fikk debattert reser-
vasjonssaken igjen. Både debatten og ved-
takene viser at det er et meningsspenn i for-
eningen i denne saken. Dette viste også at
etiske problemstillinger egner seg godt for
debatter på landsstyremøtet. Jeg tror vi nå
er godt forberedt både på debatt og intern
behandling når det dukker opp saker av lik-
nende karakter. Debatten om spesialisering
var også viktig og ga meg ny innsikt.

Hans Petter Aarseth. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Landsstyremøtet
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Reservasjon på dagsordenen1327

Mange hadde bedt Legeforeningen behandle spørsmålet om reserva-
sjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet onsdag 
og torsdag.

Under Legeforeningens landsstyremøte i
Alta 6.6. 2013, samlet landsstyret seg om et
vedtak som legger til grunn at det skal kunne
legges til rette for reservasjonsadgang ved
alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til
liv og død. I oktober samme år inngikk Krf,
Høyre og Frp en samarbeidsavtale som
åpnet for en reservasjonsmulighet for fast-
leger etter dialog med Legeforeningen.

Stor samfunnsdebatt
Siden har reservasjon ved henvisning til abort
vært en av de største samfunnsdebattene det
siste året. Det var derfor viktig for landsstyret
å diskutere prosessen bak og, ikke minst,
regjeringens løsning som ble presentert i vå-
res. President Hege Gjessing konstaterte at
saken har vært kompleks, men var glad for at
mange av Legeforeningens medlemmer tok
debatten på alvor og deltok fortløpende i dis-
kusjonen.

– Jeg er glad for at Legeforeningen til
slutt har kunnet bidra til det som ser ut til
å være en god løsning på denne saken, sa
presidenten til landsstyret.

Vedtak til avstemming
Mange av delegatene tok til talerstolen for
å fortelle landsstyret om hvordan de synes
debatten om reservasjon har utviklet seg. De
dannet dermed grunnlaget for det som ble en
bred og grundig debatt.

Til slutt samlet landsstyret seg, med 132
mot 7 stemmer, om følgende vedtak:

«Landsstyret tar til etterretning sentral-
styrets redegjørelse og håndtering av saken.
I høringsrunden om lov- og forskriftsregule-
ring av fastlegers reservasjonsmulighet ved
henvisning til abort gikk et flertall av Legefor-
eningens høringsinstanser imot høringsforsla-
get.

Fremtidige saker om samvittighetsspørs-
mål skal vurderes i hver enkelt sak.»

Dette innebærer at landsstyrets vedtak fra
2013 står uendret.

Det ble fremmet og votert over et resolu-
sjonsforslag fra Elisabeth Swensen med
flere. Forslaget ble nedstemt med 53 mot 83
stemmer. Resolusjonsforslaget er tilgjenge-
lig på Legeforeningens hjemmesider.

Regjeringens nye forslag vil sendes ut med
høringsfrist 15. september i år. Det skal i til-
legg nedsettes et arbeidsutvalg som skal
utrede samvittighetsspørsmål i norsk arbeids-
liv i lys av menneskerettighetskonvensjonen.
Legeforeningen ønsker dette arbeidet vel-
kommen.

Daniel Wærnes

daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Seks om landsstyremøtet1328

Elisabeth Holven er medisinstudent i Oslo
og var landsstyremøtets yngste delegat.
Dette var hennes første møte.

– Jeg synes møtet var godt organisert,
med flinke ordstyrere som mestret å få oss
gjennom programmet selv om noen av dis-
kusjonene tok lang tid.

Sosialt synes jeg det var veldig trivelig og
inkluderende. Pausene og kveldene bød på
mange spennende samtaler.

– Når det gjelder sakene, synes jeg det var
bra at saken om endret spesialiststruktur ble
godt belyst. Det er en sak som er særlig vik-
tig for oss studenter som er opptatt av en tur-
nustjeneste som skal forberede til videre
spesialisering, og gi oss innsyn i bredden
av helsevesenet for slik å ruste oss for god
samhandling. Jeg synes også tirsdagens hel-
sepolitiske debatt var veldig spennende. Jeg
håper politikerne hadde ørene åpne for de
helsetjenesteutfordringene som ble belyst.

Leder i Vestfold legeforening og fastlege
Tom Ole Øren har vært på tre landsstyre-
møter tidligere.

– Jeg synes det som vanlig var et meget
bra møte med gode og viktige temaer til
drøfting. Sosialt har det også vært veldig
bra. Skulpturparken på Ekeberg med Ring-
nes må jo bli bra!

Det var viktig «å lande reservasjons-
saken» som har blitt en meget dårlig sak for
legene i media og folkeopinionen, og spesielt
for fastlegene. Videre blir det viktig med mer
strukturert ledelsesopplæring for legene,
også i primærhelsetjenesten. Hvordan frem-
tidens legevakt skal være, blir også viktig!

Alle fotos Thomas Barstad Eckhoff

Avstemning etter reservasjonsdebatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Landsstyremøtet

«For Legeforeningen 

har debatten vært vans-

kelig og krevende, men 

også viktig og nyttig»


