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Lokalforeningene har en nærhet til medlemmene, lokalkunnskap
og fagkunnskap som er viktig for å få helsepolitisk gjennomslag lokalt
og de bør også brukes mer nasjonalt.
Dette var noen av innspillene som kom frem
da samfunnspolitisk avdeling i januar inviterte alle lokallagslederne til samling for å
diskutere hvordan arbeidet i fylkene kan
styrkes i fremtiden. Nær alle lokallagslederne deltok på samlingen som ble arrangert i forkant av Legeforeningens årlige
ledersamling for yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og lokalforeninger.
– Formålet med å jobbe tettere med lokalforeningene er å involvere dem mer i arbeidet sentralt i Legeforeningen, og å få inn
signaler lokalt fra som kan tas med videre,
sier direktør i samfunnspolitisk avdeling
Jorunn Fryjordet. Hun trekker også frem at
Legeforeningen i noe av virksomheten
ønsker å bidra til å styrke driften av de lokale
leddene gjennom rådgivning og bistand.
– Vi har kompetanse og nettverk til å
hjelpe lokalforeningene med blant annet
medlemsmøter og temaer for møtene. Samtidig ligger det et stort potensiale i at foreningene kan utveksle erfaringer og ideer
direkte seg i mellom, sier hun.
Lokalforeningslederne satt pris på å
kunne møtes på en slik arena, og diskusjonen om hvordan sekretariatet og lederne kan
jobbe sammen fremover kom raskt i gang.
Lederne ønsker blant annet å vite mer om
hva som skjer i andre lokalforeninger, og de
ønsker innspill til hvordan de kan jobbe med
helsepolitiske og medisinsk faglige temaer.
For å imøtekomme dette ønsket vil det bli

utarbeidet et nyhetsbrev om aktuelle saker
fra foreningene der man kan hente ideer fra
hverandre.
Arbeidet med oppfølging av lokalforeningene koordineres av Ellen Juul Andersen
i samfunnspolitisk avdeling. I tillegg har
alle lokalforeningene fått sine egne kontaktpersoner i avdelingen som de kan ha
direkte dialog med. Lokalforeningskontaktene kommer også til å prioritere å være
tilstede i fylkene og ha direkte kontakt med
det lokale arbeidet.

Ny lokalforeningssamling
Lokalforeningslederne ga uttrykk for at de
ønsket å kunne samles regelmessig. Høsten
2014 vil det derfor bli arrangert en egen
samling for lokalforeningslederne, hvor de
selv skal være med å planlegge innholdet.
Tor Severinsen (Telemark), Inger KraghNyhus (Oppland), Jo-Endre Midtbu (Troms)
og Eivind Solheim, Hordaland sitter i arbeidsgruppen som skal utforme programmet
for samlingen.
– Vi håper at dette arbeidet vil medføre at
medlemmene i de ulike fylkene engasjerer
seg i arbeidet lokalt, og deltar på lokalforeningenes arrangement. Det er et viktig arbeid
som blir gjort, sier Jorunn Fryjordet.
Stein Runar Østigaard
Stein.runar.ostogaard@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Tor Severinsen, Inger Kragh-Nyhus, Jo-Endre Midtbu og Eivind Solheim skal planlegge neste lokalforeningsseminar. Foto Lise B. Johannessen
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Lokalforeningene skal styrkes

Medlemsnytt
I denne spalten finner du blant annet
kunngjøringer og informasjon om aktuelle
hendelser i Legeforeningen. Tips oss på
informasjon@legeforeningen.no
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Ny leder av Turnusrådet
Anja Fog Heen (Ylf) er valgt til ny leder av
Turnusrådet for perioden 15.1. 2014 –
31.12. 2015.
Øvrige medlemmer er Tilde Broch
Østborg (Ylf), Ole Henrik Krat Bjørkholt (Af),
Ulla Dorte Mathisen (Of), Barbro Kvaal
(LSA) samt Sarah Løvdahl og Thomas
Hagen Jensen (begge Nmf). De medisinske
fakultetene har foreløpig ikke oppnevnt
representanter.
Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten.

Solstrandkurset 2014
Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin ønsker velkommen til
sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad
i Os utenfor Bergen 19. – 23. 5. 2014.
Uken består av et klinisk emnekurs
i forebyggende medisin/endokrinologi, kalt
«Ernæring og helse – et paradigmeskifte?»
og et emnekurs i hudsykdommer/chirurgia
minor kalt «hud i allmennpraksis».
Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema er sendt per
epost til medlemmene i de to foreningene.
Opplysninger om kurset kan leses på
www.legeforeningen.no/nfa

De regionale helseforetakenes
fremtidige rolle
Regjeringen Solberg har varslet at de
ønsker å legge ned de regionale helseforetakene (RHF) og helseministeren har
uttrykt at denne prosessen må være grundig og ligge frem i tid. Legeforeningen har
ved flere anledninger vært kritisk til dagens
styringsideologi.
Sentralstyret vedtok i møte 15. januar
at Legeforeningen bør være en pådriver for
å få til en justering av dagens RHF-modell
og styringsideologi. I denne prosessen vil
Legeforeningen arbeide for at flere av
de regionale helseforetakenes oppgaver
flyttes opp til Stortinget (overordnede
beslutninger) og delegeres ned til operativt
nivå (sykehusene).
Les referater fra sentralstyremøtene
her: legeforeningen.no/sentralstyret
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