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Høring - Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, 

aktuelle saker m.m. 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. november 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 17. januar 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) støtter at samhandling er tema til helsepolitisk debatt på 

landsstyremøtet i 2019. 

 

Når det gjelder det som i høringsbrevet er angitt "Til sak 9 Aktuelle saker på 

Landsstyremøtet", har vi noen innspill. 

 

Ad pkt 9.1 Satsing på rus og psykiatri 

Det fremstår noe uklart for styret hvordan man ser for seg innretningen på dette tema. 

Overlegeforeningen mener temaet bør spisses og konkretiseres. Området rus og psykiatri 

fremstår for bredt til å få en god debatt. 

 

Overlegeforeningens innspill er derfor at temaet avgrenses og konkretiseres, for eksempel slik 

at man fokuserer avgrensede problemstillinger, f.eks. innenfor de aktuelle områdene barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Innen barne- og 

ungdomspsykiatri er det etter Overlegeforeningens syn hensiktsmessig å fokusere på det som 

fremstår som mest utfordrende, f.eks. legerollen, og rekruttering til faget. I så fall kan det være 

et forslag å invitere Elisabeth Arntzen i HSØ til å innlede om prosjektet Ny modell for 

spesialistutdanning for leger, gjerne med fokus på hvordan sikre riktig og tilstrekkelig antall 

spesialister innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og 

avhengighetsmedisin. Overlegeforeningen er videre av den oppfatningen at det er viktig med 

en balansert debatt, slik at man bør sikre debattdeltakere fra private tjenesteytere, fra 

myndighetene, fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden. Muligens også ivareta 

brukerperspektivet.  

 

Ad pkt 9.2 Arbeidsmarkedet for unge leger – LIS1 

Overlegeforeningen støtter forslaget om å sette tema opp på Landsstyremøtet, men også her 

ber Overlegeforeningen om at debatten sikres synspunkter fra "alle" sider. For at det skal bli en 



konstruktiv debatt om eventuelle løsninger på utfordringen unge leger møter for å komme inn 

på dagens arbeidsmarked, er det etter Overlegeforeningens vurdering viktig at det inviteres 

eksterne aktører. Minimum bør representanter fra ansatte, eiere og politikere inviteres.  

 

 

Innspill til aktuelt tema 

Overlegeforeningen vil også spille inn et nytt tema i tillegg til de foreslåtte sakene til aktuelle 

saker, nemlig Kunstig intelligens og persontilpasset medisin. Hvordan vil kunstig intelligens 

påvirke legerollen fremover? " 

 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 
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