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Intern høring – Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – 

"Legenes forening for helseteknologi og innovasjon" 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. november 2017. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of)behandlet saken i styremøte 17. januar 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Styret mener at det er svært viktig at Legeforeningen i større grad enn i dag, engasjerer seg i 

spørsmål som omfatter helseteknologi og innovasjon, og vi synes det er positivt at leger nå har 

samlet seg for å få et økt fokus på området.  

 

Når det er sagt, fremstår det for oss litt uklart, hvor grensen mellom det allerede etablerte IT-

utvalget og en eventuell ny spesialforening for helseteknologi og innovasjon skal gå. 

Overlegeforeningen mener at dette bør avklares før endelig vedtak fattes.  

 

Spesielt stiller Of spørsmål ved at spesialforeningen legger opp til å opptre og uttale seg 

eksternt i saker som vedrører faglige spørsmål innenfor foreningens interesseområde. Dette vil 

etter Ofs syn i større grad enn i eksisterende spesialforeninger, medføre et betydelig behov for 

styrets og andre medlemmers rolleforståelse, som også sentralstyret har sett.  

 

Det er en kjent sak at flere av de sentrale medlemmene har personlig økonomisk interesse 

innen helseteknologi i dag. Overlegeforeningen forventer derfor at «Den norske legeforening» 

ikke benyttes i promosjon for egen økonomisk vinning, men at det er faget som sådan som er 

fokuset både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Of mener dette bør fremgå skriftlig 

som en gjensidig forståelse mellom hovedforeningen og spesialforeningen, og det bør også 

komme klart frem i spesialforeningens egne retningslinjer. Legeforeningen bør videre ha 

sanksjonsmuligheter om dette ikke overholdes. 

 

Om Legeforeningen beslutter å godkjenne den omtalte spesialforeningen bør i alle fall «Den 

norske lægeforening», endres til «Den norske legeforening» i deres vedtekter punkt 3.    

 

Oppsummert er Of positiv til at gode krefter samler seg, samtidig som Of anser det viktig at 

dette blir et tilskudd til Legeforeningens IT- Utvalg som støtter opp om Legeforeningens 

arbeid. Vi mener det må i så fall må bli et form for samarbeid med Legeforeningens IT- utvalg.  
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