
 

 

 

Høring: feb 2020: Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

Norsk forening for palliativ medisin er en spesialforening, ikke en 
fagmedisinsk forening, og er derfor ikke inkludert i prosessene denne 
høringen omtaler. Vår forening samler leger med interesse for palliasjon i 
Norge, og vi rekrutterer fra flere spesialiteter. Leger som jobber med 
palliasjon er oftest onkologer, anestesileger, allmennleger eller lungeleger 
med palliativ tilleggskompetanse med godkjenning i Kompetanseområdet 
palliativ medisin. Våre medlemmer deltar i fagmedisinsk arbeid i alle foretak 
og er også aktive i legeforeningens lokalforeninger og som tillitsvalgte. 
Norsk Forening for palliativ medisin jobber for at palliasjon skal bli en 
selvstendig spesialitet. 

Vi viser til høringsdokumenter i saken, og vil komme med følgende 
kommentarer til de tre spørsmålene som er formulert i høringsbrevet: 

1. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar 
overfor tillitsvalgte? 

Lokalforeningene kjenner legene i sine foretaksområder ganske godt. De 
kan derfor bidra til å få en så bred rekrutteringsprosess som mulig. De kan 
slik sørge for at ulike arbeidsområder blir godt representert i tillitsvalgt-
korpset. 

Lokalforeningene bør mer aktivt stille sine administrative ressurser 
tilgjengelig for tillitsvalgte som trenger opplæring, møtereiser og frikjøp fra 
arbeid. Lokalforeningen bør bistå tillitsvalgte i forhandlinger f.eks med 
helseforetakene. 

2. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å 
bistå lokalforeningene? 

De kan aktivt oppmuntre og anbefale sine medlemmer til å stille til valg i 

styrene i lokalforeningene, kurskomiteer osv. De kan også bidra i fagarbeid 

/ kursvirksomhet gjennom kurskomiteene. 

 

http://www.palliativmed.org/id/76085


3. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og 
fagmedisinske foreninger? 

De kan stille sine administrativt ansatte til disposisjon for å lette 
arbeidsbyrden f.eks for ledere i disse foreningene. De kan arrangere 
medlemsmøter der de fagmedisinske foreningene kan presentere fagstoff, 
og yrkesforeningene gi informasjon om forhandlinger og lignende. 

Sluttkommentar: 

Vi vil påpeke at faglig funderte spesialforeninger, som vår forening, ikke bør 
utelates fra en rolle i legeforeningens organisasjonsapparat. Vi er ikke 
definert som en fagmedisinsk forening, men forvalter mye kompetanse og 
erfaring som er og blir viktig i framtidens helsevesen. Her vi vi vise til 
Stortingsmeldingen (Meld. St. 7 (2019-2020)) om nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020 – 2023 som framholder ambulant virksomhet som et 
viktig satsningsområde (jmf arbeidsgrupperapporten i høringen). Palliasjon 
er et av de første fagfelt innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten 
som har etablert tverrfaglige mobile team som et hovedinstrument for 
pasientkontakt og samarbeid med primærhelsetjenesten. Disse erfaringene 
bør brukes i legeforeningens videre arbeid med fagutvikling og 
helsepolitikk.  
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