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Legeforeningens foreningsledd 

 

 

Deres ref.:   vår ref.: 15/4682  Dato: 18.11.2016 

 
Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.  
 

Legeforeningens landsstyremøte 2017 avholdes 30.5 – 1. 6 2017 på Rica Park Hotell i Ålesund. 
For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd 

om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt, og forslag til saker som skal behandles under 

Sak 9 Aktuelle saker. På landsstyremøtet 2015 ble det derfor besluttet at sentralstyret i oktober/ 

november skulle drøfte hvilke saker de mener bør behandles på landsstyremøtet, og deretter sende 

dette ut til organisasjonsleddene for å få deres synspunkter.  

 

Sentralstyret foreslår at tema for, og innledere i, den helsepolitiske debatt blir:   

 

Sak 7 - Helsepolitisk debatt: På tilliten løs 

Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot et todelt helsevesen? 

 

Faktagrunnlag:  

 Har en midtrabatt større samfunnsmessig verdi enn en MR-maskin? Om den 

systematiske diskrimineringen av helse i budsjettprosessene v/Erland Skogli, Menon 

Utfordrer:  

 Glansbildet slår sprekket og tillitskrisen vokser.  Fortsetter denne utviklingen, vil 

tilliten til det offentlige helsevesenet svikte og det todelte helsevesenet blomstre 

v/Marit Hermansen 

Politisk panel: 

 Panel: Bent Høie, Torgeir Micaelsen, Kjersti Toppe 

Forberedte spørsmål:  

 12 spørsmål fra Af, Of, Ylf (4 spørsmål hver) 

 8 spørsmål fra FAME og lokalforeningene (4 spørsmål hver) 

 6 spørsmål fra PSL, LSA, LVS, NAMF, studentene og eldre legers forening (1 hver) 

Konferansier: 

 Geir Riise med bistand av Jorunn Fryjordet og Sara Underland Mjelva 

(Samfunnspolitisk avdeling) 

Rigging av debatten: 

 Debatten bør trolig rigges i to bolker, en om hovedtemaet, og en der de forberedte 

spørsmålene kan være om andre tema.  

 

Om den helsepolitiske debatten: 

Det var mange positive tilbakemeldinger etter fjorårets helsepolitiske debatt der presidenten 

utfordret det politiske panelet bestående av Bent Høie, Torgeir Micaelsen og Kjersti Toppe 

http://www.ålesundhotell.no/hotell/rica-parken-hotel/
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og foreningsleddene hadde forberedte spørsmål. Siden det i år er stortingsvalg har vi et 

ønske om å videreutvikle denne måten å gjøre det på. Vi ønsker å ha et innledende innlegg 

(faktagrunnlag) ved Erland Skogli fra Menon, deretter at presidenten, som i fjor, utfordrer, 

før panelet – og så salen – slipper til. Denne debatten planlegges avholdt torsdag 1. juni fra 

kl. 09.30 til kl. 12.00. Dette innebærer at foreningsleddene får god til å drøfte og planlegge 

hvilke spørsmål de ønsker stilt underveis i møtet. 

 
Sentralstyret foreslår videre følgende tema under sak 9 Aktuelle tema:   

 

Sak 9.1   Styrket primærhelsetjeneste 

Sak 9.2.  Arbeidslivsdebatt: Sammen er vi sterke 

Sak 9.3.  Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen 

Sak 9.4.  Styringssystemer i sykehus  

 

Sak 9.1   Styrket primærhelsetjeneste 

Ett av satsingsområdene for dette sentralstyret er styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med sentralstyremedlem Ole Johan Bakke som leder. Det er 

igangsatt flere utviklings- og utredningsløp om; ledelse, portvokterrollen i et helseøkonomisk 

perspektiv og betydningen for kvalitet og pasientsikkerhet. Det arbeides med en rapport, som 

vil bli sendt på høring i forkant av landsstyremøtet. Endelig vinkling på temaet og aktuelle 

innledere vil eventuelt bli besluttet nærmere landsstyremøtet. 
 

9.1.       Arbeidslivsdebatt: Sammen er vi sterke 

Akademikerne Helse og Legeforeningen har bak seg tidenes lengste sykehusstreik, der vi fikk 

bred støtte fra alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Klangbunnen for streiken er 

en mer generell utvikling i norsk arbeidsliv, der bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet har stilt 

spørsmål om den norske modellen er under avvikling. Fagbevegelsens forskningssenter har 

gjennom flere undersøkelser belyst spørsmål om vi har en tillitskrise i norske sykehus. Endelig 

vinkling på temaet og aktuelle innledere vil eventuelt bli besluttet nærmere landsstyremøtet. 
 

9.2.      Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen  

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av den fagmedisinske 

aksen i Legeforeningen. Legeforeningen er stolt av å være både en fagforening og en faglig 

forening. Det er nesten gått 10 år siden de fagmedisinske foreningene ble en obligatorisk del av 

Legeforeningen og sentralstyret ønsker nå å vurdere organiseringen av den fagmedisinske akse. 

Visepresident Jon Helle leder arbeidsgruppen. Det arbeides med en rapport, som vil bli sendt ut 

på høring før landsstyremøtet. Endelig vinkling på temaet og aktuelle innledere vil eventuelt bli 

besluttet nærmere landsstyremøtet. 
 

9.3.  Styringssystemer i sykehus  

Kvinnsland-utvalget leverer sin NOU om styringssystemer i sykehus 1. desember 2016. Dette 

er et viktig tema å få belyst på landsstyremøtet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor 

hurtig prosessen vil løpe og om en eventuell landsstyrebehandling vil komme for sent. Det er 

grunn til å anta at regjeringen vil kjøre en stram prosess og ønsker å sluttbehandle saken i 

denne stortingsperioden. Det er sannsynlig at en stortingsmelding legges frem før påske 2017 

(8. april), slik det skjedde med Nasjonal helse- og sykehusplan og Folkehelsemeldingen. Inntil 

videre anbefales imidlertid at temaet settes opp som sak på landsstyremøtet.  

 

Alternative forslag  

Dette er et landsstyremøte med både valg av president, sentralstyre mv og nytt arbeidsprogram. 

Det innebærer at vi neppe vil ha rom for mer enn 3 – 4 tema under Sak 9 Aktuelle saker for å få 
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god nok tid til debatt.  

 

Frist for å fremme alternative forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og saker til Sak 9 

Aktuelle saker settes til den samme dato som fristen som for å sende inn forslag til ordinære saker 

til landsstyret, dvs 30. januar. 
 

Med hilsen  

Den norske legeforening  
 
Med hilsen 

Den norske legeforening 

      
Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

Generalsekretær      Avdelingsdirektør    


