
 

Viktig informasjon om gjennomføringen av årets helsepolitiske 
debatt – oppdatert 21.5.2021 
 

Det er besluttet at den helsepolitiske debatten kortes ned med en time. Debatten vil 
nå vare fra 13.30 til 15.30. Årsaken til justeringen er endringer i når helse- og 
omsorgsministeren og politikerne har mulighet til å delta på den helsepolitiske 
debatten 1. juni. 

En sentral del av den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet hvert år er 
spørsmål fra landsstyredelegatene til politikerne som deltar. Det tilstrebes at dette 
hensynet ivaretas også i år. Usikkerheten rundt fysisk eller digital gjennomføring 
legger imidlertid noen begrensninger for hvordan spørsmål kan stilles. For å sikre at 
både helsepolitikere og landsstyredelegater kommer til ordet innenfor formatet og 
den planlagte tidsrammen, legges det derfor i år opp til at 
landsstyredelegatene sender inn spørsmål de ønsker å stille på forhånd. 
Spørsmålene må sendes inn til ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no senest kl. 16 
den 31. mai. 

Som følge av endringen i lengde er det vurdert at det er tid til totalt 14 spørsmål. De 
innsendte spørsmålene vil bli sortert etter tema for de ulike bolkene. Dette gjøres for 
å sikre at alle tema blir dekket på en god måte, at så mange landsstyredelegater som 
mulig får utfordre helsepolitikerne, samtidig som politikerne gis anledning til å svare 
og debattere seg imellom. 

Sentralstyret har tidligere vedtatt en fordeling av antall spørsmål til de ulike 
foreningsleddene med mål om å sikre god representasjon og spredning, og ut fra 
antall delegater og grad av representasjon i landsstyret. Som følge av at debatten blir 
kortet ned, blir også fordelingen av spørsmål endret. Den nye fordelingen blir som 
følger:  

• Allmennlegeforeningen - 2  spørsmål 
• Overlegeforeningen  -2  spørsmål 
• Yngre legers forening -  2  spørsmål 
• Leger i samfunnsmedisinsk arbeid -  1  spørsmål 
• Praktiserende spesialisters landsforening -  1 spørsmål 
• Fagmedisinske foreninger  - 3  spørsmål 
• Lokalforeningene  -  2  spørsmål 
• Norsk medisinstudentforening -  1 spørsmål 
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Den helsepolitiske debatten er i år på landsstyremøtets første dag. Vi oppfordrer 
delegasjonene til å drøfte aktuelle spørsmål på sine styremøter og formøter, og 
beslutte hvem som skal stille spørsmålene og innretningen på disse. De 
fagmedisinske foreningene må bli enige om hvilke foreninger som får anledning til å 
stille spørsmål. 

Det bes om at spørsmålene utformes så kort og konkret som mulig, da det sikrer 
bedre svar og diskusjon med politikerne. Det settes en tidsramme på maksimalt 1 
minutt per spørsmål. Legeforeningens sekretariat bistår gjerne med råd og veiledning 
rundt utforming av spørsmål. 
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