
HELF ønsker samarbeid med Oppland 

legeforening 

Det vises til årsmøtesak. Styret vedtok på møtet 11.1.2010 å sende en 

henvendelse til Oppland legeforening for å lodde stemningen angående 

tettere samarbeid. 

Invitasjon til tettere samarbeid 

PSL i Hedmark og Oppland hadde felles møte i Lillehammer i juni 2009. Det ble der uttrykt et felles 

ønske om et tettere samarbeid mellom Hedmark og Oppland legeforeninger. Det var et ønske om å 

slå sammen de to legeforeningene til for eksempel: ” Opplandenes legeforening”. Begrunnelsen for et 

slikt forslag var at det var mange flere saker og oppgaver som de to foreningene hadde til felles, enn 

det var saker som skilte. 

Vi har en desentralisert sykehusstruktur i Hedmark og Oppland, Sykehuset Innlandet. Det betyr at de 

ulike funksjoner går på tvers av dagens fylkesgrense. Innlandet ses på som en enhet fra sentrale 

myndigheter og fylkesgrensen er derfor i denne sammenheng kunstig. 

Sykehusstrukturen i hovedstaden er under stor omstilling og vil uansett få innvirkning på 

helsetjenesten i Innlandet. Det er derfor viktig at Innlandet i større grad opptrer som en enhet, og da 

kan en sterk legeforening være viktig. 

Hedmark legeforening holdt årsmøte 21. august og diskuterte da forslaget om å slå sammen de to 

legeforeningene. Det ble et klart flertall på årsmøte om å ta kontakt med Oppland legeforening for å 

høre om det er ønskelig med en slik diskusjon. Legeforeningen sentralt har ikke noe imot et slikt 

initiativ, og vil støtte dette hvis det er et ønske fra de to legeforeningene. 

Fra Hedmark legeforenings side ønsker vi i første omgang å lodde stemningen i Oppland angående 

denne saken. Hvis det er positive signaler, og hvis en kan se nytten av en slik sammenslåing, vil vi 

foreslå at de to styrene møtes i første omgang for å diskutere dette. 

På vegne av Hedmark legeforening 

Per H. Christensen 

leder 

 


