Legeforeningens internasjonale dag
4. desember 2019 kl. 10.00 – 16.00
Gardermoen
Legeforeningen har et bredt engasjement internasjonalt. Som leger har vi mulighet og plikt til å påvirke ved å sette fokus på
helserelaterte konsekvenser av hendelser og utvikling. Den internasjonale dagen tar opp noen viktige dagsaktuelle temaer.
Dagen fortsetter med mulighet for erfaringsutveksling om arbeid i Europa.
I programpapirene finner dere deltakerliste, oversikt over ulike organisasjoner og organisasjoner der medlemmer i
legeforeningen har verv.
Møteleder for dagen er Are Brean, sjefsredaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

10.00 – Legeforeningens internasjonale arbeid og fagstyret
Asbjørg Stray-Pedersen er styremedlem i legeforeningens
Fagstyre.

GLOBAL HELSE
Tilgang til helsetjenester
Den politiske dimensjonen
10.15 2/3 av verdens befolkning har ikke tilgang til trygg anestesi og kirurgi, og det koster
mer enn fire ganger så mange liv som HIV, malaria og tbc til sammen. Likevel er dette
ukjent for beslutningstakere og folk flest. Hvordan kan vi jobbe politisk og hvordan kan vi
påvirke?
Jannicke Mellin-Olsen

Universal Health coverage – look to Norway
10.45 En sterk primærhelsetjeneste er en forutsetning for å oppnå Universal Health Coverage.
Hva kan norske allmennleger bidra med?
Hva kan norsk helsevesen og norske allmennleger lære av Europa og verden?
Hvorfor er internasjonalt engasjement viktig?

Anna Stavdal er spesialist i allmennmedisin og har jobbet i samme område i Oslo i mer en 30
år. Hun er Universitetslektor, debattant og engasjert i fagutvikling nasjonalt og internasjonalt.
Hun er tidligere leder av NSAM (Norsk selskap for allmennmedisin) en av grunnleggerne og
første president for Nordic Federation of General Practice, visepresident i WONCA Europe
siden 2010, og president siden 2016. I 2018 ble hun valgt til President-Elect of WONCA World,
og tar over som president i november 2020.
Innlegget holdes av Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin og leder av Norsk
forening for allmennmedisin.

Konsekvenser av krig
Krig affiserer flere over lengre tid
11.05 All krig er en krig mot barn. I dag lever mer enn 142 millioner barn i høykonflikt
områder. I tillegg til at mange barn dør som direkte følge av krigshandlinger er det
estimert at flere hundre tusen barn dør hvert år som følge av krig.

Nye tall fra Redd barna viser at antall grove brudd på barns rettigheter under konflikt er
tredoblet siden 2010 uten at omverdenen synes å bry seg vesentlig om dette.
Å ramme barn er et svært virkningsfullt middel i krig og bruker ofte helt bevisst.
Barn blir utnyttet, blant annet som barnesoldater, selvmordsbombere, og blir utsatt for
seksuelt misbruk.
Kari Schrøder Hansen, seksjonssjef i Legeforeningen.

Pause 11.20
Norsk innsats for beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold i
humanitære kriser.
11.30 Strategi for norsk humanitær politikk har som mål å øke norsk satsning på
beskyttelse i humanitære kriser, herunder seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV). Norge
skal være en pådriver for økt internasjonal innsats, og vi ønsker å bidra til at våre
partnere har kapasitet og kompetanse på området. Vi vil se på hvordan UD mener
humanitære aktører kan arbeide for å styrke beskyttelse mot SGBV og sikre at innsats er
orientert mot behovene til jenter, kvinner, gutter og menn samt overlevende-orientert.
Stine N. K. Horn, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.

Barn og krig
12.00 Hvor er barn på flukt og i konflikter?
Eksempler på hva som skjer med barns helse når helsetjenestene knekker
sammen i krig: Utbrudd av sykdommer som normalt ikke er noe problem
med fungerende vaksineprogram (polio, meslinger etc).
Underernæring i konflikter, og konsekvenser på lengre sikt.
Ketil Størdal og Monica Thallinger

Klima og helse
Klimaendringer tar liv
12.30 Klimaendringer utgjør i dag den største trusselen mot fremtidens globale helse.
Kraftigere sykloner, flom, hetebølger og tørke vil ramme stadig flere og drive millioner på
flukt. Underernæring og infeksjonssykdommer som diare, malaria og denguefeber vil
øke, og dårlig matsikkerhet og vannmangel kan bidra til å destabilisere hele regioner.
Sammen gjør dette at fremgangen vi har sett de siste 50 årene innenfor grunnleggende
globale helsemål nå er truet. Leger Uten Grenser ser helsekonsekvensene i mange av
sine prosjekter verden over – klimaendringer tar allerede liv.
Karine Nordstrand, Styreleder / President i Leger uten grenser.

13.00 – Lunsj

ARBEID I EUROPA
Erfaringsutveksling
Arbeid i UEMS
14.00 Europeiske utdanningsregler, pensum og eksamen – hvorfor dette er viktig og noe
vi må gjøre i fellesskap
Truls Leegaard er UEMS representant og medisinsk mikrobiolog

Allmennmedisin i Europa
14.20 Den Europeiske allmennlegeforeningen UEMO representerer 29 land og dekker en
medlemsmasse på nær en halv million. Foreningen arbeider med politiske spørsmål som
angår allmennmedisinens vilkår i Europa og særlig i EU/EØS systemet. Viktigste kampsak
har vært, og er, å sørge for at spesialiteten allmennmedisin blir anerkjent som spesialitet
på lik linje som de øvrige spesialitetene. Foreningen er engasjert i mange grenseområder
mellom fag og politikk - som E- helse i EU og EMA - (European Medicine Agency) er gode
arenaer for å fremme allmennmedisinen som fag og vise hvor viktig det er at
arbeidsvilkårene for allmennlegene er gode nok. For tiden ledes UEMO av et
presidentskap fra Romania med President Calin Bumbulut i spissen.
Kjartan Olafsson sitter i styret til UEMO og er tidligere visepresident.

Arbeid i den Europeiske Legeforeningen
14.40 Hva arbeider vi med og hvordan arbeider vi i CPME, legenes europeiske yrkesforening
Ole Johan Bakke er kommuneoverlege i Holmestrand, sentralstyremedlem og visepresident i CPME

European Junior Doctors
15.00 Hva kan europeiske yngre leger få til, og hva kan vi lære av hverandre,
i et stadig mer splittet Europa ?
Clara Bratholm, visepresident i European Junior Doctors. Yrkesforeningen til LIS I Europa
og sentralstyremedlem

Oppsummering ved leder av legeforeningens fagstyre Cecilie Risøe
16.00 - Slutt

