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Aktuelle saker på landsstyremøtet
Legeforeningens organisasjonsledd er tidligere orientert om at frist for innmelding av andre
landsstyresaker enn lovsaker er fredag 25.2. 2011. Videre er organisasjonsleddene, i brev av
8.2.2011, bedt om å komme med innspill til den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet,
med frist 6.mars 2011.
¾ I dette brevet ber vi organisasjonsleddene særlig vurdere hvilke tema som
bør drøftes under landsstyremøtets Sak 9 Aktuelle tema.
¾ Innspillene bes lastet inn på Min Side innen onsdag 16. mars 2011
På sentralstyremøtet 16.2.2011 var det en første drøfting av mulige tema under Sak 9
”Aktuelle tema” på kommende landsstyremøte. Sentralt for vurderingen er tidligere innspill
fra landsstyredelegater om at det ikke bør være for mange store saker på landsstyremøtet
(under aktuelle tema) i tillegg til den helsepolitiske debatt. Videre at det er blitt et mer uttalt
ønske at de sakene som behandles ikke bør være ”sluttførte” saker, men være områder under
utvikling. Sentralstyret har også lagt til grunn at årets landsstyremøte kan bli tidsmessig
stramt pga drøftinger knyttet til nytt prinsipp program, nytt arbeidsprogram og valg av ny
president og nytt sentralstyre. Sentralstyret er derfor initialt av den oppfatning at det ikke
bør være mer enn to eller tre saker under ”Aktuelle tema”.
På sentralstyrets første drøfting var det to saker som utpekte seg som særdeles aktuelle å
drøfte på årets landsstyremøte:
• Spesialisering og spesialistutdanning
o Breddet ut mot behovene i helsetjenesten herunder ivaretagelse av
breddekompetanse i lokalsykehus og faste stillinger i et utdanningsforløp.
• Helseregistre og personvern
o Drøftingene på fjorårets landsstyremøte av resolusjonen om Helseregistre
viste at dette er et område med mange synspunkter.
Vi ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding på om disse to tema vurderes som aktuelle
og viktige, og/eller om det er andre tema man i stedet ser behov for at blir drøftet.
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For å kunne foreberede debatten og invitere innledere i god tid tar sentralstyret sikte på å
beslutte temaene under Sak 9 ”Aktuelle tema” i sentralstyrets møte 18. mars 2011.
Vi ber derfor om at innspillene lastet opp på Min Side innen onsdag 16. mars 2011.
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