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Den norske legeforening 

 

her. 

  

 
Deres ref.: 18/418 Vår ref.: JH/JKB/JHS Dato:05.3.2018 
  

Landsstyresak – strategi for internasjonalt arbeid i Legeforeningen  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 17. januar 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret har vedtatt følgende 

uttalelse:  

 

Of støtter de overordnede målene som er beskrevet i forslaget til strategi for Legeforeningens 

internasjonale arbeid.  

 

Videre mener Of at samarbeid med de andre nordiske legeforeningene er særlig verdifullt, og 

vi ser ikke bort fra at dette samarbeidet burde styrkes ytterligere. Of mener at flere land utenfor 

Norden vil kunne ha noe å lære av hvordan vi organiserer helsetjenestene i de nordiske 

landene, både når det gjelder vår vektlegging av hensynet til pasienten, og av 

arbeidsforholdene til de som jobber i systemet. Aktiv deltakelse fra Legeforeningen og 

enkeltmedlemmer i internasjonalt arbeid er også nyttig med tanke på videreutvikling av vårt 

eget tjenestetilbud. 

 

Når det gjelder Legeforeningens arbeid utover de nordiske landegrensene, mener imidlertid Of 

det hadde vært nyttig om foreningen hadde sett på og gjennomgått arbeidet som allerede er 

utført via internasjonale høringer og annet, for om mulig å kartlegge hvilken form for 

påvirkningsarbeid som har gitt best resultater. Er det høringssvarene våre, eller er det de 

gangene vi møter og direkte uttaler oss i store internasjonale sammenhenger at vi får best 

gjennomslag for våre meninger og tanker? Slik Of ser det legger ikke forslaget til strategi i 

tilstrekkelig grad opp til nye måter å tenke strategisk på. En kartlegging av arbeidet som er 

gjort internasjonalt frem til nå vil kanskje derfor være med på å vise i hvilken retning man i 

fellesskap bør gå i tiden fremover.  

 

Det at strateginotatet legger opp til at det skal utarbeides rapporter fra og oversikter over de 

ulike foreningsleddenes deltakelse i internasjonalt arbeid, er for øvrig noe Of støtter. Selv om 

dette vil kunne føre til noe merarbeid for de som deltar på internasjonale møter, konferanser 

o.l., mener Of det er viktig å legge bedre til rette for informasjons- og erfaringsutveksling 

innad i Legeforeningen.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder   




