
Oslo legeforening • Postboks 178 Sentrum • NO-0102 Oslo • oslo.legeforening@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no/oslo • Telefon: +47 23 10 92 40/42 •  Faks: +47 23 10 92 44 • Org.nr. NO 971422580 MVA • Bankgiro 7874.06.65595 

      

 

 

 

 

 

Den norske Legeforening 

 

her 

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 6.4.2015 

  

 

 

Høring Forslag til prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2015 – 2019 

(Prinsipprogram) og 2015 – 2017 (Arbeidsprogram). 

 

  

Oslo legeforening behandlet høringen på styremøte i mars. 

Legeforeningens formål er uttrykt i legeforeningens lover.  

Budsjettet er den mest konkrete planen for det enkelte år. 

 

Prinsipprogrammet vedtas av landsstyret for en periode på fire år. 

Arbeidsprogrammet rulleres hvert annet år.  

Det enkelte Sentralstyre vedtar så satsningsområder, dvs områder det sittende sentralstyre vil 

være særskilt opptatt av. 

 

Rapportering skjer årlig gjennom regnskap og årsmelding. 

 

Oslo legeforening mener det vil være pedagogisk nyttig om prinsipprogrammet gjenspeiler de 

syv punktene i formålsparagrafen, og at det suppleres med flere der disse ikke er dekkende. 

Slik det er formulert, framstår overskriften «Medisinsk   kunnskap – fundamentet i 

helsetjenesten» som en visjon.  Imidlertid gjenfinnes ikke denne i arbeidsprogrammet som har 

overskriften «Trygghet, faglighet, åpenhet» som en slags visjon.  

Oslo legeforening mener Legeforeningen vil stå seg på å ha en visjon som er konsistent over 

tid og som sådan er forankret i foreningsleddene. En bør også tydeliggjøres i større grad i 

arbeidsprogrammet. 

Prinsipprogrammet vil generelt stå seg på bli strammet og forkortet.  Det er uheldig at det hele 

fire ganger står at legeforeningen vil arbeide for/jobbe for. Slike formuleringer mener vi hører 

hjemme i arbeidsprogrammet. 

Prinsipprogrammet er noe omarbeidet fra tidligere, og det er kommet inn et punkt om 

«Solidaritet over Landegrensene». Det er bra! Punktet er imidlertid i svært liten grad å finne 

igjen i arbeidsprogrammet. 

 Prinsipprogrammet 

Etikk: Her savner vi en formulering om etiske utfordringer som følge av at befolkningens 

normer og krav endres, eksempelvis eutanasidebatten. 
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Vi foreslår at siste avsnitt endres til: Legeforeningen mener god profesjonsetikk vil bidra til en 

bedre helsetjeneste. 

Medisinsk forskning … 

Setningen «Legeforeningen skal jobbe for…» må omformuleres. Vi foreslår: «Kvalitets- og 

forbedringsarbeid må prioriteres. Avvikshåndtering i trygge rammer med fokus på 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet må videreutvikles. Fagpersoner må involveres lokalt og 

i sentrale kompetansemiljøer.» 

God folkehelse..   

Vi mener det er viktig fortsatt å ha fokus på tobakk og foreslår:  … «redusere alkohol-  

tobakks- og annen rusbruk.»   

Ulikhet i helse… 

Forslag: 

«Fattigdomsbekjemping og utdanning er viktige helsefremmende faktorer, også i Norge.» 

Solidaritet… 

Her vil vi føye til «vaksiner» etter medisiner. 

Disse to avsnittene mener vi med fordel kan slås sammen til ett. 

 

Helsetjenesten blir til.. 

Forslag: «En god helsetjeneste skapes der pasienten er i sentrum.» 

Helsetjenesten må bruke mer ressurser nær pasienten, dvs at primærhelsetjenesten må styrkes 

og leger må få bruke tid til direkte pasientrettet arbeid. 

Offentlig finansiert helsetjeneste må være så god og ha så god kapasitet at det ikke er grunnlag 

for konkurrerende tjenester. 

 

Utdanning og kontinuerlig… 

Både spesialisthelsetjenesten og fastlegekontorer er kompetansebedrifter. Dette må gjenspeiles 

gjennom grunn- videre- og etterutdanning og gjennom forskning. 

For at kompetansen skal utvikles og vedlikeholdes må det gis tid og ressurser til dette arbeidet 

for alle leger. 

 

Gode rammer… 

God ledelse… 

Her foreslår vi at setningen «Legeforeningen arbeider for-..» omskrives- 

 

Arbeidsprogrammet: 

Mens prinsipprogrammet har ni punkter, har arbeidsprogrammet tolv punkter. 

Vi foreslår at «Medisinsk kunnskap – fundamentet for helsetjenesten» får være overskrift også 

her. 

Mens etikk er første punkt i prinsipprogrammet, er det 10. punkt i arbeidsprogrammet. 

Medisinsk forskning gjenfinnes ikke. 

God folkehelse og «Ulik helse …» finnes igjen under overskriften flere gode leveår. 

«Solidaritet over landegrensene» gjenfinnes i «Flere gode leveår: Norge kan og bør ta en 

ledende rolle i arbeidet mot fedme og antibiotikaresistens.» og under verdier og 

profesjonsetikk der det heter: «Norge må utdanne minst 85% av legene selv for ikke å tappe 

andre land for nødvendig kompetanse.» 

Her mener vi målet må være 100%. Norge bør kunne utdanne et tilstrekkelig antall leger og  

spesialister til å dekke eget behov.  En viss migrasjon mellom land er likevel ønskelig.  

Vi mener også bør kunne ta en ledende rolle i arbeidet med å tilby vaksiner til alle barn. 

Punktet i prinsipprogrammet «Helsetjenesten blir til …» gjenfinnes i «Dialog og samarbeid.» 

Punktet Fastlegens koordinerende rolle… foreslår vi endret til «…. Må videreutvikles og 
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styrkes.» 

Punktet «Gode rammer for yrkesutøvelsen» gjenfinnes delvis i punktet «Gode rammer for 

medisinsk yrkesutøvelse». 

Her savner vi flere gode poeng fra prinsipprogrammet. 

Punktet «God ledelse…» i prinsipprogrammet gjenfinnes bl.a. i «Ledelse og ansvar» i 

arbeidsprogrammet.» Punktet med tilstrekkelige fullmakter bør komme tydelig fram i 

arbeidsprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Leder Oslo legeforening 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 




