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Sak 13  - Strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid 
 

Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Overlegeforeningen, gjorde landsstyret i 2017 slikt 

vedtak: 

Landsstyremøtet ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens 

internasjonale  engasjement ved landsstyremøtet i 2018. 

 

Sentralstyret drøftet Mellin-Olsens forslag i møte 17.10. 2017 og vedtok å nedsette en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra Af, Of, Ylf, Fame og sentralstyrets 

representant i Cpme som fikk i oppdrag å utarbeide en strategi for Legeforeningens 

internasjonale engasjement. Gruppen la fram sitt forslag for sentralstyret i møte 17.1. 2018 

som vedtok å sende forslaget på høring.  

 

Følgende foreninger sendte inn høringssvar: 

 

Allmennlegeforeningen/Norsk forening for allmennmedisin 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

Nordland legeforening 

Norsk arbeidsmedisinsk forening/Norsk forening for arbeidsmedisin 

Norsk barnelegeforening 

Norsk forening for lungemedisin 

Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin 

Norsk medisinstudentforening 

Norsk gynekologisk forening 

Norsk overlegeforening 

Norsk psykiatrisk forening 

Praktiserende legers landsforening 

Yngre legers forening 

 

De fleste høringsinstansene støtter hovedlinjene i sentralstyrets forslag. Noen temaer går 

igjen i flere av høringsuttalelsene. Disse er blant annet ulike former for engasjementer 

innenfor global helse, forslag om egne samlinger for medlemmer med internasjonale verv, 

koordinering av de internasjonale engasjementene, bedre økonomiske ordninger, 

undervisning i globale helsetemaer og godkjenningsordninger for tjeneste i utlandet.  
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Høringene fins på https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-

forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/hoeringsgrunnlag/ unntatt 

høringen fra Norsk medisinstudentforening. På grunn av omleggingen av høringssystemet 

hadde ikke det nasjonale styret i Norsk medisinstudentforening mottatt høringen samtidig 

med de andre og fikk utsettelse til 12.3. 2018.  

 

Med utgangspunkt i høringsuttalelsene vedtok sentralstyret i møte 2.5.2018 et nytt forslag 

som oversendes landsstyret.  

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 

Geir Riise                                                  Bjarne Riis Strøm  

generalsekretær                                                  fagdirektør 

 

 

 

 

 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/hoeringsgrunnlag/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/hoeringsgrunnlag/
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Legeforeningens strategi for internasjonalt arbeid 
 

 

Visjon 

Med utgangspunkt i Legeforeningens formål og prinsipp- og arbeidsprogram er 

Legeforeningens visjon med det internasjonale arbeidet: 

 

 Samfunnsansvar og engasjement for global helse 

 Solidaritet med kolleger over hele verden  

 Internasjonalt fremme Legeforeningens interesser  

 

Mål 

Med utgangspunkt i visjonen skal Legeforeningen gjennom sitt internasjonale arbeid: 

 Utvikle medisinsk etikk og menneskerettslige standarder til beste for pasient og lege  

 Bidra til at den norske spesialistutdanningen videreutvikles og harmoniseres med 

internasjonale standarder  

 Videreutvikle norsk helsevesen og sikre norske leger gode arbeidsforhold  

 Støtte leger og legeforeninger som er utsatt for forfølgelse eller trakassering for sitt 

arbeid for medisinsk etikk og menneskerettigheter 

 Støtte andre legeforeningers arbeid for medisinsk etikk og menneskerettigheter 

 Bidra til å utvikle legeforeninger i lavinntektsland 

 Jobbe for at Norge ikke bidrar til global skjevfordeling av leger 

 Engasjere seg i helse og klimaendringer og globale helsespørsmål  

 

Tiltak 

For å oppnå disse målene må Legeforeningen være aktiv innenfor ulike internasjonale 

organisasjoner. Å arbeide gjennom internasjonale organisasjoner krever langsiktighet og 

tålmodighet. Skal en få gjennomslag for sine synspunkter, er det nødvendig å gå grundig inn 

de sakene en vil prioritere. 

 

Legeetiske spørsmål og menneskerettigheter 

For å utvikle medisinsk etikk og menneskerettslige standarder vil Legeforeningen bidra aktivt 

innenfor Verdens legeforening (WMA). WMA arbeider med legeetikk, forskningsetikk og 

menneskerettigheter. For å få gjennomslag i WMA vil Legeforeningen arbeide nært blant 

annet med de nordiske legeforeningene og andre legeforeninger som deler vårt syn på saker 

som fremmes i WMA. Legeforeningen vil også fremme egne saker og bidra med synspunkter 

gjennom skriftlige kommentarer til saker som sendes på høring. 

 

Bidra til at den norske spesialistutdanning harmoniseres med internasjonale standarder  

De europeiske spesialitetsforeningene UEMS (sykehusspesialitetene) og UEMO 

(allmennmedisin) er sentrale i harmonisering og utvikling av nye standarder i 

spesialistutdanningen. Utveksling av faglige standpunkter og syn på kompetanse og 

kvalitetskrav bringes inn for justering og forbedring av norske spesialistregler via de 

fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene. Legeforeningen vil stimulere til at de 

fagmedisinske foreningene deltar aktivt i arbeidet til UEMS/UEMO.  

 

Gjennom CPME å videreutvikle norsk helsevesen og sikre norske leger gode 

arbeidsforhold 
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CPME (den europeiske legeforening) er de europeiske legeforeningers talerør inn mot EU. 

CPME er EUs viktigste høringsinstans når det gjelder helsevesen og legers arbeidsvilkår. For 

å bidra til utviklingen av norsk helsevesen og sikre norske leger gode arbeidsvilkår må 

Legeforeningen være aktiv innenfor CPME. Mange spørsmål som er sentrale for 

Legeforeningen, besluttes i dag i EU – og ikke nasjonalt. Den eneste muligheten for 

Legeforeningen til å påvirke beslutninger innenfor EU som gjelder legers yrkesutøvelse og 

arbeidsvilkår, går gjennom CPME. Eksempler på saker som er behandlet i CPME er 

arbeidstidsdirektivet, personvernforordningen, proposjonalitetsdirektivet (formålet er å øke 

mobiliteten i Europa) og helsetjeneste for flyktninger.  

 

Nordisk samarbeid 

Legeforeningen sentralt er med i Nordic Medical Council (NMC) som har to møter i året. 

Nordisk råd for yngre leger (NRYL) og Nordöl (forum for de nordiske overlegeforeningene) 

møtes årlig. Lederne i de nordiske allmennmedisinske foreningene (Nordic Federation for 

General Practice) møtes ved den nordiske allmennpraktikerkongressen som holdes annet 

hvert år og har eget ledermøte i år kongressen ikke holdes. Disse møtene er viktige blant 

annet for å koordinere synspunkter på saker som fremmes i internasjonale organisasjoner, for 

å innhente informasjon om land vi ofte sammenligner oss med og for å dele erfaringer på 

aktuelle saker.  

 

Innholdet i det internasjonale arbeidet 

Innholdet i Legeforeningens internasjonale arbeid tar som regel utgangspunkt i saker som er 

til behandling i de internasjonale foreningene. Mange av sakene i CPME er EU-saker der 

Legeforeningen har avgitt eller er i ferd med å avgi høringsuttalelser til norske myndigheter, 

som for eksempel proposjonalitetsdirektivet og personverndirektivet for å nevne noen av de 

nyeste. I slike saker utformes Legeforeningens synspunkter og innspill i samsvar 

Legeforeningens vedtatte politikk. CPME har også et helsepolitisk engasjement som for 

eksempel kosthold, fysisk aktivitet og helsetjeneste for flyktninger, og i slike saker brukes 

policynotater eller statusrapporter utarbeidet av Legeforeningen som grunnlag for våre 

innspill.  

 

Policynotater og statusrapporter egner seg også godt som grunnlag for kommentarer til 

mange av sakene i WMA, men også høringsuttalelser og andre politiske vedtak i sentralstyret 

eller landsstyret. I tillegg kommer Legeforeningens egne etiske regler. Nylig behandlet WMA 

for eksempel en sak om medisinsk indisert avslutning av svangerskap der våre synspunkter 

om reservasjonsrett dannet grunnlag for Legeforenings synspunkter. I saker som omhandler 

global helse eller helse og klimaendringer har Legeforeningen utarbeidet policynotater og 

statusrapporter som danner grunnlag for Legeforeningens innspill til WMA. På møte i april 

2018 ble det blant annet vedtatt et dokument som støtter FNs arbeid med Sustainable 

Development Goals (SDG), men med særlig vekt på helse.  

 

Når det gjelder arbeidet mot UEMS, deltar Legeforeningen sentralt på møtene i board som er 

et overordnet nivå. Legeforeningens innspill her følger vedtak om spesialistutdanning som er 

gjort i Legeforeningens sentrale organer. De fagmedisinske foreningene deltar i seksjonene 

der innholdet i de ulike spesialitetene utformes. 

 

Foreningsleddenes internasjonale engasjementer 

Legeforeningen har også er internasjonalt engasjement gjennom foreningsleddene. 
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Overlegeforeningen (AEMH European Association of Senior Hospital Physicians)  

AEMH har møtes én gang årlig. Organisasjonen tar opp saker av felles interesse for overleger 

i sykehus. Of bidrar aktivt i møtene med aktuelle saker fra Norge.  

 

Yngre legers foreningen (EJD European Junior Doctors) 

European Junior Doctors (EJD) samler alle yngre leger i Europa uansett spesialitet og har mer 

enn 400 000 medlemmer. Organisasjonen konsentrerer seg om temaer som spesialisering, 

arbeidsvilkår, god tilrettelegging for gravide leger, helseledelse og arbeidsbelastning. Ylf er 

medlem av EJD, og møter på deres generalforsamlinger.  

Allmennlegeforeningen (UEMO European Union of General Practitioners) 

UEMO samler allmennlegeforeningene i Europa. Allmennlegeforeningen har tre delegater til 

UEMO. UEMO har flere arbeidsgrupper som jobber med ulike utfordringer for 

allmennmedisinen på europeisk nivå. Viktigste sak er fortsatt godkjenning av spesialiteten 

allmennmedisin i EU på lik linje med andre spesialiteter, harmonisering av krav til videre og 

etterutdanning, migrasjonsutfordringene og områder knyttet til tverrfaglighet og 

forebyggende medisin.  

 

Norsk medisinstudentforening (IFMSA og MedHum) 

Nmf er medlem av IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), 

som forener 1,3 millioner medisinstudenter fra 136 ulike land. IFMSA jobber med folkehelse, 

seksuelle og reproduktive rettigheter, medisinsk grunnutdanning, menneskerettigheter og 

fred, klinisk og forskningsutvekling. Nmf sender to delegasjoner årlig til å delta på IFMSAs 

General Assembly. Gjennom IFMSA deltar Nmf på et internasjonalt, europeisk og nordisk 

nivå. 

 
UEMS Sections and boards 

38 av Legeforeningens fagmedisinske foreninger er registrert med medlemskap i faglige 

underorganer (sections, boards, divisions og faglige komitéer) i UEMS. Sentrale 

arbeidsområder er felles europeisk standard for spesialistutdanning («core curriculum»), 

spesialisters etterutdanning, europeiske eksamener samt kvalitetssikring og akkreditering av 

utdanningsaktiviteter som kurs og simulering. Det arbeides for å påvirke EU og nasjonale 

organer i spørsmål knyttet til legers spesialisering og etterutdanning, og for å fremme 

fagutvikling og kvalitet i tjenesten innen de respektive fagfelt. Mange norske leger deltar 

aktivt i underseksjonenes arbeid, og flere innehar viktige posisjoner i styrene for slike 

organer.  

 

Fagmedisinske foreningers europeiske tilknytning 

Flere av de norske fagmedisinske foreningene har i tillegg til å delta i UEMS medlemskap i 

og sterk tilknytning til europeiske fagmedisinske foreninger som organiserer spesialister og 

leger under utdanning innen deres spesialitet. Organisasjonsmessig ligner de europeiske 

foreningene på Legeforeningen, men virkeområdene er fagutvikling og faglige retningslinjer, 

felles europeisk standard for spesialistutdanning («core curriculum»), spesialisters 

etterutdanning, nettverksbygging ved årlige vitenskapelige kongresser og fagtidsskrifter. 

Flere norske leger innehar viktige posisjoner i europeiske hovedstyrer og underavdelinger. 

Europeiske fagmedisinske foreninger arbeider også for å påvirke EU og nasjonale organer for 

å fremme bedre helse innen eget fagområde. Videre samarbeider de med sin underseksjon i 

UEMS, blant annet om kreditering av utdanning (European Accreditation Council for CME - 

EACCME). 
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Lokalforeningene 

Enkelte lokalforeninger har opprettet samarbeid med medisinske miljøer i andre land. 

 

Global helse – internasjonal solidaritet 

I flere land er leger og legeforeninger utsatt for trakassering fra myndighetene blant annet for 

sitt arbeid for menneskerettigheter. Legeforeningen vil fortsatt følge opp slike henvendelser. 

 

Legeforeningen vil gjennom våre erfaringer og kompetanse bistå andre legeforeninger. 

 

Legeforeningen anerkjenner og vil støtte og oppmuntre det engasjementet mange medlemmer 

har i globale helsetiltak gjennom humanitære organisasjoner, helseforetak, universiteter eller 

andre institusjoner. Legeforeningen vil gjennom arbeidet i WMA videreutvikle sin politikk 

for klimaets betydning for helse og globale helsespørsmål. 

 

Legeforeningen og underavdelinger bidrar hvert år til ulike humanitære innsamlinger. 

MedHum er medisinstudentenes humanitæraksjon, og er Norges største humanitære 

studentaksjon. Hvert partallsår arrangerer MedHum aksjon for å samle inn penger til 

humanitære prosjekter i lav- og mellominntektsland og forebyggende helsearbeid.  

 

Strategi og prioriteringer 

Sentralt vil Legeforeningen prioritere arbeidet mot CPME, UEMS, WMA og NMC. CPME 

gir Legeforeningen mulighet til å påvirke EU-direktiver innenfor helseområdet og legers 

arbeidsvilkår. Det samme gjelder harmonisering av utdanning gjennom UEMS, mens vi 

innenfor WMA bidrar til internasjonale deklarasjoner om legeetiske og menneskerettslige 

spørsmål. Samarbeidet innenfor Norden er viktig for våre bidrag til CPME og WMA og for 

gjensidig informasjon om pågående arbeid i foreningene.  

 

Legeforeningen vil på ulike måter støtte opp om leger som blir forfulgt for sitt engasjement 

for menneskerettigheter og medisinsk etikk, og gjennom vår kunnskap og erfaringer bistå 

andre legeforeninger. 

 

Gjennom WMA har Legeforeningen mulighet til å påvirke blant annet arbeidet som gjøres i 

WHO når det gjelder global helse og helse og klimaendringer. WMA er blant annet 

høringsinstans for WHO i globale helsespørsmål og møter på WHOs generalforsamling. 

Gjennom WMA kan Legeforeningen arbeide videre med sitt engasjement innenfor helse og 

klimaendringer og globale helsespørsmål. 

 

Legeforeningen vil legge til rette for at foreningsleddene kan ha kontakt med tilsvarende 

organisasjoner på europeisk nivå. Blant annet fortsetter ordningen med at fagmedisinske 

foreninger kan søke utdanningsfond 1 om økonomisk støtte for én person til ett møte i året i 

UEMS. 

 

Legeforeningens internasjonale engasjementer skjer på ulike nivåer i foreningen. Dette kan 

by på utfordringer ved at de ulike leddene ikke er kjent med hverandres virksomheter. 

Legeforeningen mener erfarings- og informasjonsutvekslingen mellom leddene kan bli bedre, 

men det vil også kreve noe av alle som deltar i internasjonalt arbeid.  

I forbindelse med omleggingen av legeforeningen.no er det et område der Legeforeningens 

internasjonale engasjementer omtales. I tilknytning til dette området kan det opprettes en side 

der foreningsleddene kan publisere sine referater/rapporter fra internasjonale møter. Dermed 

blir disse tilgjengelig også for andre som arbeider internasjonalt.  
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I forbindelse med Legeforeningens møter i internasjonale organisasjoner blir sakene i noen 

tilfeller oppsummert og bearbeidet. Relevante dokumenter kan deles med foreningsledd som 

deltar i internasjonalt arbeid.  

 

En kontaktperson i sekretariatet skal ha den overordnede oversikten over Legeforeningens 

sentrale internasjonale engasjementer.  

 

En epostliste med medlemmer som har verv i internasjonale organisasjoner betjenes og 

vedlikeholdes i sekretariatet.  

 

Eventuelle møter mellom medlemmer som deltar i internasjonale organisasjoner utredes 

nærmere med hensyn til behov, mål, innhold og økonomi. 

 

Legeforeningen vil årlig publisere en oversikt over Legeforeningens verv i internasjonale 

organisasjoner, både i yrkesforeningene og den fagmedisinske aksen.  

 


