
 
 

 
 
Høringssvar fra ELF til høringen:  
 

Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 
(Svarfrist 18. mars) 
 
Styret i Elf foreslår følgende tilleggspunkter til arbeidsprogrammet for 2019-2021: 
 
Under kapitlet styrket kapasitet og kvalitet i hele helsetjenesten: 
Forholdene bør tilrettelegges bedre for bruk av tilbakemeldinger som kvalitetsforbedringstiltak i 
helsevesenet, med pasientsikkerhetsgevinster som resultat. 
 
 
Under kapitlet Bedre pasientforløp og samhandling: 
 
Myndighetene bør i større grad se til at reorganiseringer innen helseforetakene skjer med bakgrunn i 
brukererfaringer, dvs. fra helsepersonell så vel som pasientorganisasjoner. 
 
De medisinske tiltakene for den eldre befolkningen, både poliklinisk og i institusjon, bør 
kvalitetsforbedres. 
 
_ 
 
Forslag til redaksjonelle endringer for: 

1. Prinsipprogram 1.9.2019-31.8.2023 for Den norske legeforening. 

2. Arbeidsprogram 1.9.2019-31.8.2021 for Den norske legeforening. 

 
Til Prinsipprogrammet 
Ulikhet i helse må motvirkes 
Annen setning lyder: «I Norge øker den sosiale ulikheten i helse.»  
Denne setningen er for dårlig formulert, selv om man aner innholdet. Sosiale ulikheter forbindes 
vanligvis med ulikheter i levekår, inntektsnivåer, utdannelse o.s.v.. «Ulikheten i helse» er hverken 
sosial! eller usosial! Et forslag til bedret setning kan være: 
«I Norge øker helseulikheter forårsaket av sosiale forskjeller.»  
 
God ledelse er en forutsetning for gode helsetjenester 
Tredje setning lyder: «Helsetjenesten er i dag overstyrt og overadministrert, men underledet.» 
Ordet: «underledet» er uforståelig for samtlige i ELFs styre. Ordet: «overstyrt» forbindes først og 
fremst med biler! Dette minner for meget om internt stammespråk! Setningen kan med fordel, og 
uten tap av viktig innhold, strykes! Små justeringer for neste setning gir:  
«Det må satses på ledelse i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og ledere må gis tilstrekkelige 
fullmakter. 
 
 
 
 



 
Til Arbeidsprogrammet 
STYRKET KAPASITET OG KVALITET I HELE HELSETJENESTEN 
Annen setning lyder: «Den offentlige finansierte helsetjenesten må styrkes og videreutvikles for å 
unngå et to-delt helsevesen og for å sikre alle rett til likeverdig behandling.».  
Her mangler en forklaring på hva: «et to-delt helsevesen» er! Men dersom man med dette hinter til 
«ulike private helsetjenester», opp mot offentlig finansierte helsetjenester, støter utsagnet unødig 
mot følgende utsagn, hentet fra forslaget til: Prinsipprogram 1.9.2019-31.8.2023 under punktet:  
Helsetjenesten blir til i møtet med pasienten. Her hevdes: «Ulike private helsetjenester er viktige 
supplement til, og i økende grad del av den offentlige helsetjenesten.». Passusen om to-delt 
helsevesen kan derfor, uten tap av vesentlig innhold sløyfes, og setningen vil da kunne lyde:  «Den 
offentlig finansierte helsetjenesten må styrkes og videreutvikles for å sikre alles rett til likeverdig 
behandling.». 
I tredje bombepunkt bør: «svare ut» erstattes med: dekke. 
Niende bombepunkt bør lyde: Få etablert forsvarlige sommerferieplaner for alle sykehusleger. 
 
EN BÆREKRAFTIG SPESIALISTUTDANNING 
Siste setning i innledningsavsnittet bør lyde: Legeforeningen mener at: Dette svarer til den språklige 
føring av alle de følgende bombepunktene (når et overflødig: «at» tas ut i starten av 6. bombepunkt). 
 
FOLKEHELSE OG INTERNASJONALT ARBEID 
Under henvisning til vårt formuleringsforslag for prinsipprogrammet bør første bombepunkt lyde:  
Økt innsats for å motvirke helseforskjeller som følger av sosiale ulikheter.  
 
 
Vennlig hilsen 
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