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Til Legeforeningens organisasjonsledd 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/665 Dato: 1.3.2017 

  

Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019 
 
På landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2017-2019 vedtas. 

Sentralstyret drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 16. februar 2017, og 

vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.  

 

Sentralstyret besluttet 11. oktober 2016 å nedsette en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til nytt 

arbeidsprogram. Arbeidsgruppen har bestått av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder 

av Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, og Christer Mjåset, 

sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i 

prosessen mot nytt utkast.  

 

I forbindelse med denne revisjonen har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i dagens arbeidsprogram. 

Samtidig har det vært et mål å tydeliggjøre arbeidsprogrammet gjennom blant annet å redusere 

antall overskrifter. Hensikten er at programmet skal være et veikart for sentralstyrets arbeid i den 

neste toårsperioden. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete budskap foreningen ønsker å 

videreutvikle og arbeide for.  Hvem man skal samarbeide med og hvordan man skal arbeide står 

bevisst ikke i arbeidsprogrammet. Det vil dels være en del av det løpende arbeidet til foreningen, 

og dels bli bestemt gjennom sentralstyrets satsingsområder for sentralstyreperioden. 

Arbeidsprogrammet er også bevisst holdt på et overordnet nivå.  

 

Arbeidsprogrammet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men 

fremhever overordnete områder foreningen skal arbeide med i neste toårsperiode. Det har vært et 

viktig mål for arbeidsgruppen at foreningsleddenes stemme er ivaretatt i arbeidsprogrammet. 

Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på de 

foreslåtte standpunktene i vedlagte utkast.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

19. april. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jorunn Fryjordet      Anders Vollen 

Avdelingsdirektør      Helsepolitisk rådgiver 

 

 
Vedlegg: 

1. Forslag til nytt Arbeidsprogram 2017-2019 

 

Lenke til dagens Prinsipp- og Arbeidsprogram tilgjengelig her: 

https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Prinsipp-og-arbeidsprogram/ 
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