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Intern høring – Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 1-3, § 
3-1, § 3-1-1, § 3-5-3, § 3-6-4, § 3-7-3, § 3-8 om nedleggelse av Regionutvalg -
innstilling

Oslo Legeforening har i e-post av 30. januar 2013 (vedlegg) fremmet forslag om nedleggelse 
av regionsutvalg.  

Oslo Legeforening begrunner forslaget med at Regionsutvalgene ikke er et organ 
Legeforeningen trenger for å fremme synspunkter overfor Regionalt Helse Foretak (RHF) og 
departement.

De mener at regionsutvalgene fungerer svært ulikt fra region til region.  I Helse Sør Øst er 
imidlertid både regionen så stor og utvalget så stort at det blir helt uhåndterlig for utvalget å 
leve opp til pkt. « (4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av 
helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i 
samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen».

Videre mener Oslo legeforening at Legeforeningen opptrer med forvirrende mange stemmer. 
På regionsnivå er det konserntillitsvalgt som arbeider mot RHF og dets styre, og foretakene 
har sine FTV.

Forslagsstiller mener det lett vil kunne bli slik at Administrativ ledelse både på HF og RHF 
kan finne støtte for sitt syn i ett eller annet legeforeningsorgan, i motstrid med de tillitsvalgte 
som faktisk er legeforeningens stemme i saken.

Oslo Legeforening mener at det ikke er noe i veien for at lokalforeningene har 
samarbeidsmøter med og om RHF, men de vil da ikke ha noen formell stemme mot RHF-et.

Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til 
organisasjonsleddene.



Høringsfristen settes til 8. april 2013.

Høringssvarene legges inn under høringer på www.legeforeningen.no.

Med hilsen 
Den norske legeforening

Geir Riise    Anne Kjersti Befring 
Generalsekretær    Direktør
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