
   AKTUELT I FORENINGEN
     

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 10, 2003; 123   1415

videreutdanning. Vi er den eneste yrkes-
foreningen som på sikt kan ivareta den 
yrkesgruppen som skal sørge for at medi-
sinsk vitenskapelig virksomhet som fors-
kning, undervisning og formidling, blir 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte, sier 
Helge Bjørnstad Pettersen.

Kari Indrekvam, leder 
i Norsk ortopedisk forening
– Vi har lenge vært opptatt av at faget 
skulle få større innflytelse, og at det skal gis 
bedre arbeidsforhold for spesialforeningen, 
sier Indrekvam.

– Det er viktig at den faglige delen av 
Legeforeningen styrkes, og vi mener det er 
naturlig at det er spesialforeningene som 
skal stå for dette arbeidet. I så måte støtter 
vi opprettelsen av et fagstyre, som skal ha 
en koordinerende oppgave i forhold til akti-
vitetene i de ulike spesialforeningene, og 
samtidig ha en rådgivende og avlastende 
funksjon overfor sentralstyret.

– I motsetning til den foreslåtte regionali-
seringen for øvrig, ser vi det ikke som 
naturlig at det blir en desentralisering av 
spesialforeningene, sier Kari Indrekvam. 
– De fleste spesialforeningene er små, og det 
vil være vanskelig å organisere seg effektivt 
i mindre grupperinger enn på landsbasis. En 
sterk nasjonal medisinsk-faglig forening er 
i dag viktigere enn noensinne, for å styrke en 
felles fagutvikling med tanke på forskning, 
spesialistutdanning, etterutdanning og kvali-
tetsarbeid, sier Indrekvam, og understreker 
samtidig at tilbudet til pasientene ikke må bli 
avhengig av geografisk bosted. – Utvikling 
av fem uavhengige «helseriker» vil faglig 
sett være svært uheldig, konkluderer hun.

Erlend Strønen, styremedlem 
i Norsk medisinstudentforening
– Vi ser dette landsmøtet som viktig også 
for vår del, sier Strønen. – Det er viktig at 
vi, som har en forholdsvis stor del av 
medlemsmassen, også er representert 
i Legeforeningen etter en eventuell 
omstrukturering.

– Sekretariatstjenesten er etablert for 
å støtte de tillitsvalgte. Også hos oss blir 
arbeidsmengden altfor stor uten en sekreta-
riatstjeneste. Vi håper derfor at dette 
tilbudet fortsatt opprettholdes, sier han.

– Ellers ser vi med spenning frem til det 
å finne løsninger på hvordan faget skal 
styrkes i foreningen, særlig i forhold til 
utdanning. Enten det blir slik utvalget har 
lagt frem, eller i en annen form. Det er 
veldig viktig for oss å være representert 
i landsmøtet. Vi håper det kan bli et kon-
struktivt møte, som løfter blikket og ser 
helheten for Legeforeningen fremover, sier 
Erlend Strønen.
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