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Vil revitalisere forening3000

Mye oppmerksomhet omkring rusfel-
tet de senere år har bidratt til å skape 
nytt liv i Norsk forening for medisinsk 
rusmiddelproblematikk.

Foreningen ble etablert på 1960-tallet av en 
liten interessegruppe av leger som ønsket 
å bli godkjent som spesialister innen rus. 
Dens opprinnelig navn var Norsk alkoho-
listterapeutisk forening, men navnet ble 
endret på generalforsamlingen 14.10. 1982. 
Foreningens formål var å fremme kontakten 
mellom leger som «arbeider med eller er 
interessert i alkohol- og narkomanipro-
blemet på vitenskapelig eller praktisk-kli-
nisk basis».

Foreningen hadde i 1968 71 medlemmer 
med tverrfaglig representasjon, og på 70-
tallet nærmere 100 medlemmer, men har 
vært sovende siden 1999. I sommer oppstod 
en diskusjon om foreningen skulle ned-
legges, men dette ble nedstemt på ekstra-
ordinær generalforsamling den 31. august. 
Det ble i stedet bestemt å revitalisere for-
eningen, innkalle til ordinær generalforsam-
ling og velge nytt styre. Generalforsam-
lingen finner sted fredag 24. november 
kl 17 i Legenes hus, i Oslo. Invitasjon er 
sendt til alle tidligere medlemmer i for-
eningen og andre leger som jobber med rus-
medisin eller har interesse for feltet. På 
dagsordenen står valg av nytt styre, nye 
vedtekter for foreningen og nytt navn.

Møtet innledes av generalsekretær Terje 
Vigen med temaet «Legeforeningens gene-
relle faglige satsning – og hva med rusme-
disin?». Olav Gjerløw Aasland, instituttsjef 
ved Legeforeningens forskningsinstitutt og 
selv mangeårig leder av foreningen, vil gi 
et kort tilbakeblikk på foreningens historie. 
Det blir deretter debatt om hvilken rolle 
legene skal ha i tverrfaglig spesialisert 
behandling?

– Debatten om en egen spesialitet i rus-
medisin har pågått i mange år og er neppe 
død, sier Guri Spilhaug, sekretær for Lege-
foreningens rusmiddelpolitiske utvalg og en 
av initiativtakerne bak revitaliseringen. Hun 
er selv medlem av foreningen og har jobbet 
klinisk innenfor rusmedisin i Oslo i mange 
år. – Hvis spesialforeningen kommer på 
banen, vil nok denne diskusjonen om spe-
sialitet og kompetanse tas opp igjen, sier 
hun. – Likeledes vil det bli en diskusjon om 
Legeforeningen fortsatt skal ha et rusmid-
delpolitisk utvalg ved siden av en spesial-
forening, eller om utvalgets oppgaver 
blir ivaretatt gjennom en aktiv forening. 
Utvalget vil uansett måtte ta stilling til en 
rolleavklaring, sier hun og understreker at 
man ser frem til mye aktivitet i foreningen. 
Etter hvert skal det også etableres en egen 
nettside.
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Fantastisk innsamlingsresultat 3000

– Det er strålende at aksjonen ga et 
så flott resultat, og vi synes selvfølge-
lig også det er hyggelig at Leger Uten 
Grenser slo alle tidligere innsamlings-
rekorder.

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens 
president, om resultatet av årets TV-inn-
samlingsaksjon som i år gikk til Leger Uten 
Grenser. Legepresidenten var selv en av 
dem som brukte noen timer som bøssebærer 
søndag 22. oktober.

Hun takker samtidig alle legene som ved 
å stille som bøssebærere over hele landet, 
bidro til det gode resultatet. Og ikke nok 
med det – samlet sett utgjorde bidragene 
fra Legeforeningens ulike organer, inklu-
dert midlene fra «feltlege for en dag», over 
860 000 kroner.

TV-aksjonen innbrakte over 190 mil-
lioner kroner til Leger Uten Grenser, midler 
som skal sikre medisinsk hjelp til de mange 
ofrene for kriser, krig og konflikt utenfor 

medienes søkelys. Leger Uten Grenser utgir 
hvert år en liste over de ti mest underrap-
porterte humanitære krisene.
Les mer om TV-aksjonen: www.legeruten-
grenser.no 
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150 000 til TV-aksjonen
Sentralstyret bevilget 150 000 kroner 
til TV-aksjonen 2006 Leger Uten Grenser. 
Midlene ble bevilget i to omganger; dels 
gjennom et bidrag på kr 62 000 til porto-
støtte, samt et direkte giverbidrag på 
kr 88 000 til aksjonen.

Godkjenning av forening
Sentralstyret har godkjent Norsk forening 
for arbeidsmedisin som fagmedisinsk for-
ening fra 1.1. 2007 under forutsetning om 
endring i foreningens vedtekter.

Islending ny leder i WMA
Dr. Jon Snedal (56) fra Island er valgt til 
ny president i World Medical Association 
(WMA) for ett år med virkning fra oktober 
2007. Valget fant sted under WMAs gene-
ralforsamling i Sør-Afrika 14. oktober. 
Snedal ble valgt etter en valgprosess med 
to andre kandidater fra henholdsvis Brasil 
og Australia. Han fikk absolutt flertall av 
stemmene i første valgrunde.

Dr. Snedal er den første fra Island som 
er valgt til president i WMA. Han har vært 
medlem av WMA Counsil og har i tillegg 
vært leder av WMAs etikkomité i to år. 
Han har også vært leder av Nordisk legeråd 
og er nå leder av den islandske legeforenin-
gens råd for legeetikk. Jon Snedal er født 
i Reykjavik, men har bodd både i Danmark 
og Sverige i oppveksten. Han arbeider i dag 
som amanuensis i geriatri ved Landsspitali 
University Hospital i Reykjavik.

Torunn Janbu og Sykepleierforbundets leder, 
Bente G.H. Slaatten var bøssebærere under 
aksjonen. Foto Lise B. Johannessen


