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Fagmedisinske foreninger

Prosjektet fagmedisinske 
foreninger i god gjenge3003

– Alle de ti prosjektene er nå i god gjenge, sier Bjarne Riis Strøm. 
Han er koordinator for ti ulike prosjekter i regi av Legeforeningen, som 
til sammen skal bidra til at overgangen til fagmedisinske foreninger skal 
gå så knirkefritt som mulig.

– En omlegging til fagmedisinske for-
eninger krever omfattende forberedelser 
på flere områder, men sekretariatet er godt 
i gang med å legge forholdene best mulig til 
rette for gode samhandlingsarenaer, sier 
Bjarne Riis Strøm. – Seminaret med repre-
sentanter for spesialforeningene ga også et 
godt grunnlag for tilrettelegging av over-
gangen til fagmedisinske foreninger, sier 
han, og understreker at prosjektledelsen 
opplever en positiv innstilling fra spesial-
foreningene.  

Vinn-vinn situasjon
– Sentralstyret jobber med etableringen av 
de fagmedisinske foreninger på hvert møte 
frem til jul, sier Torunn Janbu, Legefor-
eningens president. Hun synes det er en 
spennende prosess å følge på nært hold, når 
43 spesialforeninger skal bli fagmedisinske 
foreninger. – Målet er at dette skal bli en 
vinn-vinn situasjon for de fagmedisinske 
foreningene og Legeforeningen som helhet, 
sier hun.

Leger under spesialisering
Det har vært noe uklare oppfatninger 
i enkelte spesialforeninger om hvem som 
blir medlemmer av de nye fagmedisinske 
foreningene. Alle spesialister blir automa-
tisk medlem av en fagmedisinsk forening ut 
fra den spesialitet man har. I tillegg blir alle 
allmennleger med fastlegeavtale, uansett 
om de er ferdig spesialist eller under utdan-
ning, automatisk medlem av Norsk forening 
for allmennmedisin.

Leger under spesialisering i andre spesia-
liteter blir ikke obligatoriske medlemmer av 
de nye foreningene. De må selv melde seg 
inn i ønsket fagmedisinsk forening, men de 
skal ikke betale ekstra kontingent for dette.

Egen nettside
Det er utviklet en egen nettside for de fag-
medisinske foreningene. Her vil all infor-
masjon om de fagmedisinske foreningene 
bli samlet. All korrespondanse fra sekreta-
riatet og artikler som omtaler de fagmedi-
sinske foreningene i Tidsskriftet blir også 
lagt inn under disse sidene som har adresse: 
www.legeforeningen.no/fame
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Disse blir fagmedisinske foreninger 
fra 1.1. 2007
Den norske patologforening
Norsk anestesiologisk forening
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 
forening
Norsk barnekirurgisk forening
Norsk barnelegeforening
Norsk cardiologisk selskap
Norsk dermatologisk selskap
Norsk endokrinologisk forening
Norsk forening for allmennmedisin 
(Norsk selskap for allmennmedisin)
Norsk forening for arbeidsmedisin 
(Namf inntil videre)
Norsk forening for fysikalsk medisin 
og ehabilitering
Norsk forening for gastroenterologisk 
kirurgi
Norsk forening for immunologi og trans-
fusjonsmedisin
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for klinisk farmakologi
Norsk forening for klinisk nevrofysiologi
Norsk forening for lungemedisin
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk forening for medisinsk biokjemi
Norsk forening for medisinsk genetikk
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk forening for nukleærmedisin
Norsk forening for otorhinolaryngologi/
hode- og halskirurgi
Norsk forening for samfunnsmedisin
Norsk gastroenterologisk forening
Norsk geriatrisk forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk indremedisinsk forening
Norsk karkirurgisk forening
Norsk kirurgisk forening
Norsk nevrokirurgisk forening
Norsk nevrologisk forening
Norsk nyremedisinsk forening
Norsk oftalmologisk forening
Norsk onkologisk forening
Norsk ortopedisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk psykiatrisk forening
Norsk radiologisk forening
Norsk revmatologisk forening
Norsk selskap for hematologi
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening

Fra sentralstyrets 
møte 17.10. 2006

Fremtidige landsstyremøter
Landsstyremøtet i 2008 avholdes på Soria 
Moria fra tirsdag 20.5.–torsdag 22.5. Sen-
tralstyret fremmer forslag ovenfor lands-
styremøtet i 2007 om at Legeforeningens 
landsstyremøte i 2011 kombineres med fei-
ringen av foreningen 125-årsjubileum og at 
møtet og jubileumsfeiringen legges til Oslo 
i uke 21 fra mandag 23.5.–lørdag 28.5. 
2011. Avdelingene tilskrives og gjøres opp-
merksom på at landsstyremøtet i 2007 på 
Kongsberg skal fastsette sted for avvikling 
av landsstyremøtene i 2009 og 2011 og at 
det er ønskelig med medarrangør.

Akademikernes rådsmøter
Inntil sentralstyret beslutter noe annet skal 
Legeforeningens representasjon i Akade-
mikernes råd utøves av president og gene-
ralsekretær. Ved skifte av personer i disse 
funksjonene gis sekretariatet fullmakt til 
å melde slike endringer til Akademikerne.

Fellesløp, spesialisering 
og doktorgrad
Under behandlingen av forskningsutvalgets 
innstilling «Vind i seilene for medisinsk 
forskning» vedtok landsstyret bl.a. at Lege-
foreningen skulle ta initiativ til å nedsette et 
bredt, sammensatt utvalg til å fremsette 
konkrete forslag til hvordan fellesløpet 
medisinsk spesialitet og doktorgrad kan 
fullføres mer effektivt, hvordan de to løp 
kan samordnes og hvordan praksis kurs og 
andre aktiviteter i størst mulig grad kan kva-
lifisere i begge løp. Sentralstyret vedtok 
å be spesialitetsrådet utrede forutsetnin-
gene for en bedre samordning av spesia-
lisering og doktorgradsarbeid. Rådet bes 
vurdere hvilke elementer i de to løp som 
kan kombineres, slik at spesialisering og 
doktorgradsarbeid kan gjennomføres mer 
effektivt. Rådet bes avgi sin uttalelse 
i saken i løpet av første halvdel av 2007.

Prosjekt om helseattester
Prosjektgruppen om helseattester har fore-
slått et nytt mandat som i større grad tar 
hensyn til det arbeidet som allerede forelig-
ger. Gruppen har i forslaget lagt vekt på at 
arbeidet skal munne ut i et praktisk verktøy 
som skal komme til nytte i legers hverdag. 
Det nye mandatet lyder: «Utvalget skal 
gjennomgå ulike sider ved helseattestarbei-
det mht. etikk, faglighet, ressurser og ram-
mer for fagutøvelsen, herunder honorarer. 
Utvalget skal gjøre et sammendrag av tidli-
gere utredninger om temaet, og arbeidet 
skal munne ut i en rapport som kan fungere 
som et praktisk verktøy til bruk i legers 
hverdag hva gjelder så vel behandlererklæ-
ringer som sakkyndigerklæringer». Rappor-
ten tilstrebes lagt frem innen 1.5. 2007.
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