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det bli utfordringer i forhold til roller, men 
at legene blir høyt respektert i forhold til 
fag, også når de forhandler. – Vi blir også 
respektert som en ren faglig aktør mange 
steder, for eksempel i helse- og omsorgs-
komiteen, understreket hun.

Det kom mange innspill til sekretariatet 
på hva foreningene ser for seg av servicetje-
nester. Samtidig ga noen i pausene uttrykk 
for at de var litt overrasket over at så mye 
fremdeles var på prosjektstadiet. De hadde 

sett for seg at flere av tilbudene allerede 
ville foreligge ved årsskiftet.

På samarbeidssiden skjedde det ting alle-
rede på seminaret. Bl.a. diskuterte represen-
tanter for to av foreningene muligheten for 
samarbeide på flere konkrete felt. Nå skulle 
de ta dette opp i sine respektive styrer.

Cecilie Bakken

cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Det viser seg at temaer som tas opp på møter og konferanser i regi 
av Legeforeningens spesialforeninger, yrkesforeninger og fylkesavdelinger 
ofte er av interesse for media.

En av oppgavene til informasjonsseksjonen 
i Legeforeningens sekretariat er å bistå med 
pressetjeneste overfor underforeninger og 
enkeltmedlemmer. Denne bistanden består 
bl.a. i å sende ut presseinvitasjoner til arran-
gementer der det er ønskelig å få medie-
dekning, bl.a. fordi det tas opp temaer man 
vurderer som interessant for pressen og for 
publikum. Det tilbys hjelp til å vurdere om 
en sak er egnet for pressen samt hjelp til 
å bearbeide faglig informasjon slik at 
stoffet blir tilpasset pressens behov. Det 
bistås også med hjelp til utsending av pres-
semeldinger med informasjon om spesi-
fikke faglige temaer som tas opp på møtene. 
Sekretariatet har oversikt over pressekon-
takter i 150 aviser og etermedier over hele 
landet i sitt e-post system, og kan ved hjelp 
av noen få tastetrykk sende ut pressestoff.

Som eksempler på arrangementer hvor 
sekretariatet har bistått med pressehjelp kan 
nevnes Kirurgisk høstmøte, Primærmedi-
sinsk uke og Hjerneuken i regi av Norsk 
nevrologisk forening. Dette er bare et lite 
knippe av det store antall spennende arran-

gementer som skjer i Legeforeningen 
i løpet av et år og som er med på å speile 
det faglige engasjementet i foreningen. Et 
eksempel på presseoppslag er fra Aften-
posten som viste interesse for et foredrag 
om ny behandling av håndleddsbrudd som 
ble holdt under Norsk Kirurgisk Forenings 
høstmøte i oktober 2006. Dette førte til 
oppslaget «Frisk i en håndvending» som ble 
trykket i avisen i løpet av høstmøteuken.

– Slike presseoppslag er en fin mulighet 
til å vise det store faglige engasjementet 
som finner sted i Legeforeningen, sier 
informasjonssjef Ellen Juul Andersen. 
– Det er så stor aktivitet i Legeforeningen at 
vi i informasjonsseksjonen rett og slett har 
problemer med å fange opp alt som skjer. 
Vår oppfordring er derfor: Ikke nøl med å ta 
kontakt med oss hvis du har behov for pres-
sefaglig råd og veiledning, legger hun til.

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Hva har vært viktig for deg 
på dette seminaret?

Jeanette Koht, Norsk nevrologisk forening.

– Det har vært interes-
sant å høre om hvor-
dan de fagmedisin-
ske foreningene skal 
drives og om hvordan 
samarbeidet opp mot 
Legeforeningen sent-
ralt er tenkt. Jeg var 
på forhånd litt skep-
tisk og engstelig for at 
dette kunne føre til at 

vi ville miste noe av vår autonomi. Men etter 
seminaret er jeg svært positiv og tror vi vil 
tjene på dette. Min forening vil få en bedret 
økonomi og få mer praktisk hjelp og service 
som vil gi oss bedre arbeidsforhold. Alt dette 
gir oss flere muligheter til å drive faget vårt 
fremover. Det å få ut faglig informasjon er den 
beste servicen vi kan gi til publikum, og det er 
positivt at Legeforeningen tilbyr pressetje-
neste.

Frode Lærum, Norsk radiologisk forening.

– Dette har vært et 
helt nødvendig semi-
nar. Prosessen når 
det gjelder etablering 
av de fagmedisinske 
foreninger har tydelig-
vis gått ulikt i spesial-
foreningene. På grunn 
av dette har jeg på 
vegne av vår forening 
hatt behov for 

å markere en del frustrasjon. Initiativet til 
å innlemmes som en fagmedisinsk forening 
har ikke kommet fra oss, men som en følge av 
et landsstyrevedtak. Vår forening har lange tra-
disjoner for å være den faglige foreningen, våre 
medlemmer ser mer på Legeforeningen som 
vår fagforening. Legeforeningen må være opp-
merksom på et potensielt systemproblem, at 
eksplisitt faglige hensyn versus fagforenings-
hensyn ikke nødvendigvis er sammenfallende.

Ruby Mahesparan, 

Norsk nevrokirurgisk forening.

– Vi er en liten foren-
ing, og har ikke vært 
klar over at man 
kunne få tjenester fra 
Legeforeningen. Det 
blir spennende å følge 
med på utviklingen 
fremover, og vi får sik-
kert bedre økonomi. 
Som en liten forening 
blir det også en natur-

lig linje for oss å samarbeide med andre foren-
inger. Men jeg savner informasjon om en del 
ting som ikke er på plass, og ble overrasket 
over at mye fremdeles er på prosjektstadiet. 
Vi ville for eksempel gjerne vite hvilke tjenester 
foreningen får gratis.

fagmedisinske foreninger

Informasjonssjef Ellen Juul Andersen viser frem presseoppslaget i Aftenposten.
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