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Fagmedisinske foreninger

På god vei mot et tettere fellesskap3346

– Etableringen av fagmedisinske foreninger i Legeforeningen er et forsøk 
på å legge til rette for å imøtekomme fagmiljøenes ønske om en sterkere plass 
i foreningen.

Det sier Terje Vigen, Legeforeningens 
generalsekretær. Både han og Jannicke 
Mellin-Olsen, som leder FaMe-gruppen 
(gruppen som representerer spesialforenin-
gene i landsstyret), er optimistiske når det 
gjelder å få gjennomført de nye endringene 
i organisasjonsstrukturen, men de innser 
begge at det fortsatt er en vei å gå før man 
er helt i mål.

– Vi vil nok ikke være i havn med alle 
endringene som vi står foran per 1.1. 2007, 
og ser oss nok derfor nødt til også å bruke 
en del av 2007 til å tilpasse oss de nye lov-
endringene, sier generalsekretæren.

Jannicke Mellin-Olsen synes på sin side, 
at det er spennende å se hvor mye arbeid 
som legges i dette fra Legeforeningen sent-
ralt for at det skal bli en vellykket overgang. 
– Det er morsomt å merke entusiasmen 
i forhold til endringene, sier hun.

Økende entusiasme
– Dette er svært positive signaler, sier Terje 
Vigen. – Vi registrerer imidlertid at det er 
veldig ulikt i hvilken grad de forskjellige 
spesialforeningene har arbeidet med organi-
sasjonsendringene. Derfor er det nok også 
en del spesialforeninger som synes at disse 
endringene er kommet veldig brått på. Han 

legger til at det på dialogkonferansen med 
spesialforeningene som skal bli fagmedi-
sinske foreninger, imidlertid ble registrert 
en økende entusiasme blant representantene 
for hvordan den nye organisasjonsstruk-
turen kan bidra til at Legeforeningen som 
helhet kan løfte faget frem, både for fagets 
egen del og for Legeforeningen.

Jannicke Mellin-Olsen understøtter dette. 
– Det virker som dialogkonferansen har 
vært gunstig for å trekke i samme retning, 
og at vi nå i større grad deler samme virke-
lighet. Konferansen vil jo også bli fulgt 
opp på nyåret, og det er en god begynnelse 
på det som skal bli en tettere kontakt 
mellom de fagmedisinske foreningene, 
fastslår hun. – Alle foreningene er imid-
lertid ikke kommet like langt i sin egen 
prosess. Én sak er det å tilpasse lovene i de 
fagmedisinske foreningene, noe annet er 
å «eie» den nye sterkere tilhørigheten. 
Her gjenstår fortsatt en del arbeid, mener 
hun. – Også når det gjelder en del praktiske 
detaljer, hadde det vært ønskelig at vi hadde 
kommet enda lengre, sier Mellin-Olsen. – 
Selv om mye informasjon er gitt ut skriftlig 
og via Tidsskriftet, er ikke alt nådd frem 
i informasjonsjungelen vi alle befinner 
oss i.

Må skape et miljø
– Utfordringen fremover er at vi fortsatt har 
et stykke vei å gå for å skape en felles for-
ståelse for å endre fra vi- og de-språket til 
oss, sier Terje Vigen.

– En annen utfordring vil være å skape 
et miljø også i Legenes hus, dvs. et miljø 
der de fagmedisinske foreningene føler seg 
hjemme, og der det gis muligheter for 
å utvikle medisinen som fag og påvirke 
politiske prosesser. I praksis vil dette bety 
at vi må legge til rette for praktisk hjelp for 
de fagmedisinske foreningene slik at de 
i hovedsak kan bruke tid og krefter på fag 
og fagets utvikling, sier han.

– Vi håper at denne tilretteleggingen som 
gir åpning for at de fagmedisinske forenin-
gene får en adresse i Legeforeningen, også 
vil bli et klart ønske fra alle de fagmedi-
sinske foreningene. Men for å få dette til 
må vi ha en tett dialog med foreningene for 
å komme frem til en tilfredsstillende løs-
ning både med hensyn på innhold og kost-
nader, understreker generalsekretæren.

– Et annet viktig område vi arbeider med, 
er utviklingen av de elektroniske informa-
sjonskanalene hvor vi satser på å etablere 
en faglig portal og «Min side». Derigjen-
nom håper vi at også det enkelte medlem vil 
merke at vi nå har fått en ny organisasjons-
struktur med sterkere vekt på fag i Legefor-
eningen, sier generalsekretær Terje Vigen.

En unik faglig bredde
– FaMe-gruppen har hittil vært mest opptatt 
av å få til organisasjonsendringene, og det 
vil nok ta mye tid fremover også. Men 
i tillegg har vi begynt å se fremover i for-
hold til hvordan vi kan bruke FaMe og de 
fagmedisinske foreningene bedre i tiden 
fremover, sier Jannicke Mellin-Olsen. 
– Vi ønsker en tettere kontakt mellom for-
eningene. Det vil bety mye for Legeforenin-
gens faglige profil og som premissleveran-
dør for helsepolitikk. I forhold til resten av 
Legeforeningens organisasjonsledd, utgjør 
vi en unik faglig bredde. Arbeid med under-
visning og kvalitet er to eksempler. Det rent 
faglige arbeidet vil foregå i de enkelte for-
eningene, men FaMe bør ta ansvar i over-
ordnede faglige spørsmål, som f.eks. under-
visningsmetoder, etikk, prioritering, kvali-
tet og mye annet. FaMe vil også bidra som 
programkomité i det vi håper skal bli et 
årlig fagseminar i Legeforeningens regi, 
sier hun.

– Men vi må bruke den tiden som er nød-
vendig for at foreningene ikke skal føle seg 

– Dette blir bra, sier en optimistisk Terje Vigen og en like optimistisk Jannicke Mellin-Olsen. 
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tvunget inn i én mal. Det kreative over-
skuddet som gjør at medlemmene bruker så 
store deler av fritiden på fagmedisinske for-
eninger, må ikke kveles. Ved en tettere kon-
takt og flere kontaktflater vil vi forhåpent-
ligvis oppleve at vi får større innflytelse 
i Legeforeningen. Målet må være å bryte 
ned den vi-og de-følelsen mange med-
lemmer har i forhold til Legeforeningen. 
Men det krever mye arbeid, fastslår FaMe-
lederen.

– Vi ser også frem til at tilbudene som 
sekretariatet har til de enkelte foreningene 

blir konkretisert og utviklet ytterligere. 
En del tilbud som allerede eksisterer i dag 
er alt for lite kjent. Dette må det gjøres noe 
med, understreker hun.

Må ikke glemme 
spesialforeningene
– Det er i tillegg svært viktig at vi ikke 
glemmer de foreningene som skal fortsette 
som spesialforeninger, dvs. de nåværende 
spesialforeninger som ikke dekker en enkelt 
spesialitet. De er viktige bidragsytere 
i Legeforeningens arbeid, og må ikke føle 

seg hensatt i vakuum, sier Jannicke Mellin-
Olsen. FaMe ser frem til å bli en sterkere 
støttespiller i Legeforeningens interne og 
eksterne arbeid. Vi ser at prosessen går 
i riktig retning, men vet at mye arbeid gjen-
står, fastslår hun.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Håper på faglig løft3347

– Vi har selv vært gjennom strukturendringer her ved Oslo skadelege-
vakt som har gitt et faglig løft. Jeg er glad for at Legeforeningen nå skal 
satse enda sterkere på faget, sier Martine Enger.

Enger er medlemmet som har lånt sitt ansikt 
til brosjyren som omtaler omleggingen til 
de nye fagmedisinske foreningene fra 
nyttår. Overlegen har sju års fartstid fra 
Oslo skadelegevakt, og har tidligere jobbet 
ti år som allmennpraktiker. Hun forteller 
at arbeidet på skadelegevakten er veldig 
variert, med undervisning og forskning 
i tillegg til en døgnkontinuerlig strøm av 
pasienter til akuttavdelingene. Enger har 
ikke selv vært involvert i arbeidet med 
å opprette de nye foreningene, men etter 
den større omleggingen de har hatt på 
hennes arbeidssted, har hun gjort seg noen 
tanker om hvilke nye muligheter organise-
ringen kan gi.

– Avdelingen vår har de siste årene vært 
gjennom en større organisasjonsomlegging 
da vi i forbindelse med sykehusreformen 
i 2002, gikk fra å være en enhet ved lege-
vakten til å legges under ortopedisk senter 
ved Ullevål universitetssykehus. Vi var 
bekymret for å bli en liten enhet på et stort 
sykehus, og fryktet å miste noe av legevak-
tens egenart, forteller hun. Men overlegen 
opplevde at det faglige samarbeidet ble 
bedre og at de merket synergieffekter.

– Vi har fått et større miljø og bedre 
støtte fra hele ortopedisk avdeling på den 

medisinske siden, men også innen områder 
som IT, administrasjon og jus. Samarbeidet 
har betydd mye både for pasientbehand-
lingen og arbeidsgleden. Det at vi ansatte 
opplever faglig progresjon og forbedringer 
i behandlingstilbudet er en utrolig viktig 
motivasjonsfaktor. Å være del av en stor 
organisasjon gjør også at veien til de andre 
spesialitetene blir kortere, og at det faglige 
samarbeidet dermed blir enklere, sier hun. 
Enger tror noen av disse aspektene også er 
relevante for tenkningen rundt overgangen 
fra spesialforeninger til fagmedisinske for-
eninger.

– Jeg forventer ikke store endringer 
natten over. Vi må alle i fellesskap se de 
mulighetene reformen gir, og synergi-
effekter blant annet ved samlokalisering. 
De kommunikasjonsmulighetene det gir, 
tror jeg vil komme av seg selv over tid. 
Samtidig er vi opptatt av egen spesialitet 
og fagfelt, og det er viktig at foreningenes 
særpreg og autonomi beholdes slik at enga-
sjementet opprettholdes, sier hun.

– Jeg håper spesielt at en styrket faglig 
profil vil gi Legeforeningen nødvendig 
tyngde og gi økt gjennomslag for det fag-
lige og helsepolitiske arbeidet, legger hun 
til. Brosjyren og brev om hva man har regi-

strert på hvert enkelt medlem er sendt alle 
medlemmene i Legeforeningen.

Meld fra om endringer, oppfordrer de 
ansatte i registeret.

Cecilie Bakken

cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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