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Fagmedisinske foreninger

Et overgangsår223

2007 blir å anse som et overgangsår 
hvor det blir nødvendig med tilpas-
ningsordninger.

En vesentlig del av spesialforeningene som 
skal bli fagmedisinske foreninger hadde 
fortsatt ikke søkt om godkjenning av nye 
vedtekter ved årsskiftet. Det antas derfor at 
en stor del av 2007 vil forløpe før alle de 
fagmedisinske foreningene har vedtatt og 
fått godkjent nye vedtekter.

Ved utgangen av desember 2006 hadde 
seks fagmedisinske foreninger fått godkjent 
vedtektene. Disse er Norsk forening for 
medisinsk mikrobiologi, Norsk indremedi-
sinsk forening, Norsk revmatologisk for-

ening, Norsk urologisk forening, Norsk 
kirurgisk forening og Norsk oftalmologisk 
forening.

2007 vil bli et overgangsår hvor det blir 
nødvendig med tilpasningsordninger. Bl.a. 
vil det måtte inngås avtaler med de forenin-
gene som får tilmeldt medlemmer etter Den 
norske lægeforenings lover, men hvor for-
eningens lover/vedtekter ikke er tilpasset ny 
struktur. Legeforeningens sekretariat er gitt 
fullmakt til å inngå avtaler om praktisk 
bistand og foreløpig utbetaling av midler, 
selv om vedtak om overgang til fagmedi-
sinske foreninger ikke er vedtatt i den 
enkelte spesialforening.
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Servicetjenester223

Sentralstyret har vedtatt å igangsette 
et prosjekt for utredning om service-
tjenester for de fagmedisinske for-
eningene.

Vedtaket er resultatet av en debatt om dette 
temaet under dialogseminaret med de frem-
tidige fagmedisinske foreningene som ble 
avholdt i november 2006. Her drøftet man 
omfanget og innholdet av servicetjenester 
fra Legeforeningens sekretariat.

Debatten konkluderte med et behov for 
å etablere et prosjekt for utredning av dette 
spørsmålet. Utredningen vil legge vekt på 
foreningenes tilbakemelding om behov. 
Prosjektet vil også legge vekt på løsninger 

der sekretariatets kompetanse og forutset-
ninger for effektiv og rasjonell tjenesteyting 
utnyttes.

Prosjektet skal organiseres av sekreta-
riatet, men med nær kontakt med de fag-
medisinske foreningene og deres tillitsvalgte 
i FaMe-gruppen. Rapport om fremdriften vil 
bli lagt frem på sentralstyrets møte i februar 
2007.

Prosjektet omfatter ikke den faglige og 
fagpolitiske delen av samarbeidet mellom 
de fagmedisinske foreningene og Legefor-
eningen sentralt, heller ikke sekretariatets 
arbeid med foreningenes hjemmesider.
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Medlemskap og kontingent223

En vesentlig del av forberedelsene til 
etableringen av de fagmedisinske for-
eningene har vært knyttet til fordelin-
gen av medlemmer.

Fordelingen skal være på plass innen 
utgangen av januar 2007 i forbindelse med 
utsendingen av kontingentfakturaer. Sekre-
tariatet tar sikte på å fordele flest mulig av 
medlemmene ut fra faste kriterier.

Sentralstyret har fastsatt følgende utfyl-
lende retningslinjer for medlemskap 
i fagmedisinske foreninger:
– Spesialist med to eller flere spesialiteter til-

meldes initialt den foreningen som repre-
senterer den siste godkjente spesialitet.

– Medlem som ikke er spesialist definerer 
selv hvilken/hvilke fagmedisinske forenin-
ger som er relevant for medlemmets arbeid.

– Medlem med spesialistgodkjenning i kun 
hovedspesialitet (kirurgi eller indremedi-

sin) kan være ordinært medlem av fagme-
disinsk forening for grenspesialitet.

– Nåværende spesialforeningsmedlemmer 
(i spesialforeninger som blir fagmedi-
sinske foreninger) som ikke er spesialister 
søkes overført automatisk til den tilsva-
rende fagmedisinske foreningen. Ved 
flere medlemskap overføres medlemmet 
initialt til den forening hvor vedkommen-
de sist er innmeldt.
For kontingentinnkreving fra pensjonister 

fastsatte sentralstyret følgende: Alderspen-
sjonister fritas for kontingent fra og med det 
kalenderåret man fyller 75 år. Alderspensjo-
nister som hittil har vært fritatt for kontin-
gent, fritas også for kalenderåret 2007.
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fagportalen.no
Sentralstyret har vedtatt å opprette en fag-
portal på Internett. Fagportalen bygger 
i hovedsak sitt faglige innhold på de fagme-
disinske foreningenes Internett-sider. Det 
bevilges kr 300 000 til videre arbeid med 
portalen, herunder et samarbeidsseminar 
med de fagmedisinske foreningene. Spe-
sialforeningene som blir fagmedisinske for-
eninger har uttrykt stor forventing til bruken 
av og effekten ved fagportalen.

Legeforeningens lover 
og medisinstudentene
I henhold til lovenes § 3-6-1 er det bare 
legemedlemmer som skal tilmeldes fagme-
disinske foreninger. Dersom medisinstu-
denter ønsker medlemskap i en fagmedi-
sinsk forening, må dette skje etter reglene 
for assosiert medlemskap i den enkelte for-
ening. Medisinstudenter vil således ikke ha 
stemmerett eller være valgbare til styret 
i fagmedisinsk forening.

Stor pågang om endringer
I løpet av den første uken i desember 
hadde mer enn 4 000 medlemmer meldt 
fra om endringer til registeret. De fleste 
dreide seg om endringer av telefonnummer 
og e-postadresse.

Mathias Nylund, registeransvarlig i Lege-
foreningen, er fornøyd med ajourføringene. 
I forbindelse med omleggingen til fagmedi-
sinske foreninger fra nyttår har medlem-
mene fått brev om hvilke opplysninger som 
er registrert om dem i legeregisteret. Og 
legene har fulgt opp med endringsmeldin-
ger: Medio desember var 3 501 meldinger 
kommet inn på papirskjema, mens 500 har 
benyttet seg av skjemaet som ligger på 
Legeforeningens Internett-sider. I tillegg 
hadde det kommet flere hundre telefoner 
med spørsmål.

– De fleste endringene gjelder ny e-post-
adresse eller nytt telefonnummer. En del 
melder om flytting og nytt arbeidssted. 
I tillegg er det noen av de som har to eller 
flere spesialiteter som har ønsket å bytte 
til annen fagmedisinsk forening. Flere har 
også ført opp at de ønsker å bli assosierte 
medlemmer i de fagmedisinske forenin-
gene, sier Mathias Nylund.

Nylund oppfordrer medlemmer som 
ønsker å melde fra om endringer om 
å sende opplysningene inn fortløpende.
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