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arbeidet for at slik plan skal forbeholdes 
samme gruppe som forøvrig: nemlig de 
som er under langvarig behandling med 
behov for koordinerte tiltak. Nå er loven 
endret med denne avgrensingen. Det skal 
også etableres et samarbeid mellom den 
behandlingsansvarlige institusjonen og 
kommunens helse- og sosialtjeneste, 
og dette skal nedfelles i pasientenes indivi-
duelle plan. Den individuelle planen skal 
bidra til bedre koordinering og oppfølging 
av pasientene, også mellom tjenestenivåer.

Valg av pårørende
Legeforeningen har påpekt behovet for 
å endre bestemmelsen om pårørende i psy-
kisk helsevernloven. I 2001 ble de fire 
helselovene gjort gjeldende, men med andre 
regler for pårørende og begrensede pasient-
rettigheter innenfor psykisk helsevern enn 
den øvrige delen av helsetjenesten. Konse-
kvensen var at mange pasienter ble avskåret 
fra å ha pårørende med de rettigheter som 
følger med.

Det er nå vedtatt at samme pasientrettig-
hetsregler skal gjelde for hele spesialist-
helsetjenesten, slik at også pasienter innen-
for psykisk helsevern kan velge pårørende 
når det er mulig og vedkommende er over 
den helserettslige myndighetsalder som 
er16 år.
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Forhandlings- og helserettsavdelingen
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Fagmedisinske foreninger

Godkjente vedtekter783

Sentralstyret godkjente i sitt januar-
møte nye vedtekter for følgende fag-
medisinske foreninger som et ledd 
i overgangen fra spesialforening:

Norsk barnekirurgisk forening, Norsk 
nevrologisk forening, Norsk forening for 
otorhinolaryngologi/Hode & Halskirurgi, 
Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, 

Den norske patologforening, Norsk nevro-
kirurgisk forening, Fagmedisinsk forening 
for klinisk farmakologi, Norsk gynekolo-
gisk forening. Norsk forening for medisinsk 
genetikk fikk også godkjent sine vedtekter 
under forutsetning av endring av en setning 
i § 4, 1. ledd.

Fordeling av avsatt ekstratilskudd783

Landsstyrets budsjettvedtak for 2007 
avsatte i alt tre millioner kroner til 
fordeling til de fagmedisinske forenin-
gene.

Beløpet ble avsatt i forbindelse med even-
tuell kostnadskrevende drift og oppgaver av 
varig karakter. I det samme vedtaket ble 
sentralstyret gitt fullmakt til å fordele mid-
lene i henhold til søknad fra de enkelte 

foreningene. Fordelingen av ordinære til-
skudd til de fagmedisinske foreningene 
vil skje på grunnlag av medlemsfordelingen 
per 1.2. 2007. Sentralstyret inviterte 
i begynnelsen av februar 2007 de fagmedi-
sinske foreningene til å søke om ekstratil-
skudd. Det er det registrerte medlemstall 
per 1. februar med tilhørende fordeling av 
midler til hver forening som danner det tall-
messige grunnlaget for søknader. Søknads-
fristen er 9.3. 2007.

Foreslår lovendring783

Norsk forening for fysikalsk medisin 
og rehabilitering har foreslått å endre 
Legeforeningens lover § 3-6-1, 4. ledd.

Foreslaget innebærer at medlemmer som 
er spesialist i ett fagområde – men som er 
under spesialisering i et annet fagområde 
gis anledning til å velge fagmedisinsk for-
ening for det nye fagområdet som sitt fag-
medisinske medlemskap istedenfor det 
fagområde hvor medlemmet er spesialist. 
Sekretariatet fremla forslag om endring 
av lovene i samsvar med intensjonene 

i forslaget, men foreslo at endringene 
isteden gjøres i § 3-6-1, 3. ledd, som et 
unntak fra hovedreglen for de som er 
spesialist i ett eller flere fagområder.

Sekretariatet fremla også forslag om 
ytterligere en tilføyelse til 3. ledd som 
muliggjør at spesialister i generell kirurgi 
eller indremedisin som ikke er grenspesia-
lister også kan tilmeldes fagmedisinsk for-
ening for grenspesialitet. Forslagene sendes 
ut på høring som landsstyresak med 
høringsfrist 25.3. 2007.

Kontingent for æresmedlemmer i avdelinger783

Ved etableringen av fagmedisinske for-
eninger er det registrert et økende antall 
æresmedlemmer i avdelingene. Siden 
kontingentsystemet ikke skiller mellom 
de ulike organisasjonsledd ved innkre-
vingen av kontingenten, er det for 2007 
etablert en generell ordning for kontin-
gentreduksjon for æresmedlemmer. 

Sentralstyret har fastsatt kontingent-
reduksjonen for æresmedlemmer i avde-
linger til 600 kroner.

Det vil bli lagt frem et lovendrings-
forslag for landsstyret som hjemler 
sentralstyrets adgang til fastsetting av 
slik kontingentreduksjon for senere år.
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