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Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk er våknet av 
dvalen og omdøpt til Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin.

Dette skjedde på generalforsamlingen 
i november 2006. Norsk forening for medi-
sinsk rusmiddelproblematikk har vært 
passiv de siste sju årene. Den er nå vekket 
til live, og det var stor aktivitet frem mot 
generalforsamlingen som ble avholdt 
i Legenes hus i Oslo 24.11. 2006.

Foreningen har mottatt mange nye inn-
meldinger og teller i dag 91 medlemmer. 
Ca. 30 av disse møtte opp denne mørke og 
regntunge ettermiddagen for å velge nytt 
styre og vedta nye vedtekter. Det var en 
engasjert forsamling som lyttet til general-
sekretærens innledning om Legeforenin-
gens satsning på det faglige. Deretter ga 
om Olav Gjerløw Aasland, instituttsjef ved 
Legeforeningens forskningsinstitutt, et inn-
blikk i foreningens historie. Det var et artig 
tilbakeblikk på aktiviteten i foreningen 
gjennom 30 år, med oversikt over møter, 
konferanser og mange engasjerte styremed-
lemmer og andre aktører.

Rusmedisin som egen spesialitet?
Før generalforsamlingen ble konstituert, 
innledet Gabrielle Welle-Strand, seniorråd-
giver i Sosial- og helsedirektoratet, om lege-
nes rolle i rusbehandling. Deretter ble det en 
god diskusjon rundt spørsmålet om egen 
spesialitet i rusmedisin. Forslag om slik 
spesialitet har vært fremmet flere ganger, 
men har blitt avvist. Situasjonen er imidler-
tid blitt en ganske annen etter 2004, siden 
behandling av rusmiddelavhengige gjennom 
rusreformen har blitt en del av spesialist-
helsetjenesten. En spesialisthelsetjeneste 
uten spesialitet kan sies å være en original 
kuriositet. Et stort flertall av de fremmøtte 
vil nok sørge for at dette kommer høyt opp 
på dagsordenen for det nye styret.

Fremtidsrettede vedtekter
I pausen var det tydelig at svært mange av 
de fremmøtte kjente hverandre godt fra før 
gjennom et langt arbeid innenfor rusmedi-
sin, og at mange satt stor pris på revitalise-
ring av denne spesialforeningen. Så ble det 
alvor og formalitet under selve generalfor-
samlingen. Avtroppende leder John Berg 
har trofast holdt orden på alle dokumenter 
og selv gjort opp status for foreningen. 
Det er grunn til å takke for innsats gjennom 
flere år, blant annet et stort arbeid i 1999 
nettopp om spesialitet i rusmedisin. Deler av 
det gamle styret med Hans Olav Fekjær 
i spissen med god hjelp fra Gabrielle Welle-
Strand, Helge Waal og undertegnede hadde 
forberedt generalforsamlingen og funnet 
villige styrekandidater. Forslag til nye ved-
tekter var sendt ut og kveldens dirigent 

Einar Rognstad, ledet alle gjennom avstem-
ninger og diskusjoner. Nye vedtekter ble 
vedtatt, basert på malen for vedtekter for de 
nye fagmedisinske foreningene. Det kan 
også være et signal om ønsket om spesialitet 
i rusmedisin, for ved dette vil denne spesial-
foreningen kunne bli en fagmedisinsk foren-
ing.

Forsamlingen vedtok også navneendring 
til Norsk forening for rus- og avhengighets-
medisin. Avhengighet er ikke nødvendigvis 
forårsaket av et kjemisk rusmiddel, og leger 
som arbeider med pasienter med spilleav-
hengighet hører også hjemme i foreningen.

Representerer hele helsetjenesten
Det nye styret representerer primærhelsetje-
nesten, spesialisthelsetjenesten og forsk-
ning. Det er god geografisk spredning, og 
når det også ble en fin fordeling av kvinner 
og menn er det all grunn til å være meget 
godt fornøyd.

Reidar Høifødt, overlege ved Universitets-
sykehuset i Nord-Norge (UNN), avdeling 
for behandling av rusmiddelmisbruk, ble 
valgt til leder. Styremedlemmer er Katinka 
Anchersen, postdocstipendiat ved Universi-
tetet i Oslo, seksjon for kliniske rusmiddel-
problemer, Berit Skjervold, overlege Helse 
Midt-Norge (LAR), Dagfinn Haarr, fastlege 
i allmennpraksis, Kristiansand og Rune 
Strøm, overlege ved Aker universitetssyke-
hus, avdeling for rus og avhengighet. Vara-
medlemmene som ble valgt fra det gamle 
styret, er Hans Olav Fekjær, psykiater og 
forsker ved SIRUS, Actis og Einar Bjordal, 
overlege ved Skutevikenklinikken, Stiftelsen 
Bergensklinikkene.

Guri Spilhaug

guri.spilhaug@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Startskuddet har gått for LEIF-IT
Fra årsskiftet lanserte Legeforeningen 
LEIF-IT (Legers Etterutdanning I Frem-
tiden), en nettbasert tjeneste for planleg-
ging, registrering og evaluering av legers 
etterutdanning. Tjenesten kan brukes både 
av privatpraktiserende og sykehusansatte 
spesialister. Tjenesten er foreløpig ikke til-
rettelagt for allmennmedisin. Det blir gjort 
i løpet av 2007. LEIF-IT kan benyttes gratis, 
men krever registrering.

Det er økende krav til å kunne dokumen-
tere arbeid med kvalitetssikring. LEIF-IT 
kan være en måte å gjøre dette på.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=111267

Feltlegene ga 
over en halv million
I forbindelse med TV-innsamlingsaksjonen 
til Leger Uten Grenser (LUG) i oktober 2006 
oppfordret Allmennlegeforeningen og LUG 
allmennlegene til å gi en andel av inntek-
tene fra praksisen 12. oktober til TV-aksjo-
nen. 330 legekontor og enkeltleger deltok 
og ga til sammen 541 000 kroner. I et brev 
som ble sendt allmennlegene i forkant av 
aksjonen, stod bl.a. følgende: «ikke alle har 
mulighet til å reise i felt, men alle kan bidra 
til at jobben gjøres. Nå oppfordrer vi til et 
kollegialt samarbeid over landegrensene».

Helseforetakene bryter 
likestillingsloven
Legeforeningen mottar flere henvendelser 
som viser at helseforetakene bryter likestil-
lingsloven. Dette skjer ved at foretakene 
som arbeidsgivere nekter å forlenge vikaria-
ter for leger i spesialisering i forbindelse 
med svangerskap. For at utdanningssyste-
met skal fungere, er det særskilte vikarord-
ninger for leger i spesialisering. At leger 
skal være i vikariat over flere år, forutsetter 
at arbeidsgiverne innretter seg hensynsfullt 
og korrekt i hensyn til intensjoner med sys-
temet og i henhold til lovgivningen. Ved 
ikke å forlenge vikariater for leger i spesiali-
sering i forbindelse med avbrudd på grunn 
av svangerskap, bryter helseforetakene 
likestillingsloven. Legeforeningen har flere 
eksempler på helseforetak som bryter 
loven. Likestillings- og diskrimineringsom-
budet har påpekt dette konkret overfor det 
enkelte foretak.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=110697

Hva skjer?
Under temaet Kalender 2007 i venstre 
felt på Legeforeningens Internett-sider 
ligger informasjon om møter og arrange-
menter i Legeforeningens ulike organer. 
Har du informasjon om aktuelle arrange-
menter som finner sted i løpet av 2007, 
send gjerne en e-post til 
informasjon@legeforeningen.no

Reidar Høifødt leder den nye foreningen. 
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