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Fagmedisinske foreninger

Viktige faglige
veiledere
Flere av spesialforeningene har i løpet
av de senere årene gitt ut veiledere. Veilederne bidrar til kvalitetssikring av
medisinsk praksis og utdanning.
– Den faglige aktiviteten i spesialforeningene/fagmedisinske foreninger
er utvilsomt et av de viktigste bidragene
til å holde kvaliteten på norsk medisin
på et høyt internasjonalt nivå, sier
Torunn Janbu, Legeforeningens president.
Norsk barnelegeforening står bak
Veileder i generell Pediatri. Den er
ment å være en veileder i tilnærmingen
til de vanligste sykdommer hos barn, og
finnes både i papir- og nettversjon.
Den norske patologforening utga
i 2004 Veileder ved obduksjon av fostre
og barn. Veilederen representerer en
milepæl innenfor sitt område i patologifaget, og vil få betydelig innvirkning på
kvalitetsnivået i utførelsen av obduksjoner på fostre og barn. Patologforeningen ga også ut Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster i 2001,
den første av sitt slag.
I 2002 utarbeidet subgruppen for pediatrisk allergologi og lungesykdommer og
Norsk forening for allergologi og immunopatologi Praktisk veileder i allergivaksinasjon. Hensikten med denne veilederen er å gi praktiske retningslinjer for
sikker behandling, dokumentasjon og
oppfølging i en felles norsk protokoll.
Norsk nyremedisinsk forening har gitt
ut Veileder for nyremedisinsk virksomhet. Utgangspunktet for dette
arbeidet var å lage en standard som
sikrer at alle pasienter med nyresykdom
får lik og forsvarlig behandling, uavhengig av bosted.
Norsk gynekologisk forening har
i mange år drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere.
Totalt har foreningen gitt ut tre veiledere.
Disse er Veileder i fødselshjelp som kom
første gang i 1996, Veileder i gynekologisk onkologi og Veileder i generell
gynekologi som ble revidert i 2004.
Veileder for fagområdet øre-nesehals-sydommer er utgitt av Norsk otolaryngologisk forening, mens Norsk
barne- og ungdomspsykiatrisk forening
står bak Veileder i barne- og ungdomspsykiatri. Andre utgave ble oppdatert
i 2000
Norsk radiologisk forening har gitt ut
veileder i radiologiske prosedyrer i to
bind.
Veilederne kan bestilles ved henvendelse til posten@legeforeningen.no
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Fagmedisinske foreninger er etablert82
1. januar trådte Legeforeningens nye
lover i kraft. Foreningen har nå fått tre
akser – en faglig, en geografisk og en
yrkesforeningsakse.
Gjennom flere artikler i Tidsskriftet høsten
2007 er medlemmene informert om bakgrunnen for og forventningene rundt etableringen av de fagmedisinske foreningene.
All informasjon som omhandler satsingen
på Legeforeningens faglige akse er tilgjengelig på Legeforeningens Internettsider
www.legeforeningen.no/index.gan?id=
107792. Siden oppdateres kontinuerlig.

På Internettsidene finner du også
spørsmål som ofte stilles i forbindelse med
overgangen til fagmedisinske foreninger.
Spørsmålene er samlet i fem ulike kategorier: spesialister, leger med fastlegeavtale,
ikke-spesialister og leger i spesialisering,
pensjonister og studenter samt diverse
andre medlemskapsspørsmål. Alle spesialister samt alle med fastlegeavtale blir obligatorisk medlem i en av de fagmedisinske
foreningene.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Psykiaterne jubilerer82
2007 er et merkeår for de psykiatriske foreningene. Både Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og
ungdomspsykiatrisk forening feirer
runde år.
Norsk psykiatrisk forening blir 100 år og
markerer jubileet med jubileumsseminar
i dagene 12.–14. september på Radisson
SAS Plaza Hotel i Oslo. Tema for jubileumsseminaret er Faglighet og Verdighet.
Med denne rammen ønsker foreningen som
ble fagmedisinsk forening fra årsskiftet,
å gi et historisk tilbakeblikk og se på hvor
og hvordan norsk psykiatri har markert seg.
– Vi vil se med utfordrende øyne på vår
praksis i dag og fremover, heter det i den
foreløpige omtalen av seminaret. Det vil
bli forelesninger av markante norske psykiatere og også innslag av noen få uten-

landske. For ytterligere informasjon, se
www.norskpsykiatriskforening.no
Norsk psykiatrisk forening vil også på
andre måter markere jubileet gjennom hele
2007. Norsk psykiatrisk forening lanserte
sin nye hjemmeside høsten 2006. Ønsket
har vært å skape en side som er lett tilgjengelig og som inneholder den informasjon de
ønsker å formidle. De håper på mange
tilbakemeldinger fra medlemmene med forslag til endringer eller tips.
Arbeidet med å etablere en ny side har
pågått siden begynnelsen av 2006.
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening markerer sine første 50 år med et
seminar i dagene 25.–27. april. Jubileumsmarkeringen finner sted i Lillehammer.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Ønsker lovendring82
Norsk arbeidsmedisinsk forening
(Namf) har fremsatt et forslag til endring av Legeforeningens nye lover.
Bakgrunnen for forslaget er at Namf
i forbindelse forbindelse med utarbeiding
og godkjenning av vedtekter for Norsk forening for arbeidsmedisin, konstaterte at
arbeidsmedisinere som har fastlegeavtale
(hel eller deltid) i tillegg til annen stilling,
ikke kan velge Norsk forening for arbeidsmedisin som sin fagmedisinske forening. På
denne bakgrunn fremsatte Namf forslag til
lovendringer som vil muliggjøre at leger
som både har fastlegehjemmel og stilling/
engasjement innenfor arbeidsmedisin, skal
kunne velge Norsk forening for arbeidsme-

disin som fagmedisinsk forening. Dette tilsvarer den valgmuligheten som fastleger
som også har samfunnsmedisinske oppgaver, har til å velge Norsk forening for samfunnsmedisin som fagmedisinsk forening.
Forslaget fra Namf om endring av Legeforeningens nye lover § 3-6-1, femte ledd ble
behandlet på sentralstyrets møte i november
2007, og er sendt på høring til avdelinger,
yrkesforeninger, spesialforeninger og regionsutvalg som ledd i forberedelse til landsstyresak. Fristen for uttalelse er satt til 31.1.
2007.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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