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Legehelg på Teknisk Museum
– Det er en glede å ønske medlemmene velkommen til Legeforeningens 
familiearrangement siste helg i september, sier generalsekretær 
Geir Riise.

Lørdag 24. og søndag 25. september invi-
terer Legeforeningen til legehelg med spen-
nende utstilling og aktiviteter for barn og 
voksne på Teknisk Museum i Oslo. I anled-
ning Legeforeningens 125-årsjubileum har 
foreningen inngått en samarbeidsavtale 
med museet. – Benytt dere av dette med-
lemstilbudet og se utstillingen Mind gap, 
oppfordrer generalsekretæren.

Mind gap er museets hovedsatsing 
i 2011. Den åpnet 16.4. 2011 og handler om 
hjernen, og spesielt om hjerneforskning. 
Utstillingen inngår som hovedattraksjon 
i Universitetet i Oslos 200-årsjubileum. En 
av verdens mest anerkjente scenekunstnere, 
Robert Wilson, har designet utstillingen 
i samarbeid med professor Serge von Arx 
og studenter ved Akademi for scenekunst, 
Høgskolen i Østfold. Den er meget severdig 
og spennende tilrettelagt!

Hjerneforskning har vært et sentralt 
forskningsfelt i Norge siden Fridtjof 
Nansen avla sin doktorgrad i nevrobiologi 
ved Universitet i Oslo i 1888. I dag har 
Norge flere ledende forskningssentra på 
området.

– Tittelen Mind gap er ment både som 
talende i forhold til hva en utstilling om 
hjernen og nevrologisk forskning kan 
handle om og som en metafor. Med ustil-
lingsmediets muligheter blir nevrologisk 
forskning belyst på en måte som innlemmer 
publikum i noen av hjernens mysterier og 
i forskningen bak kunnskapen, skriver Tek-
nisk Museum på sine nettsider.

I tillegg til selve utstillingen, vil det blant 
annet være foredrag om aktuelle medi-
sinske temaer, «legekontor» for barn, tegne-
konkurranser, «spør legen»- stand for pub-
likum. Se www.legeforeningen.no/id/
165716 for program for dagene.

Husk medlemskortet
Medlemmer betaler halv pris for seg og 
familien ved å vise medlemskortet, husk 
derfor å ta dette med! 
Se www.tekniskmuseum.no for veibeskri-
velse.

Soria Moria hotell og konferansesenter 
har også rimelige priser for medlemmer 
dersom man ønsker en weekend i Oslo. 
Soria Moria har nytt badeanlegg og 
trimrom som både små og store kan ha 
glede av. Det er kort vei til Nordmarka med 
fint turterreng, slik at det er mulig å få trim 
både for hjerne og kropp.

På Universitetsplassen er det stort forsk-
ningstorg med mange aktiviteter samme 
helg, slik at det er mye å oppleve i Oslo 
denne helgen! 
Se www.forskningstorget.com for detaljer.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Glimt fra Legeforeningens historie

Ny administrasjonsordning
«Sentralstyret vedtok i møte 24. oktober 1952 å opprette en ny lægestilling ved Sekre-

tariatet i stedet for den tidligere juridiske sekretærstilling, hvis innehaver fratrådte 
1. oktober 1952. Den nye lægestilling ble avertert i «Tidsskriftet» nr. 22 for 15. november 
1952. Det meldte seg 33 søkere. Sentralstyret tilsatte 16/1–53 konsulent i Helsedirekto-
ratet, læge Tryggve Hauan. Han tiltrådte stillingen 22. april 1953. Den 20. november 
1952 vedtok Sentralstyret en ny administrasjonsordning for sekretariatet, hvoretter saks-
området ble delt i to avdelinger hver med en avdelingsleder som sjef. I sentralstyrets møte 
18. desember 1953 ble den endelige administrasjonsordning vedtatt og Hauans stilling 
fikk benevnelsen vise-generalsekretær.»

Tidsskriftet nr. 3, 1. februar 1954

Medlemsservice:
Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov 
for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Få dagens mediebilde på e-post 
Dagens mediebilde inneholder nyhetsklipp 
som er aktuelle for Legeforeningen og våre 
medlemmer. Alle medlemmer i Legefor-
eningen kan abonnere på mediebildet 
gjennom medlemsportalen Min side. 
www.legeforeningen.no/minside Logg deg 
inn – velg Tema, Dagens mediebilde, og 
klikk på e-postabonnement for å velge 
hvor ofte du vil ha varsel.

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Kunngjøringer:

Navneendring
Den fagmedisinske foreningen Norsk der-
matologisk selskap har skiftet navn til 
Norsk forening for dermatologi og vene-
rologi, med initialene NFDV.

Sentralstyret godkjente navneendringen 
i sitt junimøte.

Legeforeningen 125 år

Legeforeningen inviterer til legehelg med «barne-
legekontor». Illustrasjonsfoto Colourbox.


