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Jubileumsmarkeringer fra nord til sør
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Flere av lokalforeningene er godt i gang med å legge konkrete planer 
for sine jubileumsarrangementer. Først ute er Nordland legeforening.

I anledning av at Legeforeningen er 125 år 
og Nordland legeforening nærmer seg 120 
år har foreningen bestemt seg for å markere 
både nasjonalt og lokalt jubileum. Start-
skuddet går med et arrangement i Svolvær 
under VM i skreifiske 25. mars. Lofotleger 
inviteres til kåseri om fiskerlegen ved tid-
ligere fylkeslege i Nordland Henning Aanes 
i samarbeid med VM i skreifiske og til 
medlemsmøte om kvelden der også presi-
dent Torunn Janbu deltar.

– Fiskerienes rolle i utviklingen av det 
nordlandske helsevesen er viktig, forteller 
leder i Nordland legeforening Margit 
Steinholt. I 1790-årene valgte danske-
kongen å legge avgift på visse typer fisk for 
å finansiere helsevesenet i landsdelen. Det 
ble dermed yrkesgruppen fiskere som bar 
finansieringsansvaret for det første offent-
lige helsevesen i Nord-Norge. Den første 
legen som ble ansatt hadde hele Nordland 
som sitt ansvarsområde. Ordningen med 
egen sesongbasert fiskerihelsetjeneste varte 
helt frem til 1970-tallet.

Sekretariatet har god kontakt til lokal-
foreningene og det planlegges aktiviteter i en 
rekke lokallag. Noen vil ha åpne temamøter, 
mens andre satser på arrangementer for egne 
medlemmer med familier. Bl.a. planlegger 
Hordaland legeforening å invitere til et 

foredrag til ettertanke og glede i forbindelse 
med årsmøtet, og Oslo legeforening har leid 
Litteraturhuset i Oslo 22. november med 
tanke på å arrangere et aktuelt temamøte.

Samarbeider med Teknisk Museum
16. april 2011 åpnes utstillingen «Mind 
gap» – en stor utstilling om hjernen og 
hjerneforskning i Norge. Utstillingen 
inngår som en hovedattraksjon i forbindelse 
med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum 
og vil være museets hovedsatsing i 2011.

Publikum vil være en del av selve utstil-
lingen, som ifølge museet blir en sanselig 
og engasjerende opplevelse! Legefor-
eningen vil også ha en plass her. Det plan-
legges publikumsrettede dager med Lege-
foreningen som medarrangør.

I forbindelse med hjerneuken i uke 11 
blir det i samarbeid med Norsk nevrologisk 
forening, et møte med hjerneforskere og 
en forsmak på hjerneutstillingen.

Mer informasjon om de ulike arrange-
mentene vil bli publisert på lokalforenin-
genes sider og på www.legeforeningen.no/
jubileum.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Dronningens livlege
I Tidsskriftet fra år 1899, side 871, er det referert en historie som hadde sirkulert 

i flere engelske blader. Det var da Professor Wilson fra Edinburg ble meddelt at han var 
utnevnt til æreslivlege hos dronningen. Den dagen han mottok beskjed om utnevnelsen 
skrev han følgende på tavlen til studentene: «Professor Wilson meddeler herved studen-
tene, at han er blevet æreslivlege hos dronningen» (Oversatt av Tidsskriftet.) Av ukjent 
årsak måtte han ut en tur under forelesningen og da han kom tilbake sto det følgende til-
legg på tavlen: «God save the Queen». Hvordan det gikk med den videre forelesning 
eller studentene forteller historien intet om.

Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

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.

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.

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et til-
legg til den forsikringsordningen som 
følger av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

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

Kvittering for betalt kontingent
Legeforeningen rapporterer betalt fag-
foreningskontingent elektronisk til Skatte-
etaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvit-
teringer per post. Fradragsbeløpet for 2010 
er kr 3 660. Les mer: 
www.legeforeningen.no/id/159231.0

Kunngjøringer:

Solstrandkurset 2011
Allmennlegeforeningen og Norsk forening 
for allmennmedisin ønsker velkommen til 
sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad 
i Os utenfor Bergen 23.–27.5. 2011. Uken 
består av et klinisk emnekurs i idretts-
medisin og et klinisk emnekurs i endo-
krinologi. Invitasjon med lenke til fullsten-
dig kursprogram og påmeldingsskjema 
er sendt per e-post til medlemmene i de 
to foreningene. Opplysninger om kurset 
kan leses på hjemmesiden 
www.legeforeningen.no/nfa

Medlemmer av Nordland legeforening er invitert til VM i skreifiske i mars. Foto Magnar Jakobsen


