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– 2011 skal være et aktivt år. Det skal vi bruke til å få frem alt det flotte
og gode legearbeidet som gjøres her i landet, sier Herborg Bryn.
Legeforeningens kommunikasjonsdirektør
forteller at foreningens 125-årsjubileum
i 2011 skal markeres bredt.
– Gjennom lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside
om jubiléet og en stor markering av selve
jubiléet under landsstyremøtet i Oslo i mai
håper vi å skape begeistring for faget og
legerollen.
Det er flott om vi kan vise oss frem for
det norske folk i løpet av jubileumsåret,
både som leger og som legeforening, sier
Herborg Bryn.

Tilbyr assistanse
Medlemmer og tillitsvalgte har en travel
hverdag. Hvert fylke er derfor tilbudt en
egen kontaktperson i informasjonsavdelingen som bistår den enkelte lokalforening.
Kontaktpersonen vil både bidra med veiledning og støtte i forbindelse med de ulike
aktivitetene.
Jubileet har også fått sin egen nettside.
Via www.legeforeningen.no/jubileum kan
man laste ned ferdig materiell, logoer o.l.
Her kan underforeningene blant annet hente
plakater, annonser og brosjyrer som de deretter selv kan tilpasse sine aktiviteter.
– Det vil også være mulig å låne utstyr
som jubileumsbanner og rollups og
å bestille profileringsartikler, forteller
Herborg Bryn. På nettsidene vil det også

bli lagt ut nyhetssaker som har tilknytning
til jubileet.
– Aktuelt i foreningen vil ha flere faste
spalter, blant annet jubileumsquiz og historiske tilbakeblikk. Disse finner du i de
grønne boksene nederst på siden. I tillegg
vil vi gjennom korte presentasjoner av noen
av foreningens medlemmer vise mangfoldet
i medlemsmassen. Og så blir det selvfølgelig reportasjer fra ulike jubileumsarrangementer.
– Flere av de fagmedisinske foreningene
har tidligere hatt stor suksess med publikumsrettede faglige foredrag, sier kommunikasjonsdirektøren. – Vi håper derfor at
noen av disse også kan ha lyst til å tilby
slike foredrag til publikum i jubileumsåret.
Denne type arrangementer er gode arenaer
for å formidle medisinsk kunnskap om
temaer som folk er opptatt av.
– Vi har også en del andre baller i luften,
men vi vil gjerne «ta disse ned» før vi forteller mer om dem, sier Herborg Bryn.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Den norske lægeforening blir etablert
«Bjærget» er et kjært navn på kantinen i Legenes hus. Færre vet at «Bjærget» er
sterkt knyttet til dannelsen av Legeforeningen. «Bjærget» var opprinnelig navnet på
en gruppe yngre leger som ble aktive i begynnelsen av 1880-årene og som var medlemmer av «Christiania medisinske selskap». Navnet fikk gruppen da den i noen grad
var i opposisjon til de mer etablerte, og at de grupperte seg samlet og oppover i det
amfiteatralske auditorium på anatomisk institutt der selskapet holdt sine møter. Opposisjonen var begrunnet i at de ønsket å fornye undervisningen ved universitetet og krevde
mere av fagpolitiske fremstøt. De ble gitt rom for sine ideer og frontet således dannelsen
av Den norske lægeforening 6. juli 1886.
Terje Vigen
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Legeforeningen flyttet inn i Legenes hus i Oslo i 1996. Foto Lise B. Johannessen

Kunngjøringer:

Godkjenning av
utdanningsinstitusjoner
BUP Alta, DPS Vest-Finnmark
I tråd med Legeforeningens anbefaling har
Helsedirektoratet den 28.10. 2010 truffet
slikt vedtak: Helsedirektoratet vil etter en
samlet vurdering godkjenne Helse Finnmark HF som utdanningsinstitusjon for LIS
i barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre
års tellende tjeneste, for tjenesteområdet
poliklinikktjeneste ved BUP Alta, DPS VestFinnmark.
Lovisenberg diakonale sykehus
I tråd med Legeforeningens anbefaling har
Helsedirektoratet den 3.11.2010 truffet slikt
vedtak: Helsedirektoratet vil etter en samlet vurdering godkjenne Lovisenberg diakonale sykehus som utdanningsinstitusjon
for LIS i spesialiteten geriatri i gruppe II.
Sykehuset Telemark
I tråd med Legeforeningens anbefaling
har Helsedirektoratet den 9.11. 2010 truffet
slikt vedtak: Helsedirektoratet vil etter en
samlet vurdering godkjenne Sykehuset
Telemark HF ved seksjon for blod-, kreft-,
infeksjonssykdommer og palliasjon som
utdanningsinstitusjon for LIS i onkologi
i gruppe II for inntil ett års tellende tjeneste.

Endring i godkjenningsstatus
I tråd med Legeforeningens anbefaling har
Helsedirektoratet den 10.11. 2010 truffet
slikt vedtak: Helsedirektoratet finner etter
en samlet vurdering grunnlag for å endre
godkjenningen til Oslo universitetssykehus
HF som utdanningsinstitusjon for LIS
i fødselshjelp og kvinnesykdommer for tjeneste ved Kvinne-barn-klinikken ved Montebello til 12 måneders tellende tjeneste
i gruppe II hvorav inntil seks måneder kan
telle som gruppe I-tjeneste.

Geilokurset 2011
Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 14.–18.3. 2011 på Dr. Holms
Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs
i gynekologi på formiddagene og et kortere
ettermiddagskurs om fastlegens rolle
i endring, samt en foreningsdag.
Invitasjon med lenke til fullstendig
kursprogram og påmeldingsskjema blir
sendt per e-post til medlemmene i de to
foreningene i første halvdel av januar.
Opplysninger om kurset er tilgjengelig på
www.legeforeningen.no/nfa
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