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Deres ref.:  Vår ref.: 11/6137 Dato: 12.12.2011 

  

Intern høring - Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening - 

Norsk forening for brysdiagnostikk 
 

Interimstyret i Norsk forening for brystdiagnostikk har i brev av 19.11. 2011 søkt om 

forhåndsgodkjenning som spesialforening på grunnlag av avholdt stiftelsemøte 31.10. 2011, 

hvor det er vedtatt vedtekter og valgt interimsstyre. Foreningen mener å ha til utsikt å kunne få 

mellom 50 og 100 medlemmer. 38 leger har i stiftelsesmøtet gitt uttrykk for at de kan tenke seg 

medlemsskap. 

  

De foreløpige vedtatte vedtekter synes å ikke være i strid med Legeforeningens lover. 

 
Lovgrunnlaget er lovenes § 3-9: 

 
§ 3-9 Godkjente spesialforeninger  

§ 3-9-1  Vilkår for godkjenning 

(1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som ikke 

dekker en godkjent spesialitet kan godkjennes av sentralstyret som spesialforeninger etter at 

søknad om godkjenning har vært til høring i avdelingene og spesialforeningene. 

 

(2) For godkjenning kreves at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske legeforenings 

lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele landet. 

Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i 

spesialforening. 

 

(3) Spesialforeninger kan fastsette egne regler om opptak av medlemmer med annen 

utdanningsbakgrunn, men som hovedregel kan bare medlemmer av Legeforeningen være 

valgbare til styret og ha stemmerett. Spesialforeningene kan allikevel i egne vedtekter, vedtatt i 

årsmøtet, beslutte at andre medlemmer kan være valgbare til styret og ha stemmerett. Styrets 

leder og flertallet i styret skal allikevel være leger. Bare leger kan stemme ved forslag om 

vedtektsendringer og i medisinsk-faglige spørsmål. 

 

(4) Det kreves videre at foreningens organer minst består av årsmøte/generalforsamling med 

vanlige årsmøtefunksjoner, herunder fastsettelse av egen kontingent, og styre med eget valg av 

leder.  

 

(5) Spesialforeninger som var godkjent per 31. august 2005 og som ikke endrer status til 

fagmedisinsk forening, jf § 3-6-1, 1. ledd, videreføres automatisk som godkjent spesialforening 

etter reglene i denne paragraf. 

 

§ 3-9-2  Rettigheter og plikter 

(1) Styret i en spesialforening skal få seg forelagt viktige saker som berører dens faglige 
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særinteresser og har rett til å avgi muntlig uttalelse til avdelingsstyre, sentralstyret og landsstyret 

i det møte vedkommende sak behandles. 

 

(2) Godkjente spesialforeninger kan opptre og uttale seg utad i saker som vedrører faglige 

spørsmål innenfor de enkelte foreningers interesseområder. Innholdet i slik utadrettet virksomhet 

må ikke stå i motsetning til lover, regler og bindende vedtak i Den norske legeforening. 

 

Legeforeningen har per i dag følgende godkjente spesialforeninger: 

 
1. Eldre lægers forening 

2. Forening for norske leger i utlandet  

3. Medisinsk forening for intellektuell (psykisk) utviklingshemning og habilitering 

4. Norsk flymedisinsk forening 

5. Norsk forening for allergologi og immunpatologi 

6. Norsk forening for håndkirurgi 

7. Norsk forening for intervensjonsradiologi 

8. Norsk forening for leger i legemiddelindustrien 

9. Norsk forening for maritim medisin 

10. Norsk forening for palliativ medisin 

11. Norsk forening for pediatrisk radiologi 

12. Norsk forening for reumakirurgi 

13. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 

14. Norsk forening for smertemedisin 

15. Norsk forening for thoraxradiologi 

16. Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (Notak) 

17. Norsk idrettsmedisinsk forening 

18. Norsk militærmedisinsk forening 

19. Norsk nevroradiologisk forening 

20. Norsk selskap for craniofacial kirurgi 

21. Norsk trygdemedisinsk forening 

 

Sentralstyret behandlet søknaden første gang i møte den 9.12. 2011, hvor det ble fattet følgende 

vedtak: 

  
Søknad om forhåndsgodkjenning av Norsk forening for brystdiagnostikk som 

spesialforening sendes ut på bred organisasjonsmessig høring i samsvar med lovenes  

 § 3-9-1, 1. ledd. 

 

 

Med grunnlag i sentralstyrets vedtak sendes saken på høring til organisasjonsleddene.  

 

Høringsfristen settes til 1. februar 2012. 

 

Høringssvarene legges inn på Min Side. 

 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

 

Geir Riise          Odvar Brænden 

Generalsekretær 
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Vedlegg:  1. Brev av 19.11. 2011 fra interimsstyret i Norsk forening for brystdiagnostikk. 

2. Vedtekter for Norsk forening for brystdiagnostikk 

  

 

Kopi:  Dr. Hildegunn Aase, leder av interimsstyret for Norsk forening for 

brystdiagnostikk 

 

Sentralstyrets medlemmer 

 

Avdelingenes sekretariater i Legenes hus 

  

 

 

 

 

 

 


