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Deres ref.:  Vår ref.: 13/564 Dato: 16.04.2013 

 

Sak 12 – omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for 

spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Fordeling av valggruppe – 

innstilling. 

 
 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde besluttet at det skulle etableres en egen 

medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. HOD hadde bedt Helsedirektoratet om å 

følge opp beslutningen ved å bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten. Det 

ble avholdt årsmøte i spesialforeningen for rus og avhengighetsmedisin 8. november 2012, 

hvor oppløsning av spesialforeningen ble besluttet. Årsmøte i den fagmedisinske foreningen 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin ble avholdt samme dag, med godkjenning av 

vedtekter for foreningen. 

 

På sentralstyremøte 7.12. 2012 (sak 2.01) ble vedtekter og opprettelsen av den fagmedisinske 

foreningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin godkjent. Samtidig ble det vedtatt 

å fremme for landsstyret sak om fordeling til valggruppe, jfr. lovenes § 3-6-4 (5). 

Det er sentralstyrets oppfatning at den fagmedisinske foreningen, Norsk forening for rus- og 

avhengighetsmedisin, fordeles til valggruppe nr. 6, psykiatri, jf. lovenes § 3-6-4 (4). 

Bakgrunnen er at denne spesialiteten opprinnelig utgår fra de psykiatriske fag, og det er størst 

faglig nærhet til de fagområdene som ligger i valggruppe 6 Psykiatriske fag. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte den 20.02.2013 og fattet følgende vedtak: 

 

«Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til Lokalforeninger, 

Yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, Fagmedisinske foreninger, 

Spesialforeninger, Regionsutvalg og Spesialitetskomiteer tilskrives i tråd med fremlagt 

utkast til brev som ledd i forberedelse av saken for landsstyret. Høringsfrist 8. april 2013.» 

 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 17 høringssvar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Innkommende svar: 

 Regionsutvalg Vest Legeforeningen støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri støtter forslaget.  

 Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter forslaget.  

 Spesialitetskomiteen i psykiatri støtter forlaget og kommenterer at de ikke ser noen 

grunn til å endre navn.  

 Styret i Akershus legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 

 Styret i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslaget. 

 Styret i Møre og Romsdal legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Nordland legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Norsk cardiologisk selskap støtter forslaget. 

 Styret i Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget. 

 Styret i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin støtter forslaget men ønsker 

at navnet på denne gruppen endres i tråd med foreningens ønske slik at nytt navn blir 

«Psykisk helse, rus og avhengighetsmedisin». 

 Styret i Norsk overlegeforening støtter forslaget. 

 Styret i Oslo legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Telemark legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Yngre legers forening støtter forslaget. 

 Norsk Psykiatrisk forening støtter forslaget men foreslår at valggruppens størrelse 

utvides fra 3 til 4. 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Alle 17 høringssvar støtter forslaget. Det fremkommer et forslag fra Styret i Norsk forening 

for rus- og avhengighetsmedisin om endring av valggruppens navn. De ønsker at navnet på 

denne gruppen endres i tråd med foreningens forslag slik at nytt navn blir «Psykisk helse, rus 

og avhengighetsmedisin».  En slik navneendring var ikke endel av høringen og må derfor 

eventuelt taes opp i et senere landsstyremøte, i og med at det ikke har vært på høring i forkant 

av landsstyremøte. 

 

Det skal også nevnes at de andre valggruppene heller ikke har dekkende navn for alle 

spesialitetene innunder den enkelte valggruppe. Det er naturlig å tro at dersom et navnebytte 

vedtas for valggruppe 6, vil også de andre spesialitetene ønske at navnet synliggjøres i de 

respektive valggruppene. Det nevnes også at spesialitetskomiteen i psykiatri spesielt skriver 

at de ikke ser noen grunn til å endre navn på valggruppen.  

 

Videre foreslår Norsk psykiatrisk forening at valggruppens størrelse utvides fra 3 til 4 

representanter. Sentralstyret kan ikke se at valggruppen blir spesielt mye større ved at 

spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin fordeles til denne valggruppen. Sentralstyret 

anbefaler av den grunn ingen endring i antallet i valggruppen. Sentralstyret er også av den 

oppfatning at et slikt forslag også burde vært undergitt en høring i forkant av landstyretmøte. 
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Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 30.april 2013, hvor det ble fattet 

følgende vedtak: 

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Norsk forening for rus- og 

avhengighetsmedisin fordeles til valggruppe nr. 6: Psykiatri, jf. Legeforeningens lover § 3-6-

4 (4). 

 

 

Innstilling til vedtak:  

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Norsk forening for rus- og 

avhengighetsmedisin fordeles til valggruppe nr. 6: Psykiatri, jf. Legeforeningens lover § 3-6-

4 (4). 
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