Høringsnotat fra Norsk forening for palliativ medisin
Vi viser til høringen «Endringer i Legeforeningens lover vedrørende fagaksen»
Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) er en spesialforening i Legeforeningen for leger
med interesse for og kompetanse i palliativ medisin. I 2011 ble det vedtatt en forsøksordning
der leger med godkjent utdanning og praksis utover en grunnspesialitet kunne søke om å bli
godkjent innen kompetanseområdet palliativ medisin. Ordningen ble videreført inntil videre
av Helsedirektoratet i 2015. Tidligere har NFPM hatt årsmøtevedtak på at vi skulle arbeide
for å få kompetanseområdet formalisert og godkjent som en påbygningsspesialitet, men ved
siste årsmøte 2019 ble det vedtatt at vi må arbeide for å få kompetanseområdet palliativ
medisin godkjent som egen klinisk spesialitet slik det er i flere andre land og dermed også
kunne bli en del av den nye fagaksen. Ved siste Faglandsråd i 2019 deltok NFPM som
observatør med møte og talerett slik det er anledning til.

Kommentarer til høringens del 1: Lovendringsforslag knyttet til fagstyret og
faglandsrådet.
1. Valg av representanter til faglandsrådet, § 3-6-3-2

2.

3.
4.
5.
6.

Vi støtter forslaget til endring i det vi tenker at det er viktig at en sikrer deltagelse fra
alle fagmedisinske foreninger ved det årlige faglandsrådet. Det nye forslaget gir mer
fleksibilitet for styret i hver enkelt FMF forutsatt at styret har fått delegert myndighet
på årsmøte.
Sammensetningen og gjennomføringen av faglandsrådet, § 3-6-4-1
Vi støtter forslaget om at de FMF som har representant i fagstyret får anledning til å
velge en ekstra representant til faglandsråd. Ingen kommentar til valgordningen for
LIS representanter til faglandsråd eller de andre endringene som foreslås. Støttes.
Som representant for en av 18 spesialforeninger er vi bekymret for at vi ikke har
mulighet til å delta som fullverdige representanter i faglandsråd og ikke regnes med i
den nye fagaksen. Vi ber om at forholdet mellom spesialforeningene og den nye
fagaksen, herunder deltagelse i faglandsråd tas opp påny når nye lover skal vedtas.
Faglandsrådets formål og oppgaver § 3-6-4-2
NFPM støtter de endringer som er foreslått mht gjennomføring og forretningsorden
for faglandsrådet.
Fagstyrets sammensetning og møter § 3-6-5-1 og § 3-6-5-2
NFPM støtter de presiseringer som foreslås for å bedre arbeidsflyt og
beslutningsdyktighet i fagstyret.
Fagstyrets formål og oppgaver
Ingen kommentarer, støttes.
Landsstyrerepresentasjon for fagmedisinske foreninger
Ingen kommentar til at faglandsrådet velger de 20 representanter til landsstyret og at
fagstyrets 9 medlemmer er blant disse 20.
Med referanse til vår kommentar under pkt 2. mener NFPM at organiseringen av den
nye fagaksen bidrar til at spesialforeningene får liten innflytelse og mulighet til å
påvirke den faglige utviklingen innen legeforeningen. Kun eldre legers forening
sender 2 delegater til landsstyret, de øvrige 17 spesialforeninger har ingen

representasjon. Som fullverdig medlem av faglandsråd ville vi kunne ha mulighet til å
bidra direkte inn og også få valgt inn delegater til landsstyret.
7. Valgkomité
Ingen kommentarer, støttes.

Kommentarer til del II: Lovendringsforslag vedrørende spesialitetsstruktur og
medlemsbegrep
1. § 3-3 Fellesbestemmelser for avdelinger
Ingen kommentarer, støttes.
2. § 3-6-2 Medlemskap
Ingen kommentarer, støttes.
3. § 4-2 Kontingent
NFPM støtter den nye forenklede formuleringen.
Vi bemerker at grunntilskudd som tilkommer de fagmedisinske foreninger uavhengig
av medlemsantall ikke tilkommer noen spesialforeninger. Forstår også reglene for
drift av de nye nettsidene til FMF og spesialforeninger at FMF også her får tilgang på
mer merkantil støtte mht hjelp med regnskap, drift av nettsider etc enn det
spesialforeningene har mulighet for. Ber om at dette tas med i vurderingen av
fordeling av kontigentinntekter og behov for støtte fra sekretariatet til drift av
foreningene.

