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Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk
forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)
NFIM søkte 18. juli 2017 om godkjenning som spesialforening.
På landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt endringer i vilkårene for å ha status som
spesialforening i Legeforeningen. Bakgrunnen for lovendringene var en opprydding i
organisasjonen. Det stilles krav til medlemsstørrelse, krav til aktivitet og krav til formål.
Vedlagt er blant annet NFIMs søknad av 18. juli 2017.
Etter § 3-9-1 (1) i Legeforeningens lover stilles det krav om at søknad om godkjenning som
spesialforening skal til høring i organisasjonsleddene, hvilket med dette sendes ut.
Ordlyden i Legeforeningens lover om vilkår for godkjenning.
«§ 3-9-1 i Den norske legeforenings lover - om vilkår for godkjenning som spesialforening har nå følgende ordlyd:
(1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som
ikke hører inn under én 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
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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) Spesialforeningen må ha minst 20 lege-medlemmer og årlig kunne dokumentere aktivitet i
forhold til formålsparagrafen i foreningens vedtekter. Foreninger som ikke oppfyller disse
kravene innen utgangen av 2014, kan etter vedtak i sentralstyret miste status som
spesialforening i Den norske legeforening.
(6) Spesialforeninger som var godkjent per 1. januar 2013 må søke om ny godkjenning etter
§ 3-9-1 (1). Spesialforeninger som ikke tilfredsstiller kravene etter § 3-9-1 (1) innen utgangen
av 2014, mister statusen som spesialforening i Den norske legeforening.»
Kort om vilkårene og vurdering av om NFIM tilfredsstiller disse
I § 3-9-1 i Legeforeningens lover er det flere vilkår som må være oppfylt:
-Foreningens vedtekter må ikke stride mot Den norske legeforenings lover og regler
Spesialforeningene er frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige
særinteresser. Spørsmålet er om NFIMs politikk vil kunne være i strid med særlig
Legeforeningens formålsformuleringer 1. og 5:
1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk
Etter Legeforeningens lover 3-9-2 kan en spesialforening opptre og uttale seg utad i saker
som vedrører faglige spørsmål innenfor dens interesseområder, så lenge dette ikke står i
motsetning til lover, regler og bindende vedtak i Den norske legeforening. Det vil først være
når foreningen starter sin praktiske aktivitet at det vil vise seg om aktiviteten er innenfor eller
overskrider disse formål, herunder om foreningen har tilstrekkelig vitenskapelig fundament
for de faglige og helsepolitiske utsagn de kommer med. Foreningens formålsbeskrivelse viser
at de vil være i grensesnitt som andre kolleger vil kunne reagere på.
Foreningen oppgir selv i sin søknad at den planlagte spesialforeningen vil arbeide i tråd med
Legeforeningens formål, slik de er formulert i Legeforeningens lover § 1-2 og at utkast til
vedtekter er utformet slik at de skal være i tråd med § 3-9 om godkjente spesialforeninger.
-Foreningens medlemstall
Det stilles krav om en medlemsstørrelse på minst 20 lege-medlemmer for å bli godkjent som
spesialforening i Legeforeningen. I søknaden av 18. juli 2017 skrev leder i Norsk forening for
funksjonell og integrert medisin, Fedon Alexander Lindberg, at foreningen per i dag har 22
legekollegaer som har takket ja til å bli medlemmer. I tillegg har et par leger ringt
sekretariatet og meddelt at de ønsker å bli medlem i denne nye spesialforeningen. Kravet til
medlemstall er således oppfylt.
- Krav til aktivitet
Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM) oppfyller kravet om at
foreningens organer minst skal bestå av årsmøte/generalforsamling med vanlige
årsmøtefunksjoner, herunder fastsettelse av egen kontingent, og styre med eget valg av leder,
jf. vedtektenes § 6. I tillegg planlegger foreningen å avholde diverse kurs.

Kravet til aktivitet anses således oppfylt.
-Foreningens formål
Spesialforeningene skal ha et formål utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk
forening. Faglige grupper som kan sees som undergrupper under fagmedisinske foreninger
skal ikke godkjennes som spesialforening. Det er et mål for Legeforeningen at de oppgaver
som hører inn under et fagområde ikke skal dekkes opp av flere organisasjonsledd.
Fedon Alexander Lindberg skrev i sin søknad følgende; "På bakgrunn av reglene til den
norske Legeforening har jeg laget utkast til vedtekter til NFIM som følger vedlagt. Den
planlagte spesialforeningen vil arbeide i tråd med Legeforeningens formål, slik de er
formulert i Legeforeningens lover § 1-2 og utkast til vedtekter er utformet slik at de skal være
i tråd med § 3-9 om godkjente spesialforeninger."
Ytterligere belysning av foreningens virke kan hentes ved å gå inn i vedlagte dokumenter.
På denne bakgrunn sendes søknaden fra Norsk forening for funksjonell og integrert medisin
sendes ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger.
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes Legeforeningen innen 5.
november 2017. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Vennligst påfør saksnummer 17/3631.
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