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Kjære Bente Kvamme,
Dette er en søknad om godkjenning av en ny spesialforening under den norske Legeforening.
Undertegnede er lege, spesialist i indremedisin og medlem av den norske Legeforening. Jeg har
tatt initiativ til å etablere en ny spesialforening under den norske legeforening med navn: Norsk
forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM).
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.
Etter henvendelse til noen andre legekollegaer gjennom e-post med informasjon om den
planlagte spesialforeningen og med kopi av utkast til vedtekter, har følgende 22 norske
legekollegaer allerede takket ja til å bli medlemmer:

Eli Mohn Hove
Siri Aabel
Stig Bruset
Heiko Santelmann
Erlend Aabel
Anne Berit Nilsberg
Jan Baak
Dag Furuholmen
Vidar Arnulf
Nina Willumsen

Irene Shestopal
Anders Folven
Dalia Martinkiene
Gerd Cecilie Dobloug
Margareta Hagala
Anna Kathrine Ljøgodt
Ture Lindos
Dela Kamyab
Yasmin Alambeigi
Nina Werring Lie
Per Kristian Angen
Fedon Lindberg
Vennligst gi beskjed hvis det er nødvendig med ytterligere informasjon, slik at søknaden kan
behandles i den norske Legeforening.
With best regards / Med vennlig hilsen
Fedon Alexander Lindberg, MD
Specialist in Internal Medicine
Dr. Fedon Lindberg's Klinikk/Clinic AS
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N-0256 Oslo, Norway
Tel: +47-22 92 60 00
Fax: +47-22 92 60 01
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