
Mandat for interessegrupper i endokrinologi 

Norsk Endokrinologisk forening (NEF) ved årsmøtet 2021 har besluttet å styrke foreningens 

faglige forankring ved å opprette interessegrupper:  

 Hypofyse og binyre 

 Diabetes, fedme og metabolisme  

 Osteoporose og kalsium 

 Tyreoidea 

 Reproduktiv endokrinologi 

 

Interesseområdegruppene har følgende oppgaver:  

 Aktivt bistå styret i NEF med høringsinnspill.  

 Bidra aktivt med forslag til aktiviteter i NEF regi, inkludert kurs og møter innenfor 

interessegruppens fagområde, herunder å bidra med innspill til faglig program på 

vintermøtet og videre- og etterutdanningskurs.  

 Arbeide for samordning og samarbeid med relevante spesialiteter. 

 Ha en rådgivende rolle overfor styret i NEF innenfor interessegruppens fagområde, 

herunder støtte forskning og nasjonalt kvalitetsarbeid. 

 Bidra til oppdatering og utarbeidelse av kapitler til nasjonal veileder i endokrinologi. 

 Legge til rette for brukerinvolvering og være i dialog med pasientorganisasjonene i 

saker hvor det er naturlig. 

 Leder skal være interesseområdets ansikt utad, for eksempel ved forespørsler fra 

media. 

 Være NEF sitt bindeledd mot korresponderende interesse(fokus-)gruppe* i European 

Society of Endocrinology (ESE).  
 

*Organiseringen speiler ikke fullstendig organiseringen i ESE. Ved forespørsler angående områder der det ikke 

er norsk interessegruppe vil styret innhente uttalelse fra aktuelle fagmiljøer. Dette gjelder i hovedsak 

endokrinologi- relatert kreft, og miljømedisin.    

Oppnevning av gruppene: 

 Gruppene skal bestå av minimum 4, maksimum 6 medlemmer. Gruppenes 

funksjonstid er på fire år. Det er mulig å sitte flere perioder. 

 Det er ønskelig, men ikke påkrevet, at alle Helseregioner er representert i gruppen. 

Minst tre helseregioner bør være representert i gruppen før man tar inn en kandidat 

til fra samme helseregion.  

 Før ny periode eller ved utskifting av medlemmer vil interesserte bli oppfordret til å 

melde seg. Det vil bli avholdt valg i forbindelse med årsmøtet dersom det melder seg 

flere interesserte enn maksimalt antall medlemmer.  

 Interessegruppeledere nomineres av styret i NEF og godkjennes av årsmøtet med en 

funksjonstid på fire år. Leder kan sitte maksimalt i to påfølgende perioder. Det 

tilstrebes at vervet roterer mellom regionene.  



Økonomirutiner: 

Samhandling mellom interessegruppene og næringslivet følger Legeforeningens regler for 

dette. 

Interessegruppene har ikke egen økonomi. Foreningen kan dekke reiseutgifter og eventuelle 

andre utlegg til virksomheten etter søknad. 

 

 

 

 

VEDLEGG 

 

Presiseringer angående allerede eksisterende grupper:  

Norsk tyreoideagruppe fikk på årsmøtet 2021 selv i oppdrag å se på en løsning for samarbeid / 

representasjon i ny interessegruppe.  Informasjon fra leder Norsk tyreoideagruppe Sara Hammerstad 

i telefonmøte 17.9.21 til leder i NEF: Gruppen har besluttet at endokrinologene som er i gruppen nå 

(4, en fra hver region) også vil utgjøre Interessegruppen for tyreoida i NEF. Gruppen følger dette 

mandatet. De deltar fortsatt i den tverrfaglige Norsk tyreoideagruppe som også har sin egen 

økonomi.   

Norsk Interessegruppe for Diabetes i Svangerskapet fikk på årsmøtet i oppdrag å se på en løsning for 

samarbeid / representasjon i ny interessegruppe. I ad hoc møte mellom deres leder Elisabeth 

Qvigstad og leder i NEF den 13.9.21, konkluderte man med at det opprettes en ny Interessegruppe 

for reproduktiv endokrinologi. En av medlemmene der skal alltid også være representert i Norsk 

Interessegruppe for Diabetes i Svangerskapet. 


