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Representasjon - fagmedisinske foreninger 

 

 

Til alle foreningsledd 

 

 
 

Deres ref.:         Vår ref.: HSAK202000114    Dato: 25-01-2021 

 

 
 
Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening  

 
Det foreslås endringer i Legeforeningens lover som vil innebære en delvis reversering av 

endringer vedtatt i forbindelse med innføringen av ny spesialitetsstruktur. Den foreslåtte 

reverseringen går ut på at leger som har spesialistutdanning innen kirurgi eller indremedisin 

etter gammel ordning får fortsette å være medlem i både den gamle 

hovedspesialitetsforeningen og grenspesialitetsforeningen, men at dette ikke får konsekvenser 

for kontingentfordelingen. 

 

 

Saksfremstilling 

Fra og med 1.3.2019 er spesialiststrukturen endret slik at det ikke lenger er hoved- og 

grenspesialiteter innen kirurgi og indremedisin. Det ble vedtatt enkelte endringer i 

Legeforeningens lover i 2018 som følge av endringer i spesialitetsstrukturen. Man skulle ved 

denne endringen innrette lovene slik at de skulle følge samme struktur som spesialiststrukturen 

ved at man fjernet de bestemmelsene som gav Norsk kirurgisk forening og Norsk 

indremedisinsk forening en særlig stilling og mulighet for dobbeltmedlemskap. Følgende 

vedtak ble da fattet: 

 

"2. Bortfall av bestemmelser ved overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter 

1.mars 2019. 

Fra 1. mars 2019 faller følgende bestemmelser i Legeforeningens lover bort: 

• § 3-6-2 (3) 

• § 3-6-2 (4) 

• § 3-6-3-1 (3) 

• § 3-6-3-2 (6) 

Øvrige ledd i disse bestemmelser justeres tilsvarende." 

 

Bestemmelsen i § 3-6-2 (4) omhandlet medlemskap, der det sto: 

 

(4) Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) og leger i spesialisering som 

arbeider 

innenfor grenspesialiserte fagområder, tilmeldes fagmedisinsk forening for 

hovedspesialitet og grenspesialitet. 
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Ved kontingentfordelingen telte imidlertid hvert medlem kun ett sted. Dette var regulert i § 4-2 

(5) der det fremgikk: 

(…) Ved beregning av tilskudd for medlemskap i fagmedisinsk forening teller ingen 

medlemmer dobbelt, dvs. grenspesialister telles med i grenspesialitetsforening, 

hovedspesialister uten grenspesialitet telles med i hovedspesialitetsforening. 

 

I løpet av 2020 har ledelsen i både NKF og NIF gitt tydelig uttrykk for at lovendringene som 

ble vedtatt i 2018 får konsekvenser som de to foreningene ikke var forberedt på.  

 

Sentralstyret nedsatte to arbeidsgrupper der representanter for henholdsvis medisinsk akse og 

kirurgisk akse har deltatt i tillegg til representanter fra sekretariatet og Marte Kvittum Tangen 

(NFA). Begge grupper ha vært ledet av Anne-Karin Rime og gjennomført sitt arbeid ila høsten 

2020. Formålet med arbeidsgruppene var å finne ut om, og eventuelt hvilke, felles funksjoner 

de to aksene ønsket at sin tidligere hovedspesialitetsforening skulle ha, og i forlengelsen av det 

vurdere hvilke formelle endringer som eventuelt måtte til for å sikre at de kunne ha en slik 

rolle. 

 

Høsten 2020 ble det i forbindelse med dette arbeidet gjennomført en Questback blant de 

fagmedisinske foreningene innen de medisinske fagene og de kirurgiske fagene. Det tegnet seg 

et tydelig bilde av at det i begge de tidligere hovedspesialitetsforeningene var et ønske om noe 

felles oppgaveløsning, som det da var ønskelig at den tidligere hovedspesialitetsforeningen 

skulle besørge. Ønsket om dette var tydeligere i kirurgisk akse enn i den medisinske.  

 

Det er gjennom arbeidsgruppene gitt tydelig uttrykk for at det fremdeles, og i mange år 

fremover, vil være svært mange som har dobbelt spesialitet som følge av at man er utdannet i 

den gamle ordningen. Selv om man nå har en ny spesialiseringsordning, endrer ikke det på 

hvordan de som allerede er spesialister tok sin spesialitet. Den gamle ordningen krevde en 

dobbeltspesialitet, noe som skiller disse dobbeltspesialistene fra øvrige leger med dobbelt 

spesialitet. For å kunne arbeide som grenkirurg må du også være generell kirurg. (Dette vil 

endres over tid når leger blir utdannet direkte i gren, men det endres ikke for de som allerede er 

utdannet i en grenspesialitet.) 

 

Det er et tydelig ønske om at medlemstallet i den gamle hovedspesialitetsforeningen reflekterer 

det faktum at så mange er dobbeltspesialister, kommer til å være dobbelspesialister og at de 

jobber i begge spesialitetene. Dette er særlig tydelig fra det kirurgiske miljøet. Historisk sett 

har dette vært reflektert i Legeforeningens lover gjennom muligheten for dobbeltmedlemskap i 

hoved- og grenspesialitetsforeningen. Det har vært anerkjent at det har vært noe særskilt med 

kirurgi og indremedisin i så måte, dobbeltspesialitet i andre fag har ikke gitt rett til å være 

medlem i to fagmedisinske foreninger. 

 

Det er også, særlig fra kirurgisk hold, gitt tydelig uttrykk for at man i realiteten bruker begge 

sine spesialiteter fordi vaktansvaret mange steder omfatter hele det kirurgiske spekteret. Man 

jobber på vakt som generell kirurg. Den akuttkirurgiske vaktfunksjonen besørges i hovedsak 
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av spesialiteten generellkirurgi. Dette gjør at svært mange jobber innen faget generell kirurgi, 

men det er relativt få som kun er spesialist i dette. Svært mange kirurger har på den måten 

fortsatt en like naturlig tilknytning til Norsk kirurgisk forening som man hadde før 

omleggingen til ny spesialitetsstruktur.  

 

Lovendringene vil innebære at alle som har spesialitet innen en tidligere grenspesialitet, og 

som er utdannet i den gamle ordningen, er medlemmer i både den gamle 

hovedspesialitetsforeningen og den tidligere grenspesialitetsforeningen. Dette får betydning for 

beregning av representanter til faglandsrådet, jfr. § 3-6-4-1, fordi disse dobbeltspesialistene da 

regnes som tellende medlemmer i begge foreningene. Det antas likevel at det ikke vil innebære 

noen økning i antallet delegater.  

 

Den foreslåtte endringen innebærer også at spesialister i tidligere grenspesialitet er valgbare til 

styret i NKF og NIF og andre verv i foreningene, og naturligvis at man har møte- og 

stemmerett på årsmøtet. Det har også den betydning at NKF og NIF lettere vil kunne påta seg 

felles oppgaver og å uttale seg på vegne av fellesskapet i sine respektive akser. De har da en 

stor medlemsmasse som de taler på vegne av og representerer utad. Den foreslåtte 

lovendringen, se under, medfører ingen økonomiske konsekvenser. I tråd med slik reglene var 

tidligere skal spesialistene kun telles med i den tidligere grenspesialitetsforeningen, når det 

gjelder økonomisk tilskudd. 

 

 

 

Forslag til lovendring 

 

Det foreslås på denne bakgrunn at de tidligere reglene om dobbelt medlemskap i 

fagmedisinske foreninger for leger med godkjenning innen grenspesialiteter gjeninnføres. 

Fordi det forholder seg til en spesialiseringsordning som ikke lenger er i bruk, må teksten 

endres noe. Lovendringen omfatter ikke LIS, fordi disse går i det nye spesialiseringsløpet. 

Også den gamle regelen knyttet til kontingentfordeling innføres da på nytt i litt endret form 

slik at det passer med den andre endringen. 

 

Foreslått endring i § 3-6-2, som vil medføre renummerering av de øvrige leddene (endring i 

kursiv og understreket): 

 

(4) Medlemmer med godkjenning i tidligere grenspesialitet(er), som er utdannet i 

ordningen gjeldende frem til 1.3.2019 og har dobbelt spesialitet innen kirurgi eller 

medisin, tilmeldes både den fagmedisinske forening for tidligere grenspesialitet og 

Norsk kirurgisk forening eller Norsk indremedisinsk forening. 
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Foreslått endring i § 4-2 (endring i kursiv og understreket): 

 

(5) Landsstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og 

avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et 

differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til 

avdelingene fordeles per medlem. Ved beregning av tilskudd for medlemskap i 

fagmedisinsk forening teller ingen medlemmer dobbelt, dvs. de som etter § 3-6-2 (4) er 

medlem i to foreninger telles med i tidligere grenspesialitetsforening. For Norsk 

medisinstudentforening fastsettes tilskuddet per medlem. 

 

 

Det bes om at innspill lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider innen 28.2.2021.  

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Lars Duvaland                                                                             Ida Øygard Haavardsholm 

Avd dir                                                                                        Spesialrådgiver/jurist   
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