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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 13/501 Dato: 16.04.2013 

 

 

Sak 11.2 – Forslag om endringer av lovenes § 3-9-1- om Vilkår for 

godkjenning for spesialforeninger – innstilling. 

 
 

En arbeidsgruppe bestående av Svein Aarseth, Leder (Oslo legeforening), Gaute Hagen 

(Norsk Radiologisk forening), Torgeir Hoff Skavøy, (Norsk forening for allmennmedisin), 

Knut E. A. Lundin (Norsk indremedisinsk forening), og Ellen Schlichting (Norsk kirurgisk 

forening) har på oppdrag fra sentralstyret vurdert spesialforeningsstrukturen (se vedlegg). 

 

Arbeidsgruppen gjør rede for gjeldende lover og dagens spesialforeninger og foreslår at 

framtidige spesialforeninger bør ha et formål utover det som kan dekkes i en godkjent 

fagmedisinsk forening, og at faglige grupper under som kan sees som undergrupper under 

fagmedisinske foreninger ikke bør ha godkjenning som spesialforening. Arbeidsgruppen 

foreslår videre at det bør stilles krav til aktivitet i henhold til den enkelte forenings 

vedtektsfestede formålsparagraf, og at medlemstallet må være minimum 20 personer. 

Eksisterende spesialforeninger bør vurderes i forhold til nye retningslinjer. 

 

Arbeidsgruppen foreslår ingen endringer i Eldre Lægers forenings status. 

 

Som følge av forslagene foreslår arbeidsgruppen lovendringer og oppfordrer Landsstyret til å 

fatte vedtak om hvilke fagmedisinske foreninger som bør ha faglig ansvar i forhold til 

kompetanseområdene. 

 

Gruppen går inn for: 

-  Faglige grupperinger som kan sees som undergrupper under fagmedisinsk forening bør 

ikke godkjennes som spesialforening.  Der slike foreninger er godkjent, bør godkjenningen 

revurderes.  

-  Spesialforeningene med unntak av Eldre Lægers forening, bør normalt ikke påregne 

tilskudd til drift fra Legeforeningen.  

-  Spesialforening bør ikke tillegges ansvar for arbeid med kompetanseområder. Dette bør 

ligge i involverte fagmedisinske foreninger.  Aktuell spesialforening kan eventuelt inviteres 

med. 



 

 

-  Legeforeningens lover som vedrører spesialforeninger bør endres, og alle spesialforeninger 

bør søke om ny godkjenning. Det bør stilles krav til aktivitet i henhold til formålsparagrafen i 

den enkelte spesialforenings vedtekter og mhp antall medlemmer for at status som 

spesialforening under Den norske Legeforening skal opprettholdes.  Dette bør skje ved årlig 

rapportering. 

-  Ved godkjenning av nye spesialforeninger bør det fortsatt være bred høring. 

 

Konsekvenser for lover og vedtekter: 

Utvalget mener at kompetanseområder bør være forankret i de fagmedisinske foreninger og 

foreslår at Landsstyret fastsetter hvilke fagmedisinske foreninger de enkelte 

kompetanseområder bør være forankret i.  Disse bør så oppnevne representanter for et felles 

utvalg som har ansvar for dette arbeidet, kfr. lovenes § 3-6-3 Formål og oppgaver pkt 3): 

 

(3) Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes 

formål, ansvar og oppgaver. 

 

Det foreslås at faglige grupper som kan sees som en undergruppe av en fagmedisinsk 

forening, ikke bør være spesialforeninger, men organiseres under den fagmedisinske 

foreningen. Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer i § 3-9-1 (1) 

 

§ 3-9-1 (1) Vilkår for godkjenning 

(1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som 

ikke dekker en 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. 

 

Det foreslås videre at nåværende § 3-9-1 (5) oppheves: 

(5) Spesialforeninger som var godkjent per 31. august 2005 og som ikke endrer status til 

fagmedisinsk forening, jf § 3-6-1, 1. ledd, videreføres automatisk som godkjent 

spesialforening etter reglene i denne paragraf. 

 

Til erstatning foreslås ny § 3-9-1 (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. 

 

I tillegg foreslås ny § 3-9-1 (6)  

Spesialforeninger som var godkjent per 01. 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.  

 

Dersom forslaget blir vedtatt, bør det innføres overgangsregler som ivaretar at 

spesialforeningene kan innrette seg etter de nye reglene. Overgangsreglene bør gjelde ut året 

2014. 

 

Sentralstyret behandlet saken i i møte 20.02.2013 og fattet følgende vedtak: 

 

«Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til Lokalforeninger, 

Yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, Fagmedisinske foreninger, 



 

 

Spesialforeninger, Regionsutvalg og Spesialitetskomiteer tilskrives i tråd med fremlagt utkast 

til brev som ledd i forberedelse av saken for landsstyret.  Høringsfrist 8. april 2013» 

 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 20 høringssvar. 

 

Innkommende svar: 

 Regionsutvalg Vest Legeforeningen støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i psykiatri støtter forslaget. 

 Styret i Akershus legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 

 Styret i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger støtter forslaget. 

 Styret i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter ikke det fremlagte forslag. LSA 

frykter at forslaget hvis det får gjennomslag, kan undergrave det mangfoldet man skal 

finne i en forening der nær 100 % av landets leger er medlem. Mangfoldet gir rom og 

muligheter for alle, og virker i seg selv rekrutterende til medlemskap i 

Legeforeningen 

 Styret i Norsk cardiologisk selskap støtter forslaget. 

 Styret i Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget. 

 Styret i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi støtter forslaget. 

 Styret i Norsk radiologisk forening støtter forslaget. 

 Styret i Norsk forening for palliativ medisin ønsker presiseringer. 

 Styret i Norsk forening for pediatrisk radiologi stiller spørsmål med eventuell 

undergraving av mangfold og organisering av kompetanseområdene. 

 Styret i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin støtter forslaget, herunder at 

endringene ikke skal berøre Eldre legers forening.  

 Styret i Norsk kirurgisk forening støtter forslaget, men skriver at det ikke 

fremkommer noen klar bakgrunn og begrunnelse for årsak til at tema blir belyst, men 

det antas at det er en nødvendig innstramning og opprydning i Legeforeningens 

organisasjonsstruktur. Det nevnes at de undergrupper som kan fremlegge aktivitet kan 

søke om å bli spesialforening, men det fremkommer ikke hvem som har ansvar for å 

godkjenne aktiviteten 

 Styret i Norsk overlegeforening støtter forslaget, og den innstramning det innebærer. 

Of mener dette er en naturlig opprydding i Legeforeningens organisasjonsstruktur. 

Det påpekes imidlertid at Of anser det viktig at Legeforeningen ikke legger opp til å 

kvele godt faglig engasjement. 

 Styret i Oslo legeforening støtter forslaget. 

 Styret i Telemark legeforening støtter forslaget, men stiller også spørsmål ved hvem 

som har ansvar for kompetanseområdene..  

 Styret i Yngre legers forening støtter forslaget. 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Majoriteten av de som har avgitt høringssvar støtter forslaget, og støtter intensjonene.  

 

Mangfoldet i Legeforeningen 

Noen av høringsorganene stiller spørsmål med om man med forslagene vil undergrave 

mangfoldet i Legeforeningen. Slik sentralstyret vurderer saken handler det om en opprydning 
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innenfor spesialforeningene, som har til formål å sikre at det pågår en viss aktivitet i 

Legeforeningens organer, samt at slike organer skal være av en viss størrelse.  

 

 

De aktivitetskrav som stilles til den enkelte spesialforening vurderes ikke av sekretariatet å 

være særlig omfattende, da kravet utelukkende er at det årlig skal beskrives aktivitet i forhold 

til den enkelte spesialforenings vedtekter. Forslagene til overgangsordninger som gjelder ut 

2014 antas å kunne sikre at den enkelte spesialforening kan innrette seg på de nye reglene 

uten at det gir konsekvenser for opprettholdelsen av godkjenningen som spesialforening.  

 

At det stilles krav om en viss medlemsstørrelse (20 personer) for å kunne ha godkjenning 

som spesialforening (organ) i Legeforeningen oppfattes heller ikke som et forhold som vil 

bidra til å undergrave mangfoldet i Legeforeningen. 

 

Forslaget går ut på at spesialforeningene bør ha et formål utover det som kan dekkes i en 

godkjent fagmedisinsk forening. Det burde etter sentralstyrets mening være et mål for 

Legeforeningen at de oppgaver som hører inn under et fagområde ikke skal dekkes opp av 

flere organisasjonsledd. Å endre spesialforeningsstrukturen må kunne sees på som en form 

for opprydding i organisasjonen, som kan bidra til en bedre samordning av den fagmedisinske 

forenings oppgaver og ressurser. 

 

Sentralstyret vil også vise til at det store flertallet av høringssvar ikke trekker opp dette som 

en problemstilling. Noen av høringssvarene peker også på at forslagene vil bidra til å 

motvirke oppsplitting av det fagmedisinske miljøet.  

 

Vurderinger av aktivitet 

Noen av høringssvarene reiser spørsmål ved hvordan aktivitet skal vurderes, og hvem som 

skal ha ansvaret for å godkjenne denne. Sentralstyret legger til grunn at følgende modell bør 

følges dersom forslaget blir vedtatt: 

 

(1)   Alle spesialforeninger vurderes på nytt innen utgangen av 2014 basert på landsstyrets 

vedtak om endrede lover. Dette gjelder både aktivitet i henhold til formålsparagrafen, at 

spesialforeningen oppfyller medlemstallet for medlemskap (20 personer) og at 

spesialforeningen ikke hører innunder en undergruppe av de fagmedisinske foreningene. 

 

(2)   Spesialforeningene må årlig dokumentere/redegjøre for aktivitet ved fremleggelse av 

årsmelding, årsberetning, referat/protokoll fra årsmøte eller lignende. 

 

(3)  Sekretariatet vurderer etter fullmakt fra sentralstyret om spesialforeningene oppfyller 

aktivitetskravene eller tilfredsstiller kravene i endrede lover 

 

(4)  Dersom sekretariatet vurderer at spesialforeningen ikke oppfyller kravene i lovene eller 

aktivitetskravene skal saken fremlegges for sentralstyret for avgjørelse 

 

(5)  Alle nye søknader om status som spesialforening fremlegges for sentralstyret for 

avgjørelse etter at søknaden har vært til høring i avdelingene og spesialforeningene 

 

Kompetanseområdene 

Noen av høringssvarene har også bemerkninger til forslaget om å organisere 

kompetanseområdene under de relevante fagmedisinske foreningene. Forslaget går ut på at 

ansvaret for arbeidet med kompetanseområder plasseres i de fagmedisinske foreningene som 



 

 

er relevant for de spesialitetene kompetanseområdet er tuftet på, da det er uheldig at et ansvar 

for en formell funksjon skal tillegges et frivillig opprettet organ. Sentralstyret vil tilrå at 

denne del av forslaget blir vedtatt.  

 

Når det gjelder forslaget om at aktuell spesialforening eventuelt kan inviteres med, mener 

sentralstyret at dette vil kunne være i motstrid til Legeforeningens lover § 3-9-2 hvor det 

fremkommer at styret i en spesialforening skal få seg forelagt viktige saker som berører dens 

faglige særinteresser og har rett til å avgi uttalelse til avdelingsstyre, sentralstyret og 

landsstyret i det møte vedkommende sak behandles. 

 

Det er et mål at beslutninger i Legeforeningen treffes på best mulig opplyst grunnlag.  Dette 

gjelder i alle deler av Legeforeningen der det treffes beslutninger, men det er av særlig stor 

betydning for sentralstyret som forvalter foreningens interesser i en rekke sammenhenger.  

Det er videre ønskelig at det er god samhandling mellom de ulike organisasjonsledd, noe som 

er ment ivaretatt med lovenes § 1-6 Samhandling mellom foreningens organer (og presisert i 

forslag til ny § 1-6 samhandling innad i Legeforeningen, se sak 2.03). 

 

Ved forslag om å opprette kompetanseområder skal landsstyret som en del av beslutningen ta 

stilling til hvilke fagmedisinske foreninger som har ansvaret for arbeidet med 

kompetanseområdet, og hvilke spesialforeninger som skal inviteres med i dette arbeidet. 

  

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 30.april 2013, hvor det ble fattet 

følgende vedtak: 

 
Sentralstyret innstiller ovenfor landsstyret på at forslagene til endringer i Legeforeningens lover § 3-9-1 vedtas. 

Sentralstyret innstiller videre overfor landsstyret på at forslagene til organisering av arbeidet med 

kompetanseområder under de fagmedisinske foreningene vedtas. 

 

Innstilling til vedtak:  

 

1. Lovendringer: 

 

Legeforeningens lover § 3-9-1 endres til: 

 

§ 3-9-1 (1) Vilkår for godkjenning 

(1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som 

ikke dekker en 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. 

 

Det foreslås videre at nåværende § 3-9-1 (5) oppheves: 

(5) Spesialforeninger som var godkjent per 31. august 2005 og som ikke endrer status til 

fagmedisinsk forening, jf § 3-6-1, 1. ledd, videreføres automatisk som godkjent 

spesialforening etter reglene i denne paragraf. 

 

Til erstatning foreslås ny § 3-9-1 (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. 

 



 

 

I tillegg foreslås ny § 3-9-1 (6)  

Spesialforeninger som var godkjent per 01. 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.  

 

 

2. Kompetanseområdene: 

 

Kompetanseområdene organiseres under de fagmedisinske foreningene, hvor følgende skal 

iakttas i landsstyrets vedtak: 

 

Ved forslag om å opprette kompetanseområder skal landsstyret som en del av beslutningen ta 

stilling til hvilke fagmedisinske foreninger som har ansvaret for arbeidet med 

kompetanseområdet, og hvilke spesialforeninger som skal inviteres med i dette arbeidet. 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise   Anne Kjersti Befring 

Generalsekretær   Direktør 
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Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppen 
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    Høringssvar  

 

 

 

 

 

 

 

 


