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Sak 11.7 – Forslag om endringer i lovenes § 2-3 (1) og § 3-6-1 (4) og (5) 

om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger - 

innstilling 

 
Styret i Ylf har fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover som innebærer at leger i 

spesialisering skal være medlem også i de fagmedisinske foreninger på lik linje med 

spesialister. Forslaget fra Ylf vedlegges. 

 

Etter Legeforeningens lover er det frivillig for leger i spesialisering å være medlem i en 

fagmedisinsk forening. Dersom legen i spesialisering velger å tilknytte seg en fagmedisinsk 

forening, kan dette gjøres uten å betale kontingent til den fagmedisinske foreningen. Ylf 

styret har fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover som innebærer at leger i 

spesialisering skal være obligatorisk medlem i, og betale kontingent til, de fagmedisinske 

foreninger på lik linje med spesialister. 

 

Styret i Ylf ser det som unaturlig at leger i spesialisering ikke har samme tilknytning til den 

fagmedisinske aksen i foreningen, som øvrige medlemmer av Legeforeningen. Leger i 

spesialisering opplever sterk faglig tilknytning til yrket sitt, på lik linje med spesialister. 

Styret i Ylf ser det derfor naturlig at leger i spesialisering automatisk blir tilmeldt en 

fagmedisinsk forening, og at de også må betale eventuell tilleggskontingent på lik linje med 

spesialister. Forslaget er diskutert med Ylfs landsråd, som har vedtatt å gå for endringen.  

 

Det foreslås følgende endringer i Legeforeningens lover § 2-3 (1) og § 3-6-1 (4) og (5) 

(endringer i fet skrift og overstrøket): 

 

§ 2–3 Tilmelding i avdelinger 

(1) Legemedlemmer tilmeldes avdelinger etter yrkestilhørighet (hovederverv) og arbeidssted. 

Godkjente spesialister tilmeldes fagmedisinsk forening etter faglig tilhørighet. Leger i 

spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er relevant for vedkommendes 



 

 

spesialisering. Andre leger velger selv om og når de vil knytte seg til fagmedisinsk forening, 

med unntak av medlemmer med fastlegeavtale, som skal tilmeldes fagmedisinske foreninger 

etter reglene i § 3-6-1, 4. og 5. ledd 

 

 

 

 

§ 3-6-1 Medlemskap 

(4) Medlemmer som ikke er spesialist står fritt uten kostnad å tilmeldes seg den 

fagmedisinske 

forening som er relevant for medlemmets arbeid. Medlemmer som uten å være spesialist, 

arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan tilmeldes seg den fagmedisinske 

foreningen for hovedspesialiteten og foreningen for vedkommende grenspesialitet. 

 

(5), Uavhengig av nevnte regler skal Medlemmer med fastlegeavtale (både spesialister og 

ikke spesialister) tilmeldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin. Unntatt er leger i 

stillinger som kombinerer allmennmedisinsk med samfunnsmedisinsk arbeid eller 

arbeidsmedisinsk arbeid. Disse kan velge mellom fagmedisinsk forening for allmennmedisin, 

samfunnsmedisin eller 

arbeidsmedisin. Det foreslås at sentralstyret innstiller på at forslaget sendes ut på bred 

organisasjonsmessig høring. 

 

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

 

«Forslag om endringer i lovenes § 2-3 (1) og § 3-6-1- (4) og (5) om leger i spesialisering - 

medlemskap i fagmedisinske foreninger sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til 

lokalforeninger, yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger, 

spesialforeninger og regionutvalg med høringsfrist 8.4. 2013.» 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 25 høringsuttalelser. 

Innkommende svar: 

 Styret i Allmennlegeforeningen støtter forslaget og skriver at ordningen forutsetter at 

Legeforeningens medlemsregister til enhver tid har oppdaterte opplysninger om 

hvilken spesialitet leger i spesialisering sikter mot. På grunn av krav til sideutdanning 

innen noen spesialiteter er det ikke alltid samsvar mellom dette og hvor legen for 

tiden arbeider. 

 Styret i Norsk overlegeforening støtter forslaget og foreslår at dette fremdeles bør 

være valgfritt for leger i spesialisering å være medlem i grenspesialitetens 

fagmedisinske forening. Først etter at de er godkjent spesialist blir de automatisk 

medlem i den fagmedisinske foreningen for grenspesialiteten sin. De skal betale 

medlemskontingent når de blir medlemmer, på lik linje med spesialister. 

 Styret i Yngre legers forening skriver at det er naturlig at leger i spesialisering har den 

samme organisasjonsmessige tilknytning til de fagmedisinske miljøene som ferdige 

spesialister.  

 Styret i Leger i vitenskapelige stillinger støtter forslaget. LVS skriver at for 

stipendiater og post doc kan situasjonen være uklar, klinisk spesialisering kan f.eks. 

ikke være valgt. Det bør derfor ikke være et krav om medlemskap for disse legene, 

men et tilbud slik som i dag.  LVS tar også opp problemstillingen i forbindelse med 

om medlemsregisteret er oppdatert   



 

 

 Styret i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslaget og sier det er et 

fremtidsrettet og flott forslag fra Ylf, og at dette vil styrke økonomien i en del 

fagmedisinske foreninger 

 Regionsutvalg Vest Legeforeningen støtter forslaget og ser det som viktig at leger i 

spesialisering så tidlig som mulig får en god tilknytning til faget de skal bli 

spesialister i.  

 

 

 

 Styret i Oslo legeforening støtter forslaget 

 Styret i Oppland legeforening støtter forslaget 

 Styret i Sør-Trøndelag lægeforening støtter forslaget og tror dette vil være positivt for 

de yngre legene og deres tilknytning til faget, og at det vil bidra til å vitalisere de 

fagmedisinske foreningene lokalt.  

 Styret i Telemark legeforening støtter forslaget og mener obligatorisk medlemskap vil 

styrke den faglige tilknytningen. 

 Spesialistkomiteen i Arbeidsmedisin støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen i psykiatri støtter forslaget. 

 Spesialitetskomiteen for ortopedisk kirurgi støtter forslaget, men er usikker på om 

registrene i Legeforeningen er oppdatert. De foreslår at sekretariatet ikke skal bruke 

ekstra ressurser på å etterspørre spesialitet, men benytte den registrerte spesialisering. 

 Styret i Norsk barnelegeforening støtter forslaget 

 Styret i Norsk cardiologisk selskap støtter forslaget, men påpeker at forslaget har 

økonomiske implikasjoner for de fagmedisinske foreningene som representerer en 

grenspesialitet. 

 Styret i Norsk forening for allmennmedisin støtter forsalget. 

 Styret i Norsk kirurgisk forening støtter forslaget, men er delt i synet på 

tilleggskontingent og foreslår alternative måter til å bidra til å finansiere den 

fagmedisinske akse.  

 Styret i Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode- og halskirurgi støtter forslaget.  

 Styret i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin støtter forslaget. 

 Styret i Norsk geriatrisk forening støtter forslaget og skriver at de er enige i at dette 

fører til en bedre fagmedisinsk tilknytning. 

 Styret i Norsk gynekologisk forening støtter forslaget  

 Styret i Norsk revmatologisk forening støtter forslaget, men foreslår at størrelsen på 

kontingenten bør være gradert etter hvor langt i spesialiseringen den enkelte LIS er 

kommet, på samme måte som medlemskontingenten til Legeforeningen er i dag. 

 Styret i Norsk psykiatrisk forening, støtter forslaget og mener det er viktig og nyttig 

med et tettere forhold mellom leger i spesialisering og ferdige spesialister. 

 Styret i Hordaland legeforening støtter forslaget.   

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Alle 25 høringssvar støtter Ylfs forslag, men det fremkommer usikkerhet i forbindelse med 

blant annet Legeforeningens medlemsregister og oppdatering i den forbindelse. Videre er 

høringsorganene delt i synet på kontingent.  

 

Kontingent: 

Hovedregelen når det gjelder kontingentfordelingen mellom de fagmedisinske foreningene er 

at kontingenten tilfaller foreningen for hovedspesialitet inntil man er ferdig utdannet 

https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Leger%20i%20samfunnsmedisinsk%20arbeid/14522/Medlemsskap-fagmedisink-LSA-2.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Oslo%20legeforening/61409/Medlemskap%20i%20fagmed%20foreninger.docx
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Oppland%20legeforening/15478/130323HøringYLF.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Sør-Trøndelag%20lægeforening/95388/20130408%20-%20Høring%20-%20Høringsuttalelse%20til%20landsstyresak%20om%20Leger%20i%20spesialisering%20–%20medlemskap%20i%20fagmedisinske%20foreninger.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Telemark%20legeforening/9182/13%20Høring%20–%20LIS%20pliktig%20tilmelding%20Fagmed%20f.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20barnelegeforening/14824/Medlemskap%20LIS.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20cardiologisk%20selskap/8744/NCS%20høringssvar%20LIS%20og%20medlemskap%20FMF.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20foren%20for%20allmennmedisin/42803/130408%20Landsstyresak%20-%20om%20Leger%20i%20spesialisering%20–%20medlemskap%20i%20fagmedisinske%20foreninger.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20foren%20for%20otorhinolaryngologi/68383/Høring%20om%20leger%20i%20spesialisering%20og%20medlemsskap%20i%20fagmedisinsk%20forening.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20foren%20for%20rus-%20og%20avhengighetsmedisin/8886/Landsstyresak%206%20om%20medlemsskap%20i%20fmf%20for%20leger%20i%20spesialisering.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20geriatrisk%20forening/9491/høring%20medlemskap%20i%20spesialisering.doc
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20gynekologisk%20forening/70442/Høringsvar%20Norsk%20Gynekologisk%20Forening.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/126927/Styret%20Norsk%20revmatologisk%20forening/64583/Obli.%20medlemskap%20LIS.doc


 

 

grenspesialist. Norsk Cardiologisk Selskap anfører at man vil få en ikke ubetydelig kostnad 

dersom forslaget vedtas i og med at leger i spesialisering automatisk knyttes til fagmedisinsk 

forening i hovedspesialiteten samt også automatisk blir medlem av fagmedisinsk forening i 

grenspesialiteten før spesialisering er gjennomført. Foreningen får dermed flere medlemmer i 

grenspesialitet som de ikke får betalt for. Sentralstyret gjør oppmerksom på at forslaget ikke 

medfører endringer i den praksis som allerede er etablert for fordeling av kontingent mellom 

de fagmedisinske foreningene. Sentralstyret viser også til at både Of og et flertall i Norsk 

kirurgisk forening ønsker dagens praksis videreført. Sentralstyret viser ellers til at eventuelle  

merkostnader kan kompenseres for ved å fastsette en tilleggskontingent, jf. Legeforeningens 

lover § 3-6-5 (1). Sentralstyret legger derfor til grunn at dagens praksis vedrørende fordeling 

av kontingent mellom de fagmedisinske foreningene videreføres.  

 

 

Norsk revmatologisk forening mener at eventuell tilleggskontingent bør være gradert for 

leger i spesialisering på samme måte som hovedkontingenten er det. Sentralstyret vil bemerke 

at dette vil kunne kreve en ikke ubetydelig administrasjon, avhengig av hvor mange som har 

tilleggskontingent. Dersom et slikt forslag skulle vedtas, reiser det også spørsmål ved om 

dette bør gjelde tilleggskontingent også for lokalforeningene og yrkesforeningene. 

Sentralstyret vil derfor anbefale at dette forslaget ikke vedtas.   

 

Når det gjelder LVS’ synspunkter, vil stipendiater/post doc fremdeles kunne tilmeldes en 

fagmedisinsk forening uten kostnad, jf § 3-6-1 (4).  Forslaget fra Ylf gjelder bare leger i 

spesialisering, og dersom man ikke er i den kategorien leger gjelder ikke disse reglene. 

Sentralstyret vil derfor anbefale at heller ikke dette forslaget vedtas. 

 

Norsk kirurgisk forening skriver at styret er delt i synet på tilleggskontingent og mener at det 

blir feil å kreve inn kontingent når det ikke lenger er frivillig innmelding. Et forslag er å 

heller øke Legeforeningens kontingent hvor en del av summen er øremerket den 

fagmedisinske foreningen som vedkommende automatisk blir medlem av. På den måten vil 

leger i spesialisering bidra til å finansiere den fagmedisinske aksen. Sentralstyret anbefaler at 

man ikke gjør endringer i kontingentfordelingsmodellen som ble vedtatt på landsstyremøtet i 

2011. Poenget med å endre kontingentmodellen i 2011 var å fjerne mulighetene for søknader 

om kostnadskrevende drift og behovsprøving av krevende oppgaver. Et samstemt landsstyre 

så det hensiktsmessig at dette kunne ivaretas av det enkelte foreningsledd. Sentralstyret ser 

ingen grunn til at den ordningen skal reverseres nå. Omleggingen av kontingentmodellen i 

2011 medførte også at medlemskontingenten til hovedforeningen gikk ned. 

 

Medlemsregisteret: 

Flere høringssvar kommenterte om medlemsregisteret er godt nok oppdatert til å håndtere at 

leger i spesialisering får obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger. Hvor godt 

oppdatert registeret er, er avhengig av at medlemmene oppgir nødvendig informasjon til 

Legeforeningen og av de ressurser som settes inn for å innhente informasjonen. Obligatorisk 

medlemskap i fagmedisinsk forening kan faktisk komme til å styrke informasjonen i 

registeret, fordi det tvinger leger i spesialisering til å oppgi spesialiseringsretning, og gir 

registeret en anledning til å etterspørre denne informasjonen, ikke minst som et ledd i 

kontingentfaktureringen.  For at leger skal bli flinkere til å oppdatere informasjon om seg 

selv, er det viktig at terskelen for å gjøre dette blir lavest mulig. Dette er et av siktemålene i 

det pågående arbeid med nytt medlemsregister. Sekretariatet mener at slike administrative 

forhold ikke bør være hindrende for et politisk vedtak av landsstyret.       

 

Landsstyrerepresentasjon: 



 

 

Noen av høringene nevner også at landsstyrerepresentasjonen kan bli noe endret i og med at 

forholdstallet mellom spesialister og leger i spesialisering trolig kan endres. Ingen av 

høringssvarene er negative til en eventuell endring av forholdstallet mellom spesialister og 

leger i spesialisering i FAME gruppen i Landsstyret.  

 

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

følgende vedtak:   

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i Legeforeningens 

lover § 2-3 (1) og § 3-6-1 (4) og (5) vedtas. 

 

 

Innstilling til vedtak:  

 

Det foreslås følgende endringer i Legeforeningens lover § 2-3 (1) og § 3-6-1 (4) og (5) 

(endringer i fet skrift og overstrøket): 

 

§ 2–3 Tilmelding i avdelinger 

(1) Legemedlemmer tilmeldes avdelinger etter yrkestilhørighet (hovederverv) og arbeidssted. 

Godkjente spesialister tilmeldes fagmedisinsk forening etter faglig tilhørighet. Leger i 

spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er relevant for vedkommendes 

spesialisering. Andre leger velger selv om og når de vil knytte seg til fagmedisinsk forening, 

med unntak av medlemmer med fastlegeavtale, som skal tilmeldes fagmedisinske foreninger 

etter reglene i § 3-6-1, 4. og 5. ledd 

 

§ 3-6-1 Medlemskap 

(4) Medlemmer som ikke er spesialist står fritt uten kostnad å tilmeldes seg den 

fagmedisinske 

forening som er relevant for medlemmets arbeid. Medlemmer som uten å være spesialist, 

arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan tilmeldes seg den fagmedisinske 

foreningen for hovedspesialiteten og foreningen for vedkommende grenspesialitet. 

 

(5) Uavhengig av nevnte regler, skal Medlemmer med fastlegeavtale (både spesialister og 

ikke spesialister) tilmeldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin. Unntatt er leger i 

stillinger som kombinerer allmennmedisinsk med samfunnsmedisinsk arbeid eller 

arbeidsmedisinsk arbeid. Disse kan velge mellom fagmedisinsk forening for allmennmedisin, 

samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.  
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