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Intern høring – Landsstyresak – Forslag om endringer av lovenes § 3-9-1
om Vilkår for godkjenning for spesialforeninger - innstilling
En gruppe bestående av Svein Aarseth, Leder Oslo legeforening. Leder, Gaute Hagen (Norsk
Radiologisk forening), Torgeir Hoff Skavøy, (Norsk forening for allmennmedisin), Knut E.A.
Lundin (Norsk indremedisinsk forening), Ellen Schlichting (Norsk kirurgisk forening) har på
oppdrag fra sentralstyret vurdert spesialforeningsstrukturen (se vedlegg).
De 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 det bør stilles krav til aktivitet og medlemstall. Eksisterende spesialforeninger
bør vurderes i forhold til nye retningslinjer.
De foreslår ingen endringer i Eldre Lægers forenings status.
Som følge av forslagene foreslår de 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.
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 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, 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),
mister statusen som Spesialforening i Den norske Legeforening.
Etter sentralstyrets vurdering bør det, dersom forslaget blir vedtatt, innføres overgangsregler
som ivaretar at spesialforeningene kan innrette seg etter de nye reglene. Overgangsreglene
bør gjelde ut året 2014.
Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til
organisasjonsleddene.
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