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LEGEFORENINGENS FORMÅLSPARAGRAF  

• Å arbeide for høye faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 

• Å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, 
sosiale og økonomiske interesser.

• Å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 

• Å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.

• Å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk. 

• Å fremme folkehelsen.

• Å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 



Korte fakta

• Grunnlagt i 1886
• Nesten 35 000 medlemmer 
• Ca. 94 prosent av alle leger under 67 år i 

Norge
• Rundt 5 000 registrerte verv blant 

medlemmene
• 3 503 av medlemmene har ett eller flere 

verv i Legeforeningen
• Over 4000 medisinstudenter



Flere fakta 
• Landsstyret (141 medlemmer – møtes

en gang i året)
• Sentralstyret (9 medlemmer – møtes

en gang i måneden – ledes av 
presidenten)

• Råd og komiteer for spesielle saker
• Rådet for legeetikk
• Nytt: Forsterket fagakse, 

fagstyre/faglandsråd

• 47,0 % kvinner
• 50.9 % spesialister
• 16.5 % utenlandske statsborgere
• 232 innbyggere per lege



Legeforeningens 
dimensjoner 

• Fagforening
• Faglig forening
• Lokal forankring

• Helsepolitisk aktør
• Arbeidslivspolitisk aktør

• Ansatte
• Næringsdrivende (også 

arbeidsgiverspørsmål)



Legeforeningens tre akser

Yrkesforeninger (7) Fagmedisinske foreninger (44) Lokalforeninger (19)





Sekretariatet



Sekretariatets oppgaver

Sekretariat for politisk 
ledelse

Bidragsyter overfor 
medlemmer, tillitsvalgte og 
organisasjons-ledd

Juridisk bistand – JA 
avdelingen og Rettshjelp-
sutvalget

Eksperter på 
virkemiddelbruk – jus, 
økonomi, kommunikasjon, 
politikk

Kontinuitet, historie-
forvaltning kompetanse

Forvalter av 
Legeforeningens ressurser

Særskilt prioritering av 
tillitsvalgte



Tillitsvalgte

• Tillitsvalgte er bærebjelken i 
organisasjonen

• Sentrale tv: sentralstyret og ledere for 
yrkesforeningene

• Lokale tv: 
• representanter for ansatte eller 

næringsdrivende
• Legeforeningen lokalt - i fylket 

(lokalforeningen) og i kommunen 

• Mange leger i ulike verv (uten å være tv)

• Mangfoldet gir styrke

• Alle leger skal oppleve at Legeforeningen 
er til for dem og finne noe de synes er 
interessant



Tillitsvalgt - Premissleverandør

• Ansiktet utad

• Vet hvor skoen trykker

• Tillitsvalgte skal være en aktiv premissgiver for utvikling av helsetjenesten
• utvikle rammevilkår for medisinsk yrkesutøvelse
• ivareta legers arbeidsvilkår

• Informasjonen fra tillitsvalgte gir viktig informasjon for politikk

• Involvering og medvirkning fra ansatte gir bedre grunnlag for ledelse og styring 

Kristin Krogvold 17. februar 2016



Avdelinger i sekretariatet

• Generalsekretær og stab

• Samfunnspolitisk avdeling inkl kommmunikasjonsavdeling

• Fagavdelingen

• Økonomi og adminstrasjonsavdelingen

• Jus og Arbeidsliv

• LEFO

• Tidsskriftet



Behov for bistand

17. februar 2016 Kristin Krogvold



Henvendelser til Avdeling 
for jus og arbeidsliv

• Ca 10 000 telefonhenvendelser per år

• Ca 3200 registrerte saker hvert år - økende

• Rettshjelpsordningen
• ca 40 saker pr år. 

• I tillegg:
• Tillitsvalgte

17. februar 2016 Kristin Krogvold



JAs 
spisskompetanse
JA arbeider særskilt med rettsområdene:

• Arbeidsrett (kollektiv og individuell)
• Helserett
• Forhandlinger
• Legespesifikt regelverk (sykehus, fastleger, 
avtalespesialister)
• Takster 
• Tilsynssaker
• Bistand der legen er arbeidsgiver
• Ærekrenkelser/media
Men også andre rettsområder:
• Husleierett, EU/EØS-rett, straffeprosess (bistand i avhør 

tilsyns-/straffesaker), ”enkel” selskaps-, 
avtalerett/kontraktsrett mv.

17. februar 2016 Kristin Krogvold



Helse- og omsorgstilbud



To viktige saker i tiden for Legeforeningen



Fastlegeordningen –
15 år med suksess, men høyt arbeidspress og 

rekrutteringsutfordringer

• Store utfordringer med stabilitet og for få søkere til fastlegeordningen 
• Tidsbruksundersøkelsen – gjennomsnittlig arbeidstid på 55,6 t i uka
• Krav om endringer i oppgaveoverføringer, flere fastleger, kortere lister og 

styrket finansiering
• Legeforeningen involvert på en flere arenaer og i en rekke arbeider

– Forhandlinger
– Trepartsamerng





Hvordan 
jobber vi med 
fastlegekrisen?

• Målet for arbeidet: 
• Avdekke og skape forståelse for utfordringene 
• Bidra til utvikling av ordning med forslag til endringer 

og løsninger
• Legeforeningen arbeidet med å etablere en felles 

virkelighetsforståelse
• Oppmerksomhet i media
• Politisk påvirkning
• Brudd NT forhandlingene 2018, med påfølgende 

protokoll
• Kartlegging av rekrutteringssvake kommuner 

(oppfølgning av VG-sak)
• Reetablering av trepartsamarbeidet
• Forhandlingsvirksomhet; NT, Rammeavtale KS og Særavtalen
• Arbeidsgrupper med Stat, Helsedirektorat, KS og Oslo 

kommune
• Fastlegenes oppgaver (overføring og økning)
• ALIS 
• Finansiering
• Innovasjon og kvalitet



Hva skjer nå?

• Statsbudsjettet for 2020
• Rapport finansieringsgruppe 1. sept 2019
• Evaluering av fastlegeordningen - 1.sept 2019
• Regjeringen leverer handlingsplan for 

fastlegeordningen våren 2020
• Normaltariffoppgjøret 2020



www.legeforeningen.no

nb-no.facebook.com/Legeforeningen

twitter.com/legeforeningen

www.linkedin.com/company/legeforeningen


