
Søknad om øket representasjon i Legeforeningens Landsstyre. 

Legeforeningen har pr 25.11.2019 totalt 36 728 medlemmer, 31 883 leger, herav 27 204 
yrkesaktive under 70 år og 4 845 medisinstudenter. Legeforeningen er særs representativ for 
yrket, av 28 581 yrkesaktive legene under 70 år i Norge, er 94,5 % medlemmer av foreningen. 

Foreningens styrende organ er Landsstyret, som etter de siste utvidelsene har 152 
representanter fra foreningens ulike organisasjons-søyler, valgt etter Legeforeningens lover. 

Som eneste spesialforening har Eldre Legers Forening en representasjon på 2 i Landsstyret. 
Foreningen innbyr til medlemskap for alle medlemmer av Legeforeningen > 65 år. Foreningens 
medlemstall er pr. 19.11.2019 på 626, etter en kraftig økning i løpet av den siste valgperioden. 
Mye av denne økningen skyldes en generell økning i aktiviteten blant medlemmene mht. 
Legeforeningens aktivitet. 

Av Legeforeningens statistikk fremgår det at drøyt 6000 av Legeforeningens medlemmer er >65 
år. Videre viser statistikken at det er særlig medlemmene i aldersintervallet 40-65 som er 
representert i foreningens Landsstyre. Det kan med viss rett hevdes at medlemmene under 40 
år og over 65 år således er underrepresentert.  

Når en aner hvilken utvikling vi står ovenfor i Norge, både mht. befolknings-demografien, den 
medisinsk-tekniske utviklingen og organiseringen av fremtidens helse- og sosialtjeneste, kan det 
med en viss rett hevdes at det ikke ville være ulogisk om erfaringene til medlemsskaren >65 år 
ble bedre representert i Landsstyret. 

Et motargument vil være at de overnevnte hensyn vil bli rikelig belyst og ivaretatt av 
Landsstyrets øvrige representanter. Mens det er et faktum at de fleste overlegninger i 
foreningen er farget av representantenes organisasjonsbakgrunn, så representerer 
medlemsskaren og styret i Eldre Legers Forening en tverrfaglighet med ulik 
organisasjonsbakgrunn, som kan være gunstig for Landsstyrets diskusjoner og beslutninger.    

Styret i Eldre legers Forening ber derfor om en organisasjonsmessig behandling av et ønske 
om å få hevet ELFs representasjon i Landsstyret til 5 medlemmer.  


