
Arrangementer i regi av Legeforeningen og 

underliggende foreningsledd - oktober 2020  

  
Etter en periode med lettelser i smitteverntiltak, har smitteøkningen den siste tiden ført til 

innstramminger i råd og anbefalinger fra regjeringen. I tillegg får lokale smitteverntiltak 
betydning for aktiviteten i Legeforeningen og underliggende foreningsledd.  
 
På bakgrunn av dette kommer Legeforeningen nå med oppdaterte råd for arrangementer 
frem mot julen 2020.  

  
Råd for arrangementer oktober til desember 2020  
 

Hovedforeningen vil fortsatt forholde seg til de offentlige anbefalingene om antall deltakere 
per arrangement. Nytt pr oktober 2020 er at det i tillegg til nasjonale smittevernråd og tiltak 

som gjelder hele landet, gjelder lokale smitteverntiltak i områder med særlig høy smitte.  
Dette krever at arrangører må sette seg inn i de rådene som gjelder i den aktuelle kommune 
hvor arrangementet skal avholdes.   
 
Det nasjonale rådet for sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler er en 
grense på maksimalt 50 deltakere. Se pressemelding fra regjeringen av 26.10.20 Dette betyr 
blant annet at Legeforeningens landsstyremøte i sin helhet nå blir gjennomført digitalt.  
Oslo kommune har innført strengere tiltak, her er det en begrensning på 20 deltakere på 
alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering. Med fast seteplassering menes at 
den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Vi 
forstår dette slik at grensen på 20 personer vil gjelde for kurs, seminarer og andre 
arrangement der deltakerne f.eks samles til felles lunsj, gruppearbeid eller annet. Se 

informasjon på Oslo kommunes nettside.  
Legeforeningens kurs og konferansesenter forholder seg til reglene for dette i Oslo, og er nå i 
dialog med arrangører for å tilrettelegge for gjennomføring av møter og arrangement.  

For øvrig vil forutsetningene for å arrangere fysiske møter være følgende: 
    

• 1 m avstand  
• Arrangør ivaretar  smitteverntiltak  
• Arrangør setter seg inn i og følger aktuelle veiledere fra FHI eller kommunen 
• Frivillighet – respekt for deltakere i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid-19, eller 
andre som ikke ønsker å delta fysisk i nåværende situasjon. 
 

Vi minner om at det påhviler et særskilt ansvar for Legeforeningen og foreningsleddene å 
unngå smittespredning blant helsepersonell. Legeforeningen vil følge situasjonen nøye, og 
gjøre konkrete vurderinger knyttet til sine sentrale arrangementer. 
 

Legeforeningen vil i sine vurderinger legge vekt på følgende momenter, og anbefaler at også 
foreningsleddene gjør det samme:  

• Antall deltakere 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/nye-tiltak-innfores-29-oktober


• Hvilke oppgaver og funksjoner helsepersonellet som skal delta har. Eventuelle 
restriksjoner fra arbeidsgivere må hensyntas 
• Arrangementer utenfor Norge bør unngås. Om det likevel vurderes, må reiserådene 
til myndighetene følges, herunder karantenebestemmelser 
• Om arrangementet kan gjennomføres på annen måte, eventuelt en kombinasjon av 
fysisk og digitalt oppmøte 

• Risiko for avbestilling, økonomisk tap og tilhørende ansvar 
• Eget ansvar for økonomiske tap dersom det blir foretatt avlysninger på grunn av 
endringer i smittevernregler eller reiseråd. 
 

Legeforeningen har ingen godkjenningsmyndighet når det gjelder foreningsleddenes 
møtevirksomhet. Legeforeningen kan heller ikke stille økonomisk sikkerhet, eller på annen 
måte dekke tap som følge av avlysninger. Hver enkelt arrangør må selv vurdere dette. 
 
Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen  

 

 


