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Høring i organisasjonen – Lovendring - § 4-1 Sekretariat 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 5. februar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 4. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Generalsekretærstillingen i Legeforeningen er, som påpekt i høringsbrevet, en krevende 

posisjon og ved nyansettelser er det erfaringsmessig relativt få reelle kandidater til stillingen.  

For å kunne øke søkertilfanget til stillingen som generalsekretær har det vært reist spørsmål om 

det bør åpnes for at andre enn kandidater med medisinsk embetseksamen kan vurderes ved 

rekrutteringen. 

 

Det nevnes at de øvrige nordiske legeforeninger ikke har lege som øverste administrativ leder. 

Likevel er de foreningene ikke helt sammenlignbart med Den norske legeforening som også i 

stor grad er en faglig organisasjon. 

 

Overlegeforeningen vektlegger følgende fra utredningen:  

 

Legeforeningens standpunkt er at leger er best egnet til å lede sykehus og helseforetak. Det kan 

vektlegges at tilsvarende prinsipp bør gjelde for Legeforeningen som administrativ virksomhet, 

både av hensyn til intern og ekstern autoritet, og av hensyn til kjennskap til helseområdet og 

medisinske fag. I sin rolle har generalsekretær en funksjon som kontaktpunkt inn i foreningen 

overfor medlemmer som henvender seg, og den interne autoriteten til å møte slike 

henvendelser vil kunne anses å være annerledes for en lege, enn for en administrativ leder med 

annen bakgrunn.  

 

I diskusjon i styret har det blitt påpekt at bedre forståelse av arbeidsmåten leger i de 

forskjellige foreningsledd har kan være et argument for å fortsatt sette krav om å ha en lege 

som generalsekretær. 

 

Legeforeningens organisasjonsstruktur har de siste årene endret seg betydelig, i tråd med 

endrede utfordringer og oppgaver. I takt med at organisasjonen har blitt vesentlig større er 

generalsekretærens oppgaver endret, og samtidig er tilstedeværelsen av foreningens 

tillitsvalgte betydelig økt med frikjøp av president, samt ledere i de store yrkesforeningene.  



Overlegeforeningens styremedlemmer har ulike oppfatninger, men flertallet mener at det ikke 

har avgjørende betydning om søker til stilling som Legeforeningens generalsekretær er lege 

eller ikke. Den foreslåtte formuleringen «generalsekretær bør være fortrinnsvis lege» kan 

stenge for potensielle gode kandidater uten medisinskfaglig bakgrunn. Overlegeforeningen 

mener likevel at leger i kraft av yrkesutdanning og erfaring i større grad enn andre kandidater 

kan inneha kvalifikasjoner som gjør dem særlig egnet til stillingen, men mener at dette må 

inngå i en samlet vurdering av aktuelle kandidater ved ansettelse.  

 

Dagens § 4-1 i legeforeningens lover lyder: «Foreningens daglige virksomhet utøves av et 

sentralt sekretariat, som ledes av generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører 

og skal være lege.» 

 

Overlegeforeningen foreslår at siste delsetning «skal være lege» strykes.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 

 

  

 

  


