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Lovendringsforslag vedrørende vilkår for godkjenning som spesialforening 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. januar 2020. 

 

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

følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen ønsker en Legeforening hvor alle leger i Norge kan finne sin plass. Det er 

viktig at det er muligheter i foreningen for endring i takt med samfunnet og interesser hos 

medlemmene.  

 

Overlegeforeningen mener det er viktig at foreningens politikk vedtas gjennom demokratiske 

prosesser, særlig når det gjelder foreningens sentrale politikkområder. I mange tilfeller kan det 

være vanskelig å skille mellom fag og politikk. Det vil i noen tilfeller kunne være vanskelig 

både internt i foreningen og kanskje særlig eksternt dersom spesialforeninger lager og fronter 

meninger og politikk som ikke er forankret i den demokratiske valgte delen av foreningen, 

men som vil kunne bli oppfattet som Legeforeningens vedtatte politikk. 

 

Ønske om mer sekretariatsbistand øker i hele foreningen. Overlegeforeningen kan ikke se at 

det vil være hensiktsmessig slik ressurssituasjonen er i dag at spesialforeningene skal kunne 

bruke sekretariatsbistand. Legeforeningens lover legger heller ikke opp til at 

spesialforeningene skal ha slik bistand.  

 

Det kan være utfordrende å finne løsninger på hvordan legers interessefelt på tvers av lokal-, 

fag- og yrkesforeninger skal finne sin form i Legeforeningen dersom det ikke kan være i form 

av en spesialforening, men vi mener at de eksisterende strukturene i foreningen må kunne 

finne møtepunkter for disse interessefeltene, for eksempel i form av nettverk, utvalg eller 

møteplasser.  Overlegeforeningen støtter en endring av paragraf 3-9-1 slik det legges fram i 

høringen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder   


