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Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen 

som eier - intern høring  
 

Et utvalg bestående av FaMes leder Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, 

desisorutvalgets leder Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i 

Tidsskriftet Are Brean, ansattrepresentant Merete Kile Holtermann (redaksjonssjef i 

Tidsskriftet), og sjefredaktør i det danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj, har på oppdrag 

fra sentralstyret gjennomgått forhold mellom Tidsskrift for den norske legeforening og 

Legeforeningen som eier (se vedlagte rapport).  

 

Bakgrunnen for utvalgsarbeidet er landsstyrets vedtak på landsstyremøtet 2015:  

 

"Landsstyret anmoder sentralstyret om å iverksette en prosess for gjennomgang av 

alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som 

eier. På denne bakgrunn bes sentralstyret om å nedsette et bredt sammensatt utvalg, 

med representanter både fra Tidsskriftets redaksjon/redaksjonskomiteen for 

Tidsskriftet og sentrale personer fra Legeforeningens organisasjon. 

 

Utvalget skal vurdere alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og 

Legeforeningen som eier, herunder hvordan Redaktøren for Tidsskriftets kan ivareta 

utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen, redaksjonskomiteens rolle og ansvar, sentralstyrets og landsstyrets rolle 

og ansvar, kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner, hvordan eventuell uenighet 

med eier skal håndteres, og eventuelle lovendringer som følge av gjennomgangen. 

Sentralstyret bes om å fremlegge innstilling til landsstyret på landsstyremøtet i 2016. " 

 

Sentralstyret nedsatte på denne bakgrunn utvalget i sentralstyremøtet 14. september 2015.  
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Et av hovedspørsmålene i utvalgets arbeid har vært hvilken organisasjonsmodell Tidsskriftet 

bør ha. Utvalget har på bakgrunn av innhentet informasjon vurdert tre organisasjonsmodeller 

(rapportens punkt 10): 

1. Dagens organisasjonsmodell videreføres, slik at Tidsskriftet fortsatt er organisert som 

en enhet/avdeling i Legeforeningens sekretariat.  

2. Tidsskriftet får et eget styre, men er fortsatt organisert i Legeforeningen.  

3. Tidsskriftet opprettes som en selvstendig juridisk enhet (aksjeselskap) og er dermed 

ikke lenger organisert i Legeforeningen. Tidsskriftets ansatte er følgelig ikke lenger 

en del av Legeforeningens sekretariat.  

 

Utvalget er etter en helhetsvurdering enstemmig kommet til at alternativ 1, å beholde dagens 

organisasjonsmodell, er det beste alternativet. Utvalget vurderer at det som samlet sett best 

vil ivareta den redaksjonelle friheten, Tidsskriftets økonomi og administrasjon og andre 

ønskede organisatoriske forhold, er justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell. Denne 

vurderingen gjennomgås nærmere under rapportens punkt 10.5.  

 

Utvalget har hensyntatt redaktørplakaten og de aktuelle punktene i Vancouver-erklæringen, 

og hatt møter med Redaktørforeningen og Fagpressen. I tillegg har utvalget innhentet 

informasjon fra en rekke andre tidsskrifter, særlig internasjonale generelle medisinske 

tidsskrifter. Det redegjøres for de enkelte endringsforslagene i rapportens punkt 11 og 12. 

Hovedtrekkene i utvalgets forslag oppsummeres som følger:  

 

 Utvalget foreslår at myndigheten til å ansette og eventuelt si opp sjefredaktøren flyttes 

fra landsstyret til sentralstyret, og at myndigheten til å fastsette sjefredaktørens lønns- 

og arbeidsvilkår flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret.  

 

 Utvalget foreslår at redaksjonskomiteen videreføres og at redaksjonskomiteens rolle 

som rådgiver for sjefredaktøren presiseres i Legeforeningens lover (herunder 

instruks). 
 

 Utvalget foreslår at sjefredaktøren utpeker redaksjonskomiteens medlemmer. 

Forslaget innebærer at myndigheten til å oppnevne medlemmene flyttes fra 

sentralstyret til sjefredaktøren, og at det ikke lenger følger av Legeforeningens lover 

at generalsekretæren og sentralstyremedlem har en plass i redaksjonskomiteen.  

 

 Utvalget foreslår at det opprettes et nytt organ: Tidsskriftrådet. Tidsskriftrådet får 

følgende oppgaver: 

1. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør 

2. Evaluere sjefredaktøren årlig basert på forhåndsavtalte kriterier. Kriteriene avtales 

mellom sjefredaktøren og sentralstyret i tråd med Vancouver-erklæringen.  

3. Mekle ved eventuell konflikt mellom Legeforeningen som eier og Tidsskriftets 

sjefredaktør, og avgi innstilling til sentralstyret i spørsmål om oppsigelse av 

sjefredaktøren 

 

 Tidsskriftrådets sammensetning foreslås vedtatt av landsstyret i form av instruks, med 

følgende punkter:  

o Tidsskriftrådet bør ha inntil fem medlemmer  

o medlemmene bør ha posisjoner som er sentrale i Legeforeningen, men ikke 

står for tett opptil den daglige styringen av foreningen  
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o Rådet foreslås sammensatt av leder av desisorutvalget, leder av 

redaksjonskomiteen og leder av FaMe. FaMes leder foreslås å lede rådet. Det 

er personene som til enhver tid har den aktuelle posisjonen som utgjør 

tidsskriftrådet.  

o Det foreslås at en representant oppnevnt av Fagpressen og en person oppnevnt 

av Redaktørforeningen inviteres til å delta i tidsskriftrådet.  

o Ved ansettelse av sjefredaktør foreslås det at en representant valgt av og blant 

Tidsskriftets ansatte gis observatørstatus. 

 

 Utvalget foreslår at Tidsskriftet får en tydeligere plass på landsstyremøtene for å 

redegjøre for Tidsskriftets virksomhet. Utvalget foreslår at det lovfestes i 

Legeforeningens lover at Tidsskriftet får en fast post på landsstyremøtene. 

 

 Utvalget har en rekke forslag til endringer av Legeforeningens lover for å lovfeste 

dagens praksis. Dette gjelder blant annet tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig 

utgiver, sjefredaktørens rolle og ansvar, arbeidsgiveransvaret for sjefredaktør og de 

øvrige ansatte i redaksjonen, rapporteringslinjer i administrative og økonomiske 

forhold, samt rapporteringslinjer i arbeidsmiljøspørsmål.  

 

Forslagene tas dels inn i Legeforeningens lover og dels inn i en instruks fastsatt av 

landsstyret. 

Forslag til lovendringer som følge av utvalgets anbefalinger: 

 

Bestemmelsen i lovenes § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening erstattes av et nytt 

kapittel 5, med følgende bestemmelser: 

 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. 

Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.  

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle 

arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. 

Unntak herfra følger av § 5-3. 

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formålsbestemmelse fastsatt i § 1-2. 

Dette innebærer blant annet: 

- Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og 

fornyelse av legen som allmenn kliniker  

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

- Å bidra til holdningsdanning hos legene 

- Å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon 

- Å fremme den helsepolitiske debatt 

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør 

(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger 

sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet. 

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten, 

Vancouvererklæringen og Vær varsom-plakaten. 
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(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder 

ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt 

budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet. 

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold. 

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold. 

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder 

Tidsskriftet.  

§5-4 Redaksjonskomiteen  

(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved 

sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og 

kjønnsmessig balanse. 

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og 

driftsmessige forhold.  

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør 

oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens 

medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i 

perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.  

§5-5 Tidsskriftrådet  

(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret. 

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver: 

a. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør. 

b. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. 

Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør. 

c. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til 

sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. 

§5-6 Instruks 

Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor. 

 

Øvrige endringer: 

 

Landsstyrets oppgaver – nytt pkt. 2 om Tidsskriftet. Pkt. 2-12 blir nytt pkt.3-12. 

 

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver 

(1) På landsstyremøtene behandles: 

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet. 

2 3. Sentralstyrets forslag til 

a) rullerende prinsipprogram 

b) arbeidsprogram for de kommende 2 år. 

3 4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet. 

4 5. Budsjett for kommende år, herunder  

a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3 

b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret 

c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) sentralstyrets økonomiske fullmakter. 

5 6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter. 
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6 7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.  

7 8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og varamedlemmer. 

Når flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig avstemning. 

8 9. Valg av valgkomité. 

9 10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

10 11. Valg av desisorutvalg. 

11 12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av landsstyret, 

herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 

 

(2) Punktene 2 3, 7, 8, 9 og 10 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på ulike tall. 

 

§§ 4-3 til 4-5 blir ny §§ 4-2 til 4-4. 

Kapittel 5 blir nytt kapittel 6. 

Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for 

presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag., samt 

fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.  

Utvalgets forslag til instruks i medhold av ny § 5-6:  

 

Instruks for Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

§ 1 Forholdet mellom eier/utgiver og redaktør 

 

§ 1-1 Ansvarlig utgiver av Tidsskriftet 

Legeforeningen ved generalsekretær er ansvarlig utgiver av Tidsskriftet. 

 

§ 1-2 Sjefredaktørens ansvar for redaksjonelle forhold 

Sjefredaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen. Sjefredaktøren treffer 

endelig avgjørelse om Tidsskriftets innhold.  

 

Sjefredaktøren har ansvaret for innholdet i Tidsskriftet og for overholdelse av gjeldende 

lovgivning. 

 

§ 1-3 Arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren 

Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren.  

 

§ 1-4 Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte i redaksjonen 

Sjefredaktøren har arbeidsgiveransvaret for de øvrige ansatte i Tidsskriftet.  

 

Sjefredaktøren avgjør ansettelser og oppsigelser og styrer ressursbruk i henhold til 

Legeforeningens retningslinjer og de økonomiske budsjettrammer landsstyret har stilt til 

rådighet. 

 

§ 2 Rapporteringslinjer 

 

§ 2-1 Administrative og økonomiske forhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative og økonomiske forhold.  

 

Sentralstyret kan gi retningslinjer om forholdet mellom generalsekretærens og 

sjefredaktørens økonomiske disposisjonsrett for å sikre ivaretakelse av den redaksjonelle 

friheten. 
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§ 2-2 Rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren vedrørende arbeidsmiljølovens krav til 

forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

De ansatte i Tidsskriftet omfattes av arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres i 

Legeforeningen.  

 

Dersom det er forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte ønsker å ta opp, skal disse først tas 

opp med sjefredaktøren, eventuelt via de ansattes representanter eller verneombud. Dersom 

kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan forholdene tas opp med generalsekretæren. 

Generalsekretæren kan iverksette nødvendige tiltak for å bringe arbeidsmiljøet i samsvar med 

lovens krav, herunder eventuelt å bringe saken inn for tidsskriftrådet til mekling. 

 

§ 3 Redaksjonskomiteen 

Sjefredaktøren velger medlemmene av redaksjonskomiteen og utpeker leder. 

 

Redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for sjefredaktøren 

innebærer også vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets formål. 

 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle forhold.  

 

Redaksjonskomiteen skal bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerne av Tidsskriftet 

og sjefredaktør/redaksjon. Tilsvarende gjelder forholdet mellom fagmiljøene og 

sjefredaktør/redaksjon. 

 

§ 4 Tidsskriftrådet 

 

§ 4-1 Tidsskriftrådets sammensetning 

Tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer: 

 FaMes leder 

 Desisorutvalgets leder 

 Redaksjonskomiteens leder 

 Redaktørforeningen inviteres til å oppnevne en representant 

 Fagpressen inviteres til å oppnevne en representant 

FaMes leder er leder av tidsskriftrådet. 

 

§ 4-2 Ansettelse av sjefredaktør 

Sentralstyret ansetter sjefredaktøren.  

 

Før sentralstyret treffer sin beslutning om ansettelse skal tidsskriftrådet avgi innstilling til 

sentralstyret, hvor følgende forhold bør iakttas:  

 medisinskfaglig bakgrunn og forskningserfaring/doktorgrad 

 god kjennskap til medisinsk-vitenskapelig publisering 

 gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, herunder et strategisk blikk på 

utvikling av nye løsninger og videreutvikling av Tidsskriftet  

 

Ved ansettelse av sjefredaktør skal en representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet 

gis observatørstatus. 
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Tidsskriftrådet kan benytte eksternt rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsesprosessen. 

 

§ 4-3 Årlig evaluering av sjefredaktør 

Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

 

Som ledd i evalueringen kan tidsskriftrådet få tilsendt arbeidsmiljøundersøkelser for 

Tidsskriftet.  Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet. 

 

Tidsskriftrådets evaluering skal være skriftlig. Sjefredaktøren skal få innsyn i evalueringen og 

gis anledning til å komme med kommentarer før endelig evaluering oversendes sentralstyret. 

Sjefredaktøren skal motta et eksemplar av den endelige evalueringen. 

 

§ 4-4 Konfliktløsning 

Tidsskriftrådet skal fungere som mekler ved eventuell konflikt mellom sjefredaktør og 

eier/utgiver. Alle parter har anledning til å bringe konflikter inn for tidsskriftrådet.  

 

§ 4-5 Oppsigelse av sjefredaktør 

Sentralstyret fatter beslutning som gjelder eventuell oppsigelse av sjefredaktør. Beslutning 

om oppsigelse krever 2/3 flertall. Før sentralstyret treffer eventuell beslutning om oppsigelse, 

skal tidsskriftrådet ha meklet i henhold til § 4-4 og ha avgitt begrunnet innstilling til 

sentralstyret i saken. 

 

Sjefredaktøren skal ha anledning til å uttale seg både overfor tidsskriftrådet og sentralstyret 

før sentralstyret treffer beslutning.  

 

§ 5 Endringer 

Instruksen kan endres av landsstyret. 

 

 

Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til organisasjonsleddene.  

 

Høringsfristen settes til 4. april 2016.  

Høringssvarene legges inn under høringer på www.legeforeningen.no.  

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 

Lars Duvaland Hege Synne Rahm 

avdelingsdirektør rådgiver/advokat 

 

Saksansvarlig: seksjonssjef/advokat Bjørn Ove Ekern Kvavik 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk  

 

Vedlegg: Rapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier  
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