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Intern høring - Landsstyresak – Forslag om endringer av lovenes § 3-2-3, 1. 
ledd og § 3-6-3, 2 ledd nr. 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om 
samhandling med spesialitetskomiteene.  

På Landsstyremøte 22.5-24.5.2012 ble det i sak 10.3.fremsatt et forslag om endringer av 
lovenes § 3-2-3, 1.ledd og § 3-6-3, 2.ledd nr. 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om 
samhandling med spesialitetskomiteene. Sentralstyret hadde forut for Landsstyremøte 
behandlet saken på sitt møte 15.2.2012 hvor sentralstyret vedtok å sende saken ut på bred 
høring. I sentralstyrets møte 23.4.2012 fattet sentralstyrets følgende innstilling til vedtak: 
«Forslaget til endringer i lovenes § 3-2-3, 1.ledd nr. 1 og § 3.6.3, 2.ledd nr. 2 forkastes.»

På Landsstyremøte i 2012 ble det fremlagt et utsettelsesforslag, som ble vedtatt med 74 
stemmer.   Forslaget lød: «Forslaget oversendes sentralstyret og legges frem neste år.»  
Sentralstyret har vurdert saken og fremmer et forslag. 

Bakgrunnen for landsstyrebehandlingen i 2012 var et forslag fra Birgitte Sterud fremsatt i e-
post av 24.1. 2012 (vedlegg) om endring av Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd nr 1 og § 
3-6-3, 2. ledd nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med 
spesialitetskomiteene. (Steruds endringsforslag er markert med fet skrift.)

§ 3-2-3 Sentralstyrets oppgaver
(1) Sentralstyret handler med ansvar overfor landsstyret og har til oppgave:                                            
1. å ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av interesse 
for foreningen og dens medlemmer.  I utdanningsspørsmål skal sentralstyret samarbeide 
med de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene.

§ 3-6-3 Formål og oppgaver
(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i 
Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske 
foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy 
kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på 
størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.



(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver:   
1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til utvikling i faget.
2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært 
samarbeid med relevant spesialitetskomite.
3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, forskning.
4. Arbeid med hovedsaklig det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og 
utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og samhandling innen og mellom 
helsetjenestenivåene.
5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.

Vurdering av saksfremlegg for landsstyret 2013
Forslagene i utforming bryter med dagens lovteknikk i Legeforeningens lover. I forslaget er 
det formelle regler knyttet til saksbehandling inntatt i generelle formål og oppgaver. Det 
bryter også med lovenes oppbygning og innretning å angi enkelte organer, råd eller utvalg av 
foreningen i opplistingen over sentralstyrets oppgaver i § 3-2-3. Det er i loven ikke lagt opp 
til en oppregning av prosessuelle krav til sentralstyrets arbeidsform, noe som ville medført en 
betydelig lengre liste enn de aktuelle forslag. En slik innretning av lovene må bygge på 
betydelige og gjennomgående endringer, men risikoen ved oppregninger er at noe utelates og 
at loven blir utdatert. Det vil medføre diskusjoner om andre organer, råd eller utvalg som 
ønsker tilsvarende regulering. 

Denne lovteknikken kan anses uhensiktsmessig og vil medføre et uoversiktlig lovverk med 
hyppig behov for endringer. 

I forslaget ligger det noen definerte behov som kan imøtekommes innenfor dagens struktur 
med noen endringer. Forslaget innebærer ingen organisasjonsendring, og det legges således 
ikke opp til endringer av foreningens organer nevnt i § 1-3.

- Endring av § 1-6

Behandlingen i landsstyret 2012 viste at det var tvil om innholdet i § 1-6 om den gjaldt hele 
foreningen ved bruk av begrepet «organer». 

Legeforeningens organer er definert i lovenes § 1-3 på følgende måte:

Foreningens organer er:
1. Landsstyre.
2. Sentralstyre. 
3. Avdelinger.

a) Lokalforeninger.
b) Yrkesforeninger.
c) Fagmedisinske foreninger.
d) Norsk medisinstudentforening.

4. Regionsutvalg.
5. Spesialforeninger.
6. Sekretariat.



Spesialitetskomiteene er ikke omfattet av oppregningen i § 1-3, noe som er naturlig da disse 
komiteer er sentralstyreoppnevnte utvalg, og er sakkyndige og rådgivende organ for 
sentralstyret i spørsmål som vedrører spesialistutdanningen i den enkelte spesialitet.
Spesialitetskomiteenes formål er regulert av generelle bestemmelser for spesialistutdanning 
av leger, og innebærer at spesialitetskomiteene i nært samarbeid med vedkommende 
fagmedisinske forening skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for 
videre- og etterutdanning i vedkommende spesialitet.

Samarbeid internt er imidlertid av stor betydning og bør omfatte flere enn de oppregnede 
organer. Samarbeid er regulert i § 1-6 hvor formålet er å sikre god samhandling mellom 
Legeforeningens organer som er nevnt i § 1-3, i tillegg til ulike råd og utvalg. Det kan være 
hensiktsmessig å tydeliggjøre at denne bestemmelsen gjelder for hele foreningen.

Det foreslås derfor å endre overskriften til samhandling innad i Legeforeningen, og at 
begrepet «organer» erstattes med organisasjonsledd. På denne måten skapes det klarhet om 
at også ulike råd og utvalg, herunder spesialitetskomiteene, omfattes av bestemmelsen i 
tillegg til foreningens organer definert i § 1-3.

Med denne endringen omfattes alle deler av foreningen av forpliktelsen til samarbeid. 
Sentralstyret har vurdert om det i større grad burde vært definert hvem som er omfattet av 
bestemmelsen, men har falt ned på at en slik oppregning ikke er hensiktsmessig da den vil 
kunne føre til at noen faller utenfor oppregningen. Begrepet organisasjonsledd er ikke 
definert i Legeforeningens lover, men er ment å favne bredt. 

Det foreslås dermed endringer i lovenes § 1-6 som følger (endringer i fet skrift – fjernet tekst 
=gjennomstreket):

§ 1-6 Samhandling mellom foreningens organer innad i Legeforeningen
(1) Legeforeningens organer ulike organisasjonsledd skal virke for sine formål etter den 

fordeling av roller, funksjoner og oppgaver som er trukket opp i disse lover.  Samtidig 
forutsettes hvert enkelt organ organisasjonsledd å være en integrert del av 
Legeforeningen som helhetlig organisasjon og virke for det felles formål.

(2) Sentralstyret og styrene for avdelinger og spesialforeninger øvrige organisasjonsledd
skal sørge for at tilstrekkelig informasjon om egne vedtatte mål, strategier og tiltak er 
internt tilgjengelig gjennom egnede medier. Tilsvarende forutsettes hvert enkelt av 
Legeforeningens organer organisasjonsledd gjennom denne informasjon i rimelig 
grad å holde seg orientert om virksomheten i andre organer de øvrige 
organisasjonsledd.

(3) Sekretariatet skal bidra til å fremme åpen informasjonsflyt mellom foreningens ulike 
organisasjonsledd og bistå foreningens organer organisasjonsledd teknisk og 
informasjonsfaglig.

(4) Interessekonflikter mellom foreningsorganer de ulike organisasjonsledd som ikke 
løses i minnelighet, skal rapporteres til sentralstyret, som med bindende virkning 
avgjør konflikten inntil den eventuelt bringes inn for landsstyret.

(5) Når organer de ulike organisasjonsledd i Legeforeningen opptrer utad, skal de 
enkelte så langt det er mulig unngå å synliggjøre eventuelle interne 
interessekonflikter. Ved tvil skal Legeforeningen sentralt orienteres.

- Endring av §3-2-3 (2)



Det er et mål at beslutninger treffes på et best mulig opplyst grunnlag. Dette gjelder i alle deler av 
Legeforeningen der det treffes beslutninger, men det er av særlig stor betydning for Sentralstyret som 
forvalter foreningens interesser i en rekke sammenhenger. 

Det foreslås at det inntas et nytt punkt som forplikter sentralstyret til å sørge for at saker er 
tilstrekkelig opplyst før det treffes vedtak. Denne endringen skal ivareta behovet for en 
tydeliggjøring av ansvaret til sentralstyret, men uten å gjøre forsøk på å regne opp de mange 
oppgaver det vil medføre. Forslaget innebærer således en saksbehandlingsregel for å bidra til 
å oppfylle de mål som er satt om et grundig forarbeid av saker som fremmes for vedtak. Det 
foreslås derfor følgende endring:

§ 3-2-3 Sentralstyrets oppgaver
Nytt pkt. (2)
Sørge for at saker er tilstrekkelig opplyst før det treffes vedtak.

- Endring av §3-6-3 (2)

Forslag fra Sterud er todelt. Som nevnt ovenfor er det sentralstyrets oppfatning at det ikke er 
riktig eller hensiktsmessig å endre § 3-2-3. Sentralstyret finner imidlertid at forslaget om 
endringer i § 3-6-3 (2) nr 2 bør imøtekommes. Dette forslaget innebærer at de fagmedisinske 
foreningene skal vurdere og påvirke spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært 
samarbeid med relevant spesialitetskomite. En slik samarbeidsform er hensiktsmessig ut 
fra flere forhold. For det første sikrer den en bredest mulig vurdering av slike spørsmål. Og 
for det annet sammenfaller spesialitetskomiteenes mandat i stor utstrekning med de 
fagmedisinske foreninger på dette punkt. Spesialitetskomiteene har gjennom sin arbeidsform 
tilegnet seg en unik kompetanse innenfor disse spørsmål, og det bør derfor være et nært 
samarbeid med de fagmedisinske foreningene for å sikre en bredest mulig vurdering av slike 
forhold. Det foreslås derfor følgende endring

§ 3-6-3 (2)
Tillegg til punkt 2
2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært 
samarbeid med relevant spesialitetskomite.

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

Link til Legeforeningens lover: http://legeforeningen.no/Om-
Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/

Høringsfristen settes til 8. april 2013.

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



Med hilsen 
Den norske legeforening

   Geir Riise    Anne Kjersti Befring 
   Generalsekretær    Direktør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg: Steruds e-post av 24.1.2012
Kopi. Sentralstyrets medlemmer


