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Høring 
av forslag om endringer i 

Den norske lægeforenings organisasjon 
 
 
 
 
Forord 
 
Med utgangspunkt i landsstyrets vedtak i sak 12/2003 av 22. mai 2003 fremmer sentralstyret i 
denne utredning et samlet forslag til endringer i Den norske lægeforenings organisatoriske 
oppbygning. I tråd med vedtaket bygger sentralstyrets arbeid på organisasjonsutvalgets 
innstilling av 30. januar 2003, de høringsuttalelser som ble innhentet i den anledning, 
landsstyrets debatt og vedtak i saken og de synspunkter som er fremsatt senere fra 
fylkesavdelinger, yrkesforeninger, spesialforeningenes landsstyrerepresentanter og landsstyret 
for øvrig. 
 
Fremstillingen faller i tre deler. I Del I fremstilles sentralstyrets forslag, relativt kortfattet og 
uten nærmere begrunnelse. Som vedlegg følger en tallmessig illustrasjon av hva forslagene 
kan gi av økonomiske konsekvenser, gitt visse foreutsetninger..   
 
I Del II beskrives Legeforeningen slik den har vært og er, dens formål og oppgaver og hvilke 
utfordringer en kan se i organisasjon og oppgaver i overskuelig fremtid. 
Organisasjonsutvalgets anbefalinger og reaksjonene på dem er gjennomgått. Sentralstyret har 
videre gjort rede for hva som er skjedd med saken frem til og med landsstyremøtet i Loen 
2004. Av hensyn til nyere medlemmer og tillitsvalgte har sentralstyret valgt å gjøre 
fremstillingen relativt fyldig og detaljert. 
 
I Del III drøftes grunnlaget og målet for omorganisering samt de spørsmål som har vært mest 
omdiskutert i organisasjonsdebatten; den geografiske struktur og yrkesforeningsinndelingen 
og tilpasningen av disse strukturer til strukturene i helsetjenesten.  Det er søkt å belyse hvilke 
krav som må settes til organisasjonsstruktur – grunnorganisasjon og særlige organer - i en 
forening med Legeforeningens brede formål. Videre diskuteres hvordan foreningens faglige 
virksomhet og profil kan styrkes på beste måte, bl a gjennom utvidelse av det obligatoriske 
medlemskap. Det drøftes også om det er behov for endringer i valgordning og tilhørighet for 
tillitsvalgte i forhold til eier- og forvaltningsstrukturen i helsetjenesten. Det drøftes 
konsekvenser for landsstyrets sammensetning og evt følger for kontingentsystem og for 
sekretariat. Den tallmessige illustrasjon av forslagene er nærmere gjennomgått. 
 
Sentralstyret har sett det som sin oppgave å bidra til at Legeforeningens organisasjon får 
større evne til omstilling og omdisponering av sine ressurser. Bl a derfor har en vurdert 
antallet av lokalavdelinger og yrkesforeninger. Mye av foreningens ressurser er budsjettert for 
virksomheten i yrkesforeninger og avdelinger. Også disse ressurser må for en del kunne 
omdisponeres til endrede mål. Det samme gjelder de ressurser som er bundet til sekretariatet. 
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Den valgte ledelse på ulike nivåer tolker til en hver tid foreningens formål i forhold til de 
utfordringer som medlemmer, samfunn og helsetjeneste byr på.  Foreningen må være politisk 
styrbar i den forstand at når de styrende organer setter nye mål for virksomheten, må også 
leddene i organisasjonen rette seg inn etter de endrede mål og relatere ressursinnsatsen til 
målene. 
 
Sentralstyret ønsker ellers å innrette foreningen slik at meninger og ideer fra medlemmer når 
frem til ledelsen og at ledelsens beslutninger om mål, strategier og tiltak treffer medlemmene 
der de er. Foreningens organisasjonsstruktur bør være klar, oversiktlig, transparent og 
forståelig, slik at de spørsmål den skal arbeide med, løses der de skal løses.  
 
Sentralstyret ser fellesskapet både i geografi og yrke som viktige komponenter av det lim som 
holder Legeforeningen sammen, så vel i storm som i stille vær. Men også medlemmenes 
fellesskap i sterk interesse og engasjement i det medisinske fag og fagutviklingen utgjør et 
sterkt lim i en organisasjon av leger. En omorganisering må prøve å fange opp dette faktum. 
Legeforeningens evne til å få bred oppslutning avhenger både av suksess som fagforening og 
evne til å skape gode arenaer og gode vilkår for det faglige arbeidet. Organisasjonsleddenes 
og et samlet landsstyres ønske om å styrke den faglige virksomhet i foreningen har vært sterkt 
førende for sentralstyrets forslag. 
 
Sentralstyret har imidlertid lagt stor vekt på å bevare og forsterke Legeforeningen som en 
enhetlig organisasjon under en enhetlig toppledelse av alle aktiviteter. Endringer i 
organisasjon som kunne være en spire til splittelse eller tolkes som det, er ikke foreslått. 
Foreningen har én ledelse mellom landsstyrets møter. Det er sentralstyret. Foreningen har én 
ledelse mellom sentralstyrets møter. Det er sentralstyrets leder – foreningens president. 
 
Etter avsluttet høring, vil sentralstyret utarbeide endelig innstilling for behandling av 
landsstyret på møtet i Bergen forsommeren 2005. 
 
De endringer av Legeforeningens organisasjon som måtte bli vedtatt av landsstyret i 2005 vil 
måtte komme til uttrykk i form av endringer i vedtekter (lover). Om vedtaket blir noenlunde i 
samsvar med hva sentralstyret har foreslått i denne utredningen, vil det måtte bli vesentlige 
endringer i de nåværende lovers §§ 5, 9, 13 og 14 samt vesentlige redaksjonelle endringer av 
bestemmelser som er knyttet til disse. Sentralstyret går inn for at lovene redigeres på nytt, og 
at man da utnytter alle muligheter for en enklere redaksjon.  
 
Landsstyret forutsatte i sitt vedtak i Molde 2003 at organisasjonsendringer kan iverksettes per 
1.9.2005. Sentralstyret antar imidlertid at endringer som består i sammenslåing av avdelinger, 
statusendring eller evt fusjonering av yrkesforeninger samt pliktig medlemskap i 
fagmedisinske foreninger vil være så vidt omfattende at de krever tid. En går inn for at 
tidspunktet for iverksetting settes til 1.9.2006. 
 
 
 

Oslo 20. oktober 2004 
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Del I Anbefalinger og forslag 
 
 
 

1 Foreningens hovedstruktur og den obligatoriske plassering av 
medlemmene 

 
Det foreslås at Den norske lægeforening skal ha følgende underavdelinger: 
 

• En landsomfattende avdeling for studentmedlemmer, Norsk medisinstudentforening 
(Nmf) 

 
• Et antall geografisk baserte avdelinger svarende til områder som minst omfatter ett 

helseforetak. Avdelinger skal godkjennes av landsstyret. 
 

• Et antall landsomfattende yrkesforeninger som gir en hensiktsmessig inndeling av 
medlemmene i grupper med klare fellesinteresser som springer ut av fellesskap mht 
yrkesutøvelse, helsetjenestenivå, arbeidsgiverforhold eller annet yrkesmessig 
slektskap. Yrkesforeninger skal godkjennes av landsstyret. 

 
• Et antall landsomfattende, fagmedisinske spesialforeninger svarende til antallet av 

medisinske hoved- og grenspesialiteter som til enhver tid er godkjent. Som 
fagmedisinsk spesialforening kan også godkjennes yrkesforening som dekker én 
spesialitet eller et begrenset antall beslektede spesialiteter. Fagmedisinske 
spesialforeninger skal godkjennes av landsstyret. 

  
Det foreslås at alle legemedlemmer av Den norske lægeforening fortsatt fordeles med 
obligatorisk medlemskap i én avdeling og én yrkesforening. Fra 1. september 2006 skal 
dessuten alle medlemmer som er godkjent spesialist ha medlemskap i en godkjent 
fagmedisinsk spesialforening som er representativ for det medisinske fagområde der legen 
arbeider. Andre legemedlemmer med autorisasjon velger selv om de vil ha medlemskap i slik 
forening og i tilfelle hvilken.  
 
Medlemmer som er medisinstudenter skal fortsatt ha obligatorisk medlemskap i Norsk 
medisinstudentforening. 
 
 

1.1 Geografiske enheter - lokalavdelinger 
Lokalavdelinger skal normalt baseres på ett eller flere fylker som danner egne områder for 
helseforetak. Avdelingsområdene søkes arrondert slik at de for å få grenser som faller 
sammen med helseforetaksområder kan omfatte del av annet fylke.  
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Legemedlemmene har medlemskap i avdelingene etter arbeidssted. Sentralstyret kan etter 
individuell søknad innvilge medlemskap i annen avdeling enn den man etter hovedregelen 
hører til. 
 
Retningslinjer for avdelingenes vedtekter skal gis i Legeforeningens vedtekter slik at 
bestemmelser om avdelingenes styre og andre faste organer, valg, beslutningsstruktur, 
oppgaver rettigheter og plikter samt finansiering, i all hovedsak skal være like for de 
forskjellige avdelinger. 
 
Avdelingsstyret skal sammensettes etter valg på leder og frie styremedlemmer med tillegg av 
(lokal)avdelingstillitsvalgte for de ulike yrkesforeninger. 
  
Avdelingenes formål skal være i samsvar med Legeforeningens, med vekt på fellesoppgaver 
med geografisk tilsnitt og særlig ansvar for å organisere og støtte tillitsvalgtarbeidet i 
samarbeid med yrkesforeningene lokalt, om nødvendig samordne forhandlinger innen 
området, bidra til samhandling mellom helsetjenestenivåene og en helhetlig helsetjeneste, 
engasjere seg i lokal helsepolitikk, organisere kollegialt samvær mv. 
 
Avdelinger skal selv sørge for at deres behov for sekretariat blir dekket, evt i samarbeid med 
naboavdelinger. 
 
Avdelinger innen én og samme helseregion bør for øvrig - så langt det er hensiktsmessig -
samarbeide om  

• Lokal og regional tillitsvalgtopplæring  
• Kontakt mellom tillitsvalgte i kommuner og foretak 
• Kurskomitearbeid og kursvirksomhet 
• Helsetjeneste for leger 

 
Avdelinger innen én og samme helseregion skal i fellesskap etablere et regionsutvalg som 
internt kontakt- og samarbeidsorgan samt ekstern adresse i forhold til regional 
helsemyndighet. Regionsutvalget skal bestå av avdelingenes ledere foruten at 
yrkesforeningene skal være representert enten gjennom en av lederne eller ved suppleant. 
Dessuten skal Nmf ved nærmeste universitet være representert. Utvalget velger sin egen leder. 
Utvalget representerer Legeforeningen regionalt og sikrer samordning og samarbeid om 
avdelingenes oppgaver. Utvalget kan om nødvendig treffe bindende beslutninger på vegne av 
avdelingene i regionen. Utvalget skal betjenes administrativt av én av avdelingene. 
 
 

1.2  Yrkesforeninger 
Fra 1. september 2006 skal det være følgende fem yrkesforeninger: 

• Foreningen for leger i vitenskapelig stilling og annen statlige virksomhet (LVS) 
• Norsk overlegeforening (Of) 
• Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) 
• Primærmedisinsk legeforening (PML) 
• Yngre legers forening (Ylf) 

 
Reglene for medlemmes tilknytning til de ulike yrkesforeninger skal være som før, likevel 
slik at nåværende medlemmer av LSA og Namf fordeler seg på de yrkesforeninger som mest 
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naturlig kan representere deres fagforeningsinteresser. Nåværende medlemmer av Aplf danner 
PML sammen med LSA- medlemmer med overveiende primærmedisinske funksjoner eller 
administrasjon eller ledelse av slike. 
 
Sentralstyret vil av praktiske grunner foreslå følgende tilleggsregler: 
 

• Medlemskap i yrkesforening opprettholdes ved midlertidig tjeneste i inntil 12 måneder 
i funksjon som kvalifiserer for skifte av yrkesforening. (NB avvik fra nåværende 
ordning, vedtatt av sentralstyret) 

• Sentralstyret kan etter individuell søknad innvilge medlemskap i annen yrkesforening 
enn den man etter hovedreglene hører til. 

• Det skal være adgang til assosiert medlemskap (uten stemmerett) i annen 
yrkesforening enn den man primært hører til. Yrkesforeningen fastsetter selv slik 
kontingent. 

 
Bestemmelser som skal regulere yrkesforeningenes vedtekter skal følge av Legeforeningens 
vedtekter slik at bestemmelser om styre og andre faste organer, valg, beslutningsstruktur, 
oppgaver, rettigheter og plikter samt finansiering, i all hovedsak skal være like for de 
forskjellige yrkesforeninger. 
 
Yrkesforeningene skal sørge for kandidater og samarbeide med avdelingene om valg av 
tillitsvalgte på medlemmenes arbeidsplasser. Dessuten skal det velges medlem(mer) og 
varamedlem(mer) til avdelingsstyret og representanter til eget landsråd, som også helst bør ha 
annen tillitsvalgtfunksjon, foruten at yrkesforeningen har ansvar for å være representert i 
regionsutvalgene. 
 
Landsrådet/generalforsamlingen er yrkesforeningenes øverste organ og velger styre bestående 
av leder og inntil 6 styremedlemmer som på valgtidspunktet helst bør komme fra samtlige 
regioner. For øvrig skal landsrådet/generalforsamlingen utøve vanlige årsmøtefunksjoner. 
 
Yrkesforeningene skal være samlokalisert med Legeforeningen. Det foreslås en vedtektsregel 
som sikrer yrkesforeningene rett og plikt til å bli tildelt tilstrekkelige og dedikerte 
sekretariatsressurser fra det sentrale sekretariatet. I tillegg skal yrkesforeningene ved behov og 
etter avtale med generalsekretæren kunne be om bistand fra ekspertise fra ulike fagområder i 
sekretariatet. Det forutsettes at det som før gjøres opp for støtten etter interne avtaler. Det må 
samtidig fastsettes en adgang til å gjøre unntak fra denne bestemmelse slik at Ylf kan beholde 
sin sekretariatsmodell.  
 
Norsk medisinstudentforening vurderes på linje med yrkesforeningene mht. stilling i 
foreningen, økonomisk bistand og sekretariatsstøtte mv., men skal ha sin status regulert i egen 
vedtektsbestemmelse og følger som hittil særskilte regler for valg og representasjon.  
 
 

1.3 Fagmedisinske spesialforeninger 
Fra 1. september 2006 skal det innen Legeforeningen være et antall landsomfattende, 
fagmedisinske spesialforeninger svarende til det antall medisinske hoved- og grenspesialiteter 
som til enhver tid er godkjent.  
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En fagkontingent inkluderes i totalkontingenten til Legeforeningen. Den differensieres for 
spesialister og ikke-spesialister. 
 
Legeforeningens medlemmer som er godkjent spesialist, plasseres av sekretariatet (etter de 
opplysninger som finnes i medlemsregisteret) i den forening som representerer spesialiteten i 
det fagområdet hvor legen arbeider. For medlemmer i hovedspesialiteter med grenspesialiteter 
skal legen dessuten ha obligatorisk medlemskap i foreningen for den grenspesialitet 
vedkommende er i. Medlemmer under spesialisering og andre legemedlemmer med 
autorisasjon velger selv om de vil ha medlemskap i fagmedisinsk spesialforening, og melder 
sitt valg til sekretariatet. 
 
Sekretariatet underretter medlemmene og berørte fagmedisinske spesialforeninger om hvor 
den enkelte er plassert, eller innhenter opplysninger for å kunne foreta korrekt plassering der 
slik informasjon ikke foreligger eller hvor medlemmet påklager plasseringen med skjellig 
grunn til å be om annen plassering. 
 
I dag er det to faglige spesialforeninger for allmennmedisin: NSAM og APLF som med sitt 
fagutvalg er både yrkesforening og spesialforening. Den nye PML vil også ha medlemmer 
med en annen spesialitet enn allmennmedisin, og vil således ikke selv kunne være 
spesialforening for allmennmedisin, men det bør fortsatt være anledning til at det 
spesialforeningsarbeidet APLF i dag driver gjennom sitt fagutvalg blir videreført gjennom en 
egen fagseksjon for allmennmedisin innenfor PML. 
 
Dette vil innebære at for faget allmennmedisin vil man kunne velge mellom to 
spesialforeninger som allmennmedisinsk fagmedisinsk spesialforening. Sentralstyret ser det 
uhensiktsmessige i dette, og vil oppfordre de allmennmedisinske miljøene om å samarbeide 
for å slå sammen de allmennmedisinske fagmiljøene til en felles fagmedisinsk 
spesialforening.  
 
Faget samfunnsmedisin vil ha yrkesutøvere både på kommunalt og statlig nivå. Når det 
gjelder den kommunale samfunnsmedisin vil det være naturlig med et nært samarbeid mellom 
den fagmedisinske spesialforeningen for samfunnsmedisin og PML. 
 
På samme måte som for yrkesforeningene foreslås regler som sikrer at 
 

• medlemskap i fagmedisinsk spesialforening opprettholdes ved midlertidig tjeneste i 
inntil 12 måneder i funksjon som kvalifiserer for skifte av forening. 

• sentralstyret etter individuell søknad kan innvilge medlemskap i annen fagmedisinsk 
forening enn den man etter hovedreglene hører til. 

• det skal være adgang til assosiert medlemskap (uten stemmerett) i annen fagmedisinsk 
spesialforening enn den man primært hører til, med kontingent fastsatt av 
spesialforeningen. 

 
Vedtektene må gi bestemmelser om de faglige underavdelingers stilling i Legeforeningen, 
deres hovedfunksjoner og rettigheter og plikter mv samt systemet for valg til representasjon i 
landsstyret. Av særlig betydning blir det å vedtektsfeste en rett til å komme i betraktning for 
tildeling av sekretariatsstøtte til faglige kurs og midler til støtte av faglige prosjekter. For 
øvrig må rettighetene omfatte benyttelse av de tilbud om administrativ og teknisk støtte som 
hovedforeningen utvikler for formålet, men mot avregning og oppgjør etter avtale. 
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Vedtektene bør på samme måte som for yrkesforeningene ha bestemmelser som definerer 
landsråd/generalforsamling som de fagmedisinske spesialforeningenes øverste organ og 
bestemmelser for valg av styre bestående av leder og inntil 6 styremedlemmer som på 
valgtidspunktet bør komme fra samtlige regioner.  
 
De fagmedisinske spesialforeningene nevnes særskilt i oversikten over foreningens organer.  
 
Fagmedisinsk spesialforening får overført andel av kontingent i samsvar med medlemstall pr. 
1.2. og etter de fordelingsnøkler som vedtas ved budsjettbehandling i landsstyret. Andel av 
fagkontingent for grenspesialister er ¼ for hovedspesialitetsforening og ¾ for 
grenspesialitetsforening. 
 
Fagmedisinske spesialforeninger fastsetter selv kontingent for assosiert medlemskap.    
 
De fagmedisinske spesialforeningenes egne vedtekter må revideres ut fra de endrede 
forutsetninger. 
 
 

2 Organer for særlige formål 

2.1 Legeetikk 
Det foreslås ingen endringer i regelverk eller grunnorganisasjon for foreningens arbeid med 
yrkesetikken. De utfordringer mht til kapasitet for etisk rådgivning og tilgjengelighet bl a for 
uttalelser, som er identifisert av Rådet for legeetikk, forutsettes bearbeidet og konkretisert i 
sak for landsstyret. 
 
 

2.2 Faglig virksomhet 
For å styrke den faglige virksomhet og profil i foreningen er det som nevnt under pkt 1 og 1.3 
foran, foreslått en sterkere integrering i Legeforeningens grunnstruktur ved å gjøre 
medlemskap i fagmedisinsk spesialforening, som dekker en spesialitet, obligatorisk for 
spesialister, med tilhørende fagkontingent for alle legemedlemmer med autorisasjon. Denne 
fagkontingenten dekker ordinær medlemsavgift i fagmedisinsk spesialforening. Medlemmer 
uten godkjent spesialitet kan velge å være medlem i den fagmedisinske spesialforeningen som 
føles naturlig for dem. De regnes som ordinære medlemmer av spesialforeningen og 
kontingenten til denne foreningen anses dekket ved fagkontingenten. 
 
Ved vedtektsendring forutsettes nærmere spesifikasjon av faglige formål og oppgaver for de 
fagmedisinske spesialforeninger og at disse støttes ved utvidelse av service-tilbud fra 
foreningens sekretariat, som også skal sørge for intern informasjon og samordning samt støtte 
til faglig utdanningsvirksomhet og prosjekter. 
 
Det foreslås ikke opprettet noe sentralt fagråd, men forutsettes at gruppen av 
spesialforeningenes landsstyrerepresentanter i kontakt og samarbeid med sekretariat og 
sentralstyre forestår den rådgivning og samordning som har vært tiltenkt et fagråd. 
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2.3 Spesialisering og etterutdanning 
Det foreslås ikke prinsipielle endringer i organiseringen av foreningens arbeid med 
forvaltning av speisaliseringen. Det forutsettes at organenes størrelse og 
saksbehandlingsprosedyrene vurderes nærmere med tanke på kostnadseffektiviteten i 
utførelsen av disse viktige oppgavene. Sentralstyret vil fremme egen sak for landsstyret om 
dette. 
 
 

3 Ledelse 

3.1 Landsstyre 
Det foreslås at landsstyrets størrelse opprettholdes omtrent på nåværende nivå. 
Avdelingsrepresentrasjonen foreslås å være uendret til tross for sammenslåingene, også der 
hvor den objektive regel etter dagens lover ville tilsi redusert representasjon. 
Yrkesforeningsrepresentasjonen reduseres som følge av de foreslåtte sammenslåinger. De 
fagmedisinske spesialforeningene gis forholdsmessig større plass. Delegatene fra de 
geografiske avdelinger vil som før samtidig ha medlemskap både i yrkesforeninger og i 
fagmedisinske spesialforeninger, jfr den særlige regel som sikrer Ylf-representasjon fra 
avdelingene. Sentralstyret foreslår følgende sammensetning: 
 
     Antall   Antall  Antall 

enheter  delegater i dag 
 

Geografiske avdelinger     13      75  75 
Yrkesforeninger        5      21  23 
Fagmedisinske 
spesialforeninger ca   43-44      14  10 
Eldre lægers forening            2    2 
Studentavdeling          6    6 
Sentralstyret           9    9 
 
Summer        127  125 

 
 
For å sikre faglig bredde, foreslås de fagmedisinske spesialforeningenes representanter valg 
eller oppnevnt etter et system av samme karakter som foreslått av organisasjonsutvalget, slik: 
 

Valggruppe 1  Allmennmedisin   2 
Valggruppe 2  Grupperettede medisinske fag 2 
Valggruppe 3  Kirurgiske fag    3 
Valggruppe 4  (Indre)Medisinske fag  3 
Valggruppe 5  Medisinske servicefag  2 
Valggruppe 6  Psykiatriske fag   2 
 
Sum        14 
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Representasjonen fra avdelingene gir følgende fordeling av delegater (dagens identiske antall 
basert på medlemstall per 7.6.2004 for ordens skyld i parentes) : 
 
 

Østfold og Akershus    2 361    8 (  8) 
 Oslo     4 272   14 (14) 
 Hedmark og Oppland   1 206    6 (  6) 
 Buskerud, Vestfold og Telemark 2 017    9 (  9) 
 Aust- og Vest-Agder     885    6 (  6) 
 Rogaland *)    1 130    4 (  4) 
 Hordaland *)    1 824    6 (  6) 
 Sogn og Fjordane     313    3 (  3) 
 Møre og Romsdal      706    3 (  3) 
 Sør- og Nord-Trøndelag  1 530    7 (  7) 
 Nordland *)      706    3 (  3) 
 Troms *)      809    3 (  3) 
 Finnmark      228    3 (  3) 
 
 Sum        75 (75) 
 
*) Medlemstallene er ikke korrigert for evt justering av geografisk grense mellom avdelingene. En 
korrigering antas ikke å få konsekvens for antall delegater. 
  
 

3.2 Sentralstyre 
Det foreslås ingen vesentlige endringer i bestemmelsene om valg av sentralstyret, i de 
begrensninger for valgfrihet som eksisterer eller bestemmelsene om sentralstyrets funksjoner 
og oppgaver. Sentralstyret legger til grunn at det som hittil bør være regler som sikrer 
tilstrekkelig fornyelse, men som for øvrig gir det organ som representerer den øverste 
kollegiale ledelse mellom landsstyrets møter, størst mulig handlefrihet innenfor rammene av 
vedtekter og landsstyrets vedtak.  
 
Det er behov for en regel for hva som skal skje dersom visepresidenten går ut av sentralstyret 
i perioden. Det foreslås at sentralstyret i en slik situasjon skal ha vedtektsfestet adgang til å 
velge ny visepresident blant sentralstyrets medlemmer. 
 

 

4 Administrative spørsmål 

4.1 Sekretariat 
Siden 1994 har sekretariatet hatt plikt til etter sentralstyrets retningslinjer å sørge for 
sekretariatsbistand til yrkesforeningene og avdelingene. Retningslinjene har imidlertid vært 
vage og har henvist spørsmålet til avtaler mellom generalsekretæren og yrkesforeningene. 
Sekretariatet må nå organiseres for å oppfylle de skjerpede krav som nye vedtekter vil sette til 
sekretariatsstøtte både til yrkesforeningene og til de fagmedisinske spesialforeninger samt til 
Nmf, mens forslaget er at de geografiske avdelingene selv skal sørge for dekning av 
sekretariatsbehovet, evt gjennom samarbeid med naboavdeling.  
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Omorganiseringen av sekretariatet har tatt høyde for oppgavene overfor yrkesforeningene, og 
oppbygningen av en mer slagkraftig fagavdeling har pågått siden nyttår 2004. Den nye 
situasjonen innebærer imidlertid at sentralstyret får et formelt øverste ansvar også for dette og 
at generalsekretæren må stå ansvarlig overfor sentralstyret for sekretariatsstøtten til 
underavdelingene ut fra den formulering som vil finnes i vedtektene. 
 
Det må påregnes forsterket støtte til en evt ny primærmedisinsk yrkesforening, spesielt hvis 
den også godkjennes med kombinert funksjon som fagmedisinsk spesialforening evt også for 
flere fagområder. Totalt sett bør det imidlertid kunne regnes med en viss synergieffekt. 
 
Det vil ellers være en konsekvens av forslaget om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske 
spesialforeninger at sekretariatet på tilfredsstillende måte kan administrere dette. 
 

4.2 Kontingentsystemet 
Det foreslås at foreningen skal beholde systemet med at landsstyret fastsetter en 
totalkontingent og fordeler ressursene ved budsjettvedtak.  
 
Yrkesforeningenes foreslås imidlertid å få en vedtektsfestet rett til etter behov å fastsette en 
tilleggskontingent på inntil 20 % av totalkontingenten til Legeforeningen. Slikt vedtak skal 
være fattet av foreningens landsråd eller generalforsamling. 
 
 

5 Andre spørsmål 

5.1 Lokalt tillitsvalgtapparat 
De grunnleggende rettigheter og plikter med hensyn til å utse kandidater og velge tillitsvalgte 
på arbeidsplassene, finansiere tillitsvalgtordningene samt velge tillitsvalgte inn i 
foreningsverv, skal følge av vedtektsbestemmelsene for avdelinger og yrkesforeninger. Mer 
detaljert instruks for organisering, valg og drift av foreningens tillitsvalgtordninger - både for 
ansatte og næringsdrivende medlemmer - fastsettes som hittil av sentralstyret, med klargjøring 
av ansvarsforholdene med hensyn til instruksjon og opplæring mv.  
 
 
 
5.2 Frivillig organisering under Legeforeningens ”paraply” 
Ved siden av de organer som etter vedtektene skal ha medlemmer med obligatorisk 
medlemskap skal det bestå en adgang til å danne spesialforeninger som på visse vilkår kan 
godkjennes av sentralstyret som organ av Legeforeningen med rettigheter og plikter på linje 
med andre spesialforeninger med frivillig medlemskap. Vilkårene og disse foreningers stilling 
med rettigheter og plikter, skal ikke skille seg vesentlig fra dagens bestemmelser om 
spesialforeninger.  
 
Sentralstyret har ikke funnet grunn til å drøfte spørsmålet om andre, mer uformelle 
legeklubber eller foreninger av leger basert på lokalisering i f eks i byer, skal gis tilknytning 
til Legeforeningen. Generelt menes det imidlertid at formell tilknytning som gir grunnlag for 
identifikasjon med Legeforeningen må være forbundet med at foreningens styrende organ 
godkjenner foreningsdannelsen på grunnlag av objektive kriterier og tilslutning til 
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Legeforeningens formål. Sentralstyret kan ikke se at Legeforeningen bør ha innvendinger til 
slik organisering, men heller ikke ta noe moralsk, politisk eller foreningsrettslig ansvar for 
slike foreninger. 
 

6 Økonomiske konsekvenser av forslagene 
 
De økonomiske konsekvensene av sentralstyrets forslag er omtalt i punkt 17.4, samt 
tallmessig illustrert i vedlegg 2. Beregningene viser at med en økning av totalkontingenten for 
fullt betalende spesialister på kr. 800 – og med reduserte satser for andre medlemmer i tråd 
med dagens regler, ville kontingentinntektene for foreningen totalt øke med 12,5 mill. kroner 
dersom forslaget hadde blitt gjennomført fra 1.1.2005. De økte kontingentinntektene 
forutsettes hovedsakelig tilført de fagmedisinske spesialforeningene som erstatning for de 
kontingentinntekter de tidligere har innkrevd selv. Noe av inntektsøkningen må imidlertid 
forutsettes disponert av sekretariatet i forbindelse med de utvidede oppgaver som sekretariatet 
vil bli tillagt. 
 
I tillegg til økningen av totalkontingenten foreslår sentralstyret at yrkesforeningene gis 
anledning til å innkreve tilleggskontingent fra sine egne medlemmer. Dersom PML og PSL 
fastsatte en tilleggskontingent på 10 % av satsen for totalkontingent for alle sine betalende 
medlemmer, vil dette utgjøre ca. 3 mill. kroner. 
 
Sentralstyret vil fortsatt gå inn for at den trinnvise modellen for fordeling av kontingentmidler 
brukes. Dette betyr som nevnt i pkt 4.2 foran, at første trinn er fastsetting av totalt 
kontingentnivå for de obligatoriske medlemskap, deretter fordeling av kontingentmidler på 
grupper av organisasjonsledd og tilslutt fordeling på de enkelte organisasjonsledd.  
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Del  II Bakgrunn 
 

 

7 Legeforeningens nåværende organisasjon  

7.1 Kort tilbakeblikk 
 
Legeforeningen var opprinnelig – fra stiftelsen i 1886 frem til 1947 – en helhetlig 
organisasjon basert på lokalforeninger (fylkesforeninger) som eneste grunnenhet. Fra 1907 til 
krigsutbruddet 1940 vokste det frem et økende antall spesialforeninger, som Legeforeningen 
anerkjente, men som ikke inngikk i organisasjonsstrukturen.  
 
I 1947 ble Yngre legers forening (Ylf), som første forening basert på tilhørighet til en bestemt 
legegruppe, tatt opp i Legeforeningen med en status på linje med fylkesforeningene, bl a med 
obligatorisk medlemskap. Fylkesforeningene og Ylf fikk da betegnelsen avdelinger. 
Avdelingene hadde en sterk stilling og kunne i prinsippet påta seg hva som helst av oppgaver 
innenfor Legeforeningens formål, bortsett fra å gå til streik eller blokade uten sentralstyrets 
samtykke.  
 
I 1951 ble øvrige godkjente spesialforeninger innlemmet i Legeforeningen og fikk regulert sin 
status gjennom foreningens lover. De fikk også gjennom spesialforeningenes fellesutvalg 
adgang til å utpeke et antall representanter til Legeforeningens landsstyre. Fagene fikk med 
dette en plass i foreningen som i noen grad endret foreningens karakter. Utviklingen med 
godkjenning av nye spesialforeninger har senere fortsatt i takt med den faglige 
differensieringen. 
 
Fra 1948 til 1992 ble det i tur og orden opptatt 6 foreninger som i likhet med Ylf var basert på 
medlemskap fra en enkelt etat eller yrkesgruppe. Disse foreningene hadde utelukkende eller 
for en stor del, et økonomisk/interessepolitisk formål (Oll, Aplf, Of , PSL, Namf  og LVS). 
De oppnådde ikke status som avdelinger med obligatorisk medlemskap på samme måte som 
Ylf hadde fått, men fikk status som spesialforeninger med frivillig medlemskap. De hadde 
varierende oppslutning blant potensielle medlemmer.  
 
Gjennom foreningens forhandlingsreglement fra 1978 fikk disse foreningene likevel 
formalisert en spesialstatus og en faktisk innflytelse som bærende grunnenheter for 
Legeforeningens økonomiske interessearbeid. Ylf var delegert selvstendig forhandlingsrett og 
deltok derfor ikke i dette arbeidet sammen med de øvrige foreningene før i 1992 (Ylfs 
forhandlingsrett overfor KS gikk tapt i 1990). De ”økonomiske” spesialforeningenes status 
ble gjennom årene stadig debattert inntil landsstyret behandlet innstillingen fra 
Organisasjonsutvalg I og II i 1991 og 1992. Da fikk de nevnte spesialforeningene og Ylf 
status som yrkesforeninger med obligatorisk medlemskap på linje med fylkesavdelingene, og 
en egen lovfestet plass som organer i foreningen fra 1.1. 1993 (Ylf først fra 1994) og egen 
representasjon i landsstyret. 
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Samtidig ble sammensetningen av styrene for fylkesavdelingene endret slik at 6-7 av 9-10 
styremedlemmer skal være tillitsvalgte for yrkesforeningene. Avdelingenes representasjon i 
landsstyret ble økt for å sikre rimelig fordeling av de ulike yrkesgruppene. 
 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) ble opptatt med status som avdeling med virkning fra 
1.1. 1987 og fikk fast plass i landsstyret. 
 
De fagmedisinske spesialforeningene ble ikke berørt av organisasjonsendringene i 1993. 
Fokus hadde ligget på yrkesforeningene og på ønsket om å sikre disse en sterk stilling, 
samtidig som man ville unngå en utvikling i ”dansk retning” (selvstendige ”søyler” av 
yrkesforeninger og liten eller ingen makt i hovedforening og landsstyre). 
Organisasjonsutvalget av 1991 mente (med tapet av Ylfs partsstilling i 1990 i friskt minne) at 
forholdene i det norske arbeidsmarkedet ikke ville tillate Legeforeningen å splitte opp den 
forhandlingsrett som foreningen hadde etter Lov om offentlige tjenestetvister og Lov om 
arbeidstvister på de enkelte yrkesforeninger.  
 
Målet ble i stedet at de ulike interessegruppene skulle kunne gjøre seg likeverdig gjeldende i 
fylkesavdelingenes lokale virksomhet, sikre landsstyret en representativ sammensetning både 
geografisk og yrkesmessig og være integrert med sterk innflytelse i hovedforeningens 
virksomhet sentralt. Man ville med dette unngå oppsplitting og fraksjonering, stimulere til 
helhetstenkning og bevare sentralstyret med usvekket stilling som samlende styre for hele 
foreningen.  
 
Det er ikke gjort noe forsøk i retning av en systematisk evaluering av om 
organisasjonsendringene på begynnelsen av 1990-tallet har svart til forventningene. Det kan 
imidlertid konstateres at de økte kontingentinntekter som fulgte med utvidelsen av det 
obligatoriske medlemskap først og fremst er kommet yrkesforeningene til gode og i noen grad 
fylkesavdelinger med svakt medlemsgrunnlag. Før statusendringen ble iverksatt, hadde de 
foreningene som ble yrkesforeninger en samlet kontingentinntekt på 4,8 mill kr + ca 2 mill kr 
i tilskudd fra hovedforeningen. I 2004 var de samlede overføringer til yrkesforeningene ca 17 
mill kr, dvs nesten en tredobling. Selv om det ikke er foretatt noen evaluering er det grunn til 
å tro at yrkesforeningene med helt eller delvis frikjøpte ledere og egne medlemsblader, har et 
betydelig høyere aktivitetsnivå enn tidligere (Ylf hadde også tidligere høy aktivitet, spesielt 
knyttet til utøvelse av forhandlingsretten).   
 
På det organisatoriske plan er perioden etter 1994 preget av en betydelig økning av omfanget 
av presidentens engasjement (på full tid siden 1.1. 1996). Presidenten har i senere år hatt den 
personlige ledelse av de fleste løpende prosesser med forhandlinger og helsepolitiske 
transaksjoner og har en hovedrolle mht. profilering av foreningen og utformingen av de 
politiske budskap i foreningens hyppige kontakt med riksmediene.  Presidentens stilling i 
foreningen og en oppdatering av bestemmelsene om sekretariatets og generalsekretærens 
funksjon ble behandlet av landsstyret høsten 2000. Da ble den rent administrative siden ved 
generalsekretærens funksjon oppgradert og den politiske nedtonet. Generalsekretæren tilsettes 
etter dette av sentralstyret og ikke av landsstyret. 
 
 

7.2 Organisatoriske særtrekk 
 
Som andre fagorganisasjoner er Legeforeningen bygd for  
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• å identifisere og bearbeide de saker medlemmene er opptatt av 
• å danne seg oppfatninger og målsettinger som gjenspeiler medlemmenes  
• å arbeide for å fremme disse oppfatninger og mål både i forhold til egen organisasjon og i 

forhold til motparter, myndigheter og omgivelser for øvrig. 
 
Pga særlige forhold ved legeyrket har Legeforeningen en mer kompleks oppbygning enn de 
fleste andre fagorganisasjoner.  Det har å gjøre med den betydelige differensiering og 
fragmentering som har funnet sted i det medisinske fagområde, at legeyrket i de fleste 
stillinger krever langvarig spesialisering før yrkesutøvelsen blir helt selvstendig og dermed 
innebærer en form for lagdeling, at yrkesutøvelsen skjer innenfor flere virksomhetsformer og 
at det er mange ulike arbeidsgivere. Når Legeforeningen skal avgjøre hvilke oppgaver den 
skal arbeide med og danne representative oppfatninger, kreves det organisatorisk arbeid over 
hele landet, på flere nivåer, blant flere legeyrkesgrupper og i mange fag. En slik situasjon 
fører lett til en flerdimensjonal organisering, og nettopp det preger Legeforeningen. Slik er det 
også i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. 
 
I dag er foreningens grunnstruktur todelt - bygd på fellesskap i geografi og yrkesgruppe. Det 
er 19 fylkesavdelinger som skal ivareta alle medlemsgruppers fellesinteresser innen 
fylkesgrensene. Sju yrkesforeninger skal ivareta de ulike yrkesgruppenes særinteresser. 
Særinteressene møtes og ”brynes” eller støtter hverandre i geografisk fellesskap ved at 
yrkesforeningene inngår lokalt i fylkesavdelingens styre. Fylkesavdelinger og yrkesforeninger 
er uløselige deler av Den norske lægeforening og bundet av foreningens vedtekter (lover) og 
landsstyrets og sentralstyrets lovlige vedtak. De kan ikke oppløse seg selv, melde seg ut av 
Legeforeningen eller fungere uavhengig av denne. Fra 2002 fastsettes all kontingent samlet av 
landsstyret som fordeler av de samlede inntekter til avdelinger og yrkesforeninger. 
Legeforeningen er en økonomisk enhet. Om en fylkesavdeling eller yrkesforening skulle 
handle slik at det ble reist økonomisk krav mot den som underavdelingen isolert sett ikke 
kunne dekke, må en regne med at kravet ville gå videre til resten av foreningen. 
Grunnstrukturenhetenes status som juridiske subjekter har således begrenset betydning. 
Foreningen har verken regler eller praksis for anvendelse av sanksjoner mot egne organer som 
evt forser seg mot, eller bryter interne regler eller vedtak. Landsstyrets kompetanse til å 
sanksjonere i slike tilfeller kan imidlertid utledes av generelle foreningsrettslige prinsipper.  
 
I tillegg til den automatiske plassering av medlemmer i grunnstrukturen, danner ft 61 
godkjente spesialforeninger ulike typer av faglige fellesskap, der medlemmene på frivillig 
grunnlag kan utfolde sine interesser for ulike fagområder og deres utbredelse og utvikling. De 
har uttalerett i saker som berører deres faglige interesseområde og er viktige leverandører av 
de faglige premisser og synspunkter som danner basis for sentralstyrets kontinuerlige 
utforming av Legeforeningens helsepolitiske engasjement. Spesialforeningene har egen 
kontingent og selvstendig økonomi og kan på visse vilkår oppta som medlem personer med 
annen utdanningsbakgrunn som ikke er medlem av Legeforeningen. De har således en klarere 
stilling som selvstendig rettssubjekt. De er selvsagt bundet av lands- og sentralstyrets lovlige 
vedtak så lenge de er organer av Legeforeningen.  Det må imidlertid antas at de kan oppløse 
seg selv, endre sine vedtekter med den følge at de kan miste sentralstyrets godkjenning eller 
aktivt ta initiativ til å opphøre som organ av Legeforeningen for å prøve å fungere uavhengig 
av denne.  
 
Disse og andre foreningsrettslige spørsmål som kan reises om de ulike organenes status og det 
innbyrdes kompetanseforhold har i det minste i nyere tid ikke vært gjenstand for noen grundig 
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juridisk analyse. Eventuelle uklarheter i kompetanseforholdene har heller ikke ført til 
situasjoner der noen har funnet grunn til å prøve spørsmålene for domstol. 
 
Organene i foreningens grunnstruktur har etter vedtektene (lovene) og regler gitt av 
sentralstyret, to viktige organisasjonsmessige oppgaver:  
 
For det første danner yrkesforeningenes lokale grupper valgstrukturer for valg av 
Legeforeningens tillitsvalgte i kommuner, helseforetak og enkeltvirksomheter. De tillitsvalgte 
representerer medlemsgruppene på arbeidsplassene og forvalter Legeforeningens partsforhold 
i tariffavtaler eller rammeavtaler overfor arbeidsgivere eller andre kontraktsmotparter og 
ivaretar de ulike medlemsinteressene lokalt. På tariffregulerte arbeidsplasser skjer dette etter 
regler i hovedavtalene. På andre virksomhetsområder, f eks privat næringsdrift, velger de 
berørte yrkesforeningenes medlemmer Legeforeningens tillitsvalgte etter 
organisasjonsmessige regler. Videre skal fylkesavdelingene innenfor grensene til de regionale 
helseforetak samarbeide om valg av regionsutvalg som med representasjon av alle 
yrkesforeningene skal representere Den norske lægeforening på det regionale nivå. 
 
For det annet danner organene i grunnstrukturen også den valgstruktur som velger flertallet av 
delegatene i foreningens høyeste organ, landsstyret. Landsstyret er foreningens øverste 
”lovgiver” og beslutningsorgan. I sine ordinære møter er landsstyrets rolle som valgt organ 
etter et representativt system kombinert med delegatenes rolle som deltakere i et åpent 
landsmøte, der alle medlemmer i prinsippet har adgang til talerstolen. Ved behandling av 
sentralstyrets årsmelding godkjenner landsstyret sentralstyrets handlinger i den forløpne 
periode, evt med kritiske bemerkninger. Gjennom å fastsette kontingent og budsjett tar 
landsstyret stilling til foreningens økonomi. Det fastsetter prinsipp- og arbeidsprogram som 
sentralstyret skal følge og konkluderer foreningens debatter og prosesser med vedtak som 
binder foreningens medlemmer og organer. Det velger bl a sentralstyre med president og 
visepresident. Sentralstyret utgjør foreningens ledelse mellom landsstyremøtene. Landsstyret 
oppnevner også andre viktige organer for spesielle formål (Rådet for legeetikk og styret i 
SOP). Dessuten fastsetter det vedtektene for rettshjelpsfondet og ansetter redaktør for 
foreningens tidsskrift. 
 
Ved siden av å utgjøre den valgte, generelle ledelse, har sentralstyret flere særlige oppgaver. 
Det oppnevner en rekke faste eller ad hoc-utvalg for ulike formål. Det fastsetter regler for og 
oppnevner delegasjoner for det sentrale forhandlingsarbeidet. Det vedtar eller foreslår for 
landsstyret, regler for og oppnevner de organer som tar hånd om spesialistutdanningen 
(spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet) og økonomisk støtte til videre- og etterutdanning 
og medisinsk kvalitetssikring m.v. (fondsutvalg) samt medlemmene i fondsstyret for 
rettshjelp. Det godkjenner spesialister. Sentralstyret v/presidenten leder forhandlingene med 
dominerende motparter. Presidenten leder også prosesser med politisk påvirkning og 
transaksjoner med sentrale helsemyndigheter. 
 
Sentralstyret tilsetter generalsekretær som organiserer og leder det flerfaglig kompetente 
sekretariatet til rådighet for sentralstyret og øvrige organer som skal betjenes, bl a flertallet av 
yrkesforeningene, Rådet for legeetikk, SOP og diverse fondsutvalg mv. Sekretariatet treffer 
beslutning i alle saker som ikke er av slik art eller viktighet at de må avgjøres av sentralstyret, 
dvs sekretariatet 
• driver den daglige virksomhet, produksjon og ressurs- og økonomiforvaltning,  
• er foreningens sentrale kontaktpunkt både for organisasjonsinterne og eksterne 

henvendelser,   
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• screener henvendelser og saker og avgjør alt som ikke må avgjøres av sentralstyret/ 
landsstyret eller hvor avgjørelsesmyndighet er tillagt andre organer, 

• rådgir og bistår den politiske ledelse, dvs. presidenten og evt andre tillitsvalgte, i forhold 
til deres oppdrag og representative roller internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt, 

• forbereder alle saker som skal behandles av sentralstyret og landsstyret og faste eller ad 
hoc-utvalg som er oppnevnt av disse, 

• iverksetter de vedtak som treffes av de valgte organer og formidler og implementerer 
vedtatt politikk, 

• etablerer og vedlikeholder et samfunnsmessig kontaktnett og profilerer foreningen utad, 
men med aktsomhet og nøytralitet i forhold til organisasjonspolitiske og partipolitiske 
spørsmål. 

 
Sekretariatet har i løpet av 2003/04 gjennomgått en intern omorganisering som har ”spisset” 
ledelsen, med 4 avdelinger og en stab under generalsekretæren. Avdelingene er  
• Økonomi- og administrasjonsavdelingen 
• Avdeling for informasjon og helsepolitikk  
• Forhandlings- og helserettsavdelingen 
• Medisinsk fagavdeling 
 
Tidsskrift for Den norske lægeforening er administrativt integrert i sekretariatet, men med 
egen redaktør som ”avdelingsleder” under generalsekretæren. Redaktøren følger for øvrig 
”redaktørplakaten” og er faglig/redaksjonelt selvstendig.  Tilsvarende stilling som 
administrativt integrert, men med faglig selvstendighet, har Forskningsinstituttet. 
 
 

7.3 Økonomi 
 
Den norske lægeforening driver en svært mangfoldig virksomhet. Det er derfor viktig å 
presisere omfanget av de aktiviteter som skal defineres i denne rapporten. Foreløpig er valgt å 
konsentrere fremstillingen om den juridiske enheten ”Den norske lægeforening” samt 
yrkesforeningene og avdelingene. Dette har også sammenheng med at denne utredningen 
dreier seg om organisering av Legeforeningens virksomhet i henhold til gjeldende lovverk.  
 
Spesialforeningenes økonomiske situasjon er ikke tilstrekkelig dokumentert til å trekkes med i 
fremstillingen i denne omgang. 
 
Yrkesforeninger og avdelinger ble i august 2004 bedt om å sende inn sine regnskapsdata for 
2003. Resultatene fra undersøkelsen fremkommer i tabellene nedenfor og baserer seg på 
innsendte regnskapstall fra samtlige yrkesforeninger og avdelinger.  
 
 

7.3.1 Finansiering 
Med den definisjon av Legeforeningen som er beskrevet i første avsnitt ovenfor, kan 
finansieringen av foreningens ulike aktiviteter fremstilles slik (tusen kroner): 
 



 19

Finansieringskilde Den norske 
lægeforening

Yrkesforeninger Fylkes-
avdelinger

NMF Totalt

Kontingenter 43 086 17 010 10 111 1 557 71 765

Tilskudd til felles formål 98 158 98 158

Annonser og abonnement 27 962 1 397 76 201 29 635

Kursinntekter 5 822 1 620 1 951 25 9 418

Forvaltning 8 603 8 603

Diverse tilskudd 22 417 1 592 440 188 24 638
Andre inntekter 2 184 582 241 63 3 070

Sum Driftsinntekter 208 232 22 201 12 819 2 034 245 287

Netto finansinntekter 72 329 394 798 17 73 538

SUM 280 561 22 595 13 617 2 051 318 824  
 
Kontingentinntektene utgjorde i 2003 ca. 23 % av samlet inntektsside i foreningen totalt. Både 
kontingentsatser og fordeling av kontingentinntektene fastsettes årlig av landsstyret. 
Prinsippet med totalkontingent for de obligatoriske medlemskap ble innført i 2002 og de 
foreløpige vurderingene tilsier at dette er en svært kostnadseffektiv måte for 
kontingentinnkreving. Avdelingenes og yrkesforeningenes autonomi med hensyn til 
fastsetting av kontingentsatser er borte, selv om det i perioden før 2002 også var sterke 
begrensninger i denne friheten.    
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor, utgjør ”Tilskudd til felles formål” den største delen av 
foreningens finansiering med ca. 31 % av samlet inntektsside. Det høye aktivitetsnivået vil 
bare kunne opprettholdes dersom denne inntektskilden forvaltes på et fornuftig måte, både 
gjennom forhandlinger og nøktern bruk av ressursene. 
 
Annonse- og abonnementsinntektene utgjør også en vesentlig del av det totale 
finansieringsgrunnlaget for foreningen, men motsvares av tilsvarende kostnader. Sårbarheten 
med hensyn til nivået på disse inntektene er imidlertid stor. Det er derfor viktig å opprettholde 
økonomiske buffere for å motvirke denne sårbarheten.  
 
Diverse tilskudd omfatter blant annet tilskudd fra helseforetakene til Utdanningsfond III. 
Videre er en vesentlig del bidrag fra SOP til sosiale tiltak i regi av Legeforeningen, samt 
øremerket tilskudd til aktivitetene i Forskningsinstituttet.  
 
Netto finansinntekter for Den norske lægeforening var særlig høye i 2003 etter betydelige 
positive verdijusteringer i fondenes eiendeler i verdipapirmarkedet. Med dagens lave 
rentenivå vil forventede årlige finansinntekter i fremtiden mer naturlig ligge i området kr. 20-
40 mill.  
 
 

7.3.2 Ressursbruk 
Bruken av ressursene i Legeforeningen kan spesifiseres slik: 
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Formål Den norske 
lægeforening

Yrkesforeninger Fylkes-
avdelinger

NMF Totalt

Komitéer, råd, styrer,utvalg 13 502 8 782 5 742 208 28 234

Kollektive tiltak, prosjekter 35 853 4 684 2 063 695 43 294

Individuell støtte 55 121 0 149 0 55 270

Publikasjoner 38 695 928 369 441 40 433

Sekretariat/ Forvaltning 56 796 4 781 2 995 884 65 457

Andre kostnader 9 392 635 431 0 10 458

SUM 209 359 19 811 11 749 2 227 243 146

 
 
Som det fremgår av nedenstående kakediagram, utgjør administrasjons- eller 
sekretariatskostnadene ca. 26 % av totale kostnader i foreningen.  Det skal bemerkes at det 
hefter usikkerhet ved tallene ettersom særlig fylkesavdelingene som i hovedregel ikke har 
eget sekretariat. Det innebærer vanskeligheter med å differensiere mellom hva som er 
styrearbeid og hva som er administrasjon.  
 
Individuell støtte består hovedsakelig av støtteordningene i utdanningsfondene II og III og er 
nest største utgiftspost med ca. 23 % av totalen.  Kollektive tiltak, aktiviteter og prosjekter 
utgjør også en vesentlig del med ca. 18 %. Publikasjoner er som nevnt en vesentlig post på 
inntektssiden, men følges altså av en betydelig kostnadsside som i 2003 utgjorde 17 % av 
total kostnader eller ca. kr. 10 mill. mer enn annonse- og abonnementsinntektene.  
 
Kostnader knyttet til komitéer, råd, styrer og utvalg er naturlig nok viktigste utgiftspost i 
avdelinger og yrkesforeninger, men i den totale organisasjonen utgjør disse kostnadene 
likevel kun 12 % av samlet ressursbruk  
 

Kostnadsfordeling

12 %

18 %

23 %17 %

26 %

4 %

Komitéer, råd, styrer,utvalg
Kollektive tiltak, prosjekter
Individuell støtte
Publikasjoner
Sekretariat/ Forvaltning
Andre kostnader
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7.3.3 Egenkapitalsituasjonen 
Egenkapitalen i de ulike deler av foreningen var slik per 31.12.2003: 
 
Egenkapital Den norske 

lægeforening
Yrkesforeninger Fylkes-

avdelinger
NMF Totalt

Bundet egenkapital 980 887 980 887

Fri egenkapital 8 432 14 777 22 663 414 46 286

SUM 989 319 14 777 22 663 414 1 027 173

 
  
Den frie egenkapitalen i Den norske lægeforening vedrører kun hovedforeningen. Beløpet er 
lavt i forhold til aktivitetsnivået og utgjorde i 2003 vel 6 % av kostnadene i hovedforeningen.    
 
Egenkapitalen i yrkesforeningene utgjør i gjennomsnitt 75 % av årlig kostnadsomsetning.  
Tilsvarende tall for fylkesavdelingene er 193 % mens NMF pr. 31.12.2003 hadde en 
egenkapital som utgjorde 19 % av totale kostnader i budsjettåret. 
 
 

8 Legeforeningens formål og oppgaver 
 
Foreningens organisasjon må ses i forhold til de formål den har og de oppgaver den skal 
arbeide med. Etter formålsparagrafen i foreningens vedtekter (lover) faller oppgavene 
innenfor følgende områder: 
 
Foreningen skal virke for en faglig høy standard blant medlemmene  
 
I tråd med dette formålet vedtok i Legeforeningen i sin tid spesialistregler og nedlegger 
fortsatt (etter at helsemyndighetene har overtatt det øverste ansvar) et betydelig arbeid i å 
strukturere spesialistregler og innhold i utdanningen. Spesialistreglene gir bestemmelser om 
art og omfang av tjeneste, tjenestesteder og obligatoriske kurs leger må gjennomgå for å bli 
godkjent som spesialist. Denne godkjenningen er den grunnleggende kvalifikasjon for 
stillinger med selvstendig legevirksomhet innen de fleste definerte fagområder. Det er 
gjennom årene skjedd en noenlunde løpende ajourføring av spesialistreglene for å oppdatere 
og sikre at spesialiseringen og det faglige nivå den sikrer, holder en standard i takt med den 
internasjonale utvikling av medisinen.  
 
Spesialistreglene følger nå av en forskrift til Lov om helsepersonell, som bygger på 
Legeforeningens forarbeid, og som delegerer oppgaven med å godkjenne spesialister til 
Legeforeningen.  
 
Foreningen utvikler selv både obligatoriske kurs og annen videre- og etterutdanning bl a i 
samarbeid med de medisinske fakulteter.  
 
Foreningen finansierer denne virksomheten ved å avsette økonomiske midler av 
forhandlingspotten ved inntektsoppgjørene for privat praksis (Utdanningsfond I, II og III). 
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Andre sider ved dette formålet, som f eks kvalitetssikring av medisinsk virksomhet både i 
legepraksis og ved sykehus, støttes også av slike avsetninger (Kvalitetssikringsfond I - III). 
 
Ansvaret for utdanningssystemet og utdanningsaktivitetene medfører en betydelig service- og 
veiledningsfunksjon overfor medlemmene. Det gjøres også et betydelig arbeid med 
kvalitetssikring av innholdet i spesialistutdanningen, særlig gjennom spesialitetskomiteenes 
virksomhet. 
 
 
Foreningen skal virke for høy yrkesetisk standard blant medlemmene  
 
For dette formålet har Legeforeningen vedtatt Etiske regler for leger og forvalter disse reglene 
overfor medlemmene vesentlig gjennom Rådet for legeetikk, med intern justis overfor 
regelbrudd. Dessuten er Forskningsinstituttet aktivt engasjert i etikkarbeidet. Men også 
gjennom sentralstyrets og underavdelingsstyrenes alminnelige virksomhet og 
informasjonsvirksomheten om verdibaserte standpunkter i helsepolitiske spørsmål virker 
foreningen holdningsdannende og normsettende for god legeatferd. Dessuten legitimerer 
fellesskapet i foreningen en viss intern kollegial kontroll med avvikende yrkesetisk adferd. 
Det lokale etikkarbeidet gjennom fylkesavdelingene har i senere år mistet mye av sin tidligere 
betydning, mens betydningen av den sentrale virksomhet gjennom Rådet er økt. 
 
 
Foreningen skal fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 
 
For dette formålet opptrer Legeforeningen både som fagforening og ”næringsorganisasjon”. I 
egenskap av fagforening med rettigheter etter arbeidstvistlovgivningen og Arbeidsmiljøloven  
inngår foreningen selvstendig eller gjennom hovedorganisasjonen Akademikerne, 
hovedavtaler og tariffavtaler for alle større grupper av medlemmer med ansettelsesforhold i 
statlige helseforetak, annen statlig virksomhet, kommunesektor og private helseinstitusjoner 
og bedrifter innenfor HSH- og NHO-området. Som ”næringsorganisasjon” slutter foreningen 
rammeavtaler og honoraravtaler med staten og KS/Oslo kommune for privatpraktiserende 
leger i kommunesektoren og de regionale helseforetak, forsikringsselskaper mv. 
Partsansvaret i alle disse avtaler medfører en omfattende avtaleforvaltning med opplæring, 
instruksjon og veiledning av lokale tillitsvalgte på arbeidsplassene samt informasjon og 
service av praktisk, økonomisk og juridisk art til de berørte medlemmer, bistand til løsning av 
lokale tvister om avtalers forståelse mv. 
 
Sosiale og kollegiale interesser fremmes fortrinnsvis gjennom fylkesavdelingenes 
medlemsmøter og i noen grad gjennom spesialforeningenes og yrkesforeningenes nasjonale 
konferanser i tilknytning til vår- og høstmøter, årsmøter og generalforsamlinger. 
 
 
Foreningen skal verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse 
 
For dette formålet er fylkesavdelingene anmodet om å etablere kollegiale støttegrupper, hvor 
leger som opplever problemer kan henvende seg for råd og samtaler. Foreningens 
koordinerende helse- og omsorgutvalg (KOHO) har dessuten bedt fylkesavdelingene om å 
etablere lege-for-legeordninger. Det er foreløpig skjedd i 13 fylker. Med finansiering fra 
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) er det ved Modum Bad etablert et 
Medisinsk ressurssenter med et pedagogisk rekreativt tilbud til leger, både i form av ukeskurs 
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og individuell rådgivning. KOHO og SOP har utviklet et seniorseminar for leger med 
ledsagere i alderen 62-66 år. 
 
SOP har utviklet gode støtteordninger for praktiserende leger ved avbrudd i praksis som følge 
av sykdom og svangerskap. 
 
 
Foreningen skal fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet. 
 
Foreningen har gjennom sin historie aktivt bidratt til utvikling og forbedring av medisinsk 
grunnutdanning ved de fire universiteter, ikke minst ved at foreningen opprettet 
gaveprofessorater i allmennmedisin, samfunnsmedisin og miljømedisin og støttet de allmenn- 
og samfunnsmedisinske institutter med betydelige økonomiske garantier, slik at disse fagene 
fikk et nødvendig akademisk fundament. 
 
Det vises ellers til omtalen av spesialisering og annen videre- og etterutdanning samt 
kvalitetssikringsarbeidet ovenfor. 
 
Også på grunnlag av initiativ fra yrkesforeningen Leger i vitenskapelig stilling (LVS) og 
spesialforeningene og i samråd med de medisinske fakulteter arbeider Legeforeningen overfor 
regjering og Storting for å støtte utviklingen av medisinsk forskning.  
 
 
Foreningen skal fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse. 
 
Gjennom sin historie har Legeforeningen gjort en betydelig innsats for folkehelsearbeidet, jf 
særlig tuberkulosesaken og kreftsaken, skolehelsetjenesten, legevaktsordningen, individuelt 
forebyggende arbeid, kampen for et røykfritt samfunn, fastlegeordning mv.  
 
Kvalitetssikringsarbeidet i spesialforeningene er en stadig viktigere del av arbeidet for dette 
alminnelige formålet.  
 
I dagens samfunn er foreningens innsats på dette området en viktig del av det generelle 
helsepolitiske engasjement, se nedenfor. 
 
 
Foreningen skal arbeide med helsepolitiske spørsmål 
 
Foreningen tar selvstendige initiativ og engasjerer seg sterkt i den løpende helsepolitiske 
debatt og i det reformarbeid som ledes av helsemyndighetene og det politiske demokrati. 
Engasjementet skjer både ut fra et folkehelseperspektiv og ut fra foreningens interesse av 
rasjonelle og best mulige rettslige og økonomiske rammebetingelser for medisinsk virksomhet 
og helsetjenesten generelt. Siktemålet for foreningens arbeid er å tilføre helsepolitikken de 
verdier og premisser som følger av medisinens humanistiske tradisjoner samt den realisme og 
virkelighetsorientering som bare erfaring og innsikt i medisinske fag og klinisk praksis kan gi. 
 
Med dette utgangspunkt har foreningen gjennom årene engasjert kraftig i struktur- og 
eierreformene i helsetjenesten, i finansieringsordningene i helsetjenesten, folketrygdens rolle, 
den geografiske fordeling av legetjenester i landet, driftsformene i allmennlege- og 
spesialistpraksis, pasientrettigheter, helsepersonellets rettigheter og plikter osv.  
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Foreningen har i senere tid gjennom årlige ”statusrapporter” tatt for seg forsømte områder i 
landets helsetjeneste, samvirket mellom tjenestenivåene, helsetjenesten for eldre, 
helsetjenesten for barn og ungdom og det psykiske helsevern. Her engasjeres de ypperste 
faglige krefter fra spesialforeningene og yrkesforeningene i foreningens faglige 
premissgivning for en bedre helsepolitikk og hensiktsmessige prioriteringer i helsetjenesten. 
 

-------- 
 
Karakteristikk – både interesseorganisasjon og aktør i helsepolitikken 
Legeforeningens formål og de oppgaver foreningen har påtatt seg innenfor formålet, viser at 
foreningen selvsagt er en interesseorganisasjon. Helheten i formålene, foreningens 
verdiforankring i medisinens faglighet og humanisme og oppstillingen av samfunnsmessige 
velferdsformål peker imidlertid tydelig ut over de rene egeninteressene. Sentralstyret 
konstaterer at bredden i foreningens formål og oppgaver er viktig for medlemsrekrutteringen. 
Legeforeningens arbeid berører på en eller flere måter alle leger, er viktig for alle og viktig for 
samfunnet.   
 
Noen av de oppgaver foreningen utfører må antas å være permanente engasjementer, f eks 
arbeidet med inntekts- og arbeidsforhold, medisinens juridiske rammebetingelser, den faglige 
kvalitet og yrkesetikken. Oppgavene kan nok endre karakter og fordre nye arbeidsmetoder og 
virkemidler, men vil nødvendigvis måtte oppta en nasjonal legeorganisasjon. Andre av 
foreningens oppgaver har over tid endret seg sterkt innenfor et samfunn i rask utvikling. 
Fokus vil endres og prioriteringer skifte. Kanskje foreningens formål vil bli formulert noe 
annerledes når det skal skrives i dag, men kjernen vil være den samme og formodentlig alltid 
by på en viss spenning mellom innsats i økonomisk interessearbeid og det som gjøres ut fra 
fag- og verdiaspektet.  
 
Enkelte av foreningens formål og de medfølgende oppgaver engasjerer bredt både på det 
nasjonale og lokale plan. Disse oppgavene stiller andre krav til hoved- eller grunnstrukturen i 
foreningens organisasjon enn formål og oppgaver som kan ivaretas av spesielle organer. 
Sentralstyret vil drøfte dette i et eget kapittel. 
 
 

9 Utfordringer  
 
Organisasjonsutvalget pekte på at profesjonsidentiteten blant akademikere er svakere enn den 
var tidligere, og at dette sikkert også gjelder leger. Den tanke at fellesskap i utdanning og yrke 
bør innebære samhold og løft i flokk for det felles beste, var tidligere nokså selvfølgelig. Men 
oppslutningen om solidariske kollektiver er svekket. Man ofrer ikke individuelle muligheter 
og rettigheter på fellesskapets alter og påtar seg ikke like lett dugnadsplikter, verken i den 
private sfære, som borger eller som yrkesutøver. Dette er en utfordring også for 
Legeforeningen. 
 
Hvis foreningen fortsatt skal ha innflytelse i samfunnet og i helsetjenesten må vi ha så stor 
oppslutning blant legene at foreningen er representativ. Høy andel medlemmer er også en 
forutsetning for å kunne fremme yrkesinteressene på en effektiv måte. Det samme gjelder 
mulighetene for å skape medlemsfordeler i forhandlinger med f eks bank- og 
forsikringstjenester. Å være representativ rent numerisk er imidlertid ikke nok. 
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Representativiteten må også ha et innhold. Foreningens regler og beslutninger må påkalle 
lojalitet fra medlemmene. På områder som klart faller innenfor foreningens formål må 
foreningen kunne påføre medlemmene plikter og legge begrensninger på dem i 
yrkesutøvelsen. Dette kan gjelde både faglige, etiske eller økonomiske forhold knyttet til 
yrkesutøvelsen.  
 
Når foreningen f eks slutter avtaler, det være seg om lønns- og arbeidsvilkår, honorarer for 
næringsdrivende eller om legers forhold til legemiddelindustrien, dreier det seg alltid både om 
rettigheter og plikter – om fordeler og begrensninger. Jo lengre foreningen kan gå i å forplikte 
medlemmene, jo lengre kan vi nå mht til å hente ut fordeler. Det er det som i det lange løp 
gjør Legeforeningen til en interessant motpart for andre. 
 
Ut fra et slikt resonnement pekte organisasjonsutvalget på at foreningen står overfor to interne 
hovedutfordringer som henger nøye sammen: 
  
• Å sikre at medlemskap i Legeforeningen er av stor betydning for det enkelte medlem og 

på det grunnlag 
• beholde en høy andel av landets leger som medlemmer.  
 
Sentralstyret vil kort gjennomgå og oppdatere hva disse utfordringene kan innebære på noen 
viktige områder: 
 
Inntektsdannelse og utvikling av arbeidsvilkår 
Legeforeningen må også i fremtiden kunne ta vare på medlemmenes behov for 
inntektsutvikling, gode arbeidsforhold og juridisk bistand når behovet er der. På noe ulike 
måter vil foreningen være i posisjon til å forhandle om kollektive elementer i 
inntektsdannelsen for alle større legegrupper, dels på egen hånd og dels gjennom 
hovedorganisasjonen Akademikerne. Sentralt vil det dreie seg om forhandlinger om 
rammeavtaler, honoraravtaler og tariffavtaler. Lokalt vil vi i varierende grad ha forhandlinger 
om tilpasninger og lokal lønnsdannelse og forhandlinger om arbeidsordninger mv.    
 
Det vil som før være store utfordringer knyttet til å oppnå suksess på dette området. Trenden 
for ansatte går i retning fra de tradisjonelle detaljregulerende og ufravikelige tariffavtaler og 
til mer rammepregede avtaler med lokale og individuelle tilpasningsmuligheter. Sentralstyret 
mener at det store flertall av medlemmer vil være tjent med en videre utvikling i en slik 
retning. Men det finnes også medlemsgrupper, særlig leger under turnustjeneste og 
spesialisering, som har behov for en større grad av kollektiv lønnsdannelse. Uansett hvorledes 
det alminnelige mønster for lønnsdannelse utvikler seg, vil det for Legeforeningen være 
avgjørende å finne en god balanse mellom kollektive og individuelle inntektselementer, 
mellom elementer som fastsettes sentralt og elementer som det skal forhandles om lokalt. 
 
Kjønnsrollemønsteret er i stadig endring.  Kvinneandelen øker i det opprinnelig 
mannsdominerte legeyrke. Yngre leger, både menn og kviinner, ønsker å forene legeyrket 
med et normalt familieliv. Det blir avgjørende viktig å finne en bedre balanse mellom 
arbeidsplikter og fritid enn det legeyrket tradisjonelt har medført. Denne balansen må få en 
avtalerettslig sikring. 
 
En stor og varig utfordring i forhold til en mer lokal og individuell lønnsdannelse er 
opplæringen av tillitsvalgte og i noen grad også de enkelte medlemmer. Det kreves antakelig 
også mer oppsøkende virksomhet og bedret kontakt mellom foreningens sentrale og lokale 
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organer for å unngå eller løse tvister som oppstår lokalt. Bruken av elektroniske medier i dette 
arbeidet bør antakelig videreutvikles.  
 
De fremskrivninger av legearbeidsmarkedet som gjøres av legeforeningene i de nordiske land 
hvert annet år, tyder på at det kan gå mot legeoverskudd i Norge. Foreningen må kunne bistå 
medlemmer med å finne legearbeid i andre land og i samarbeid med andre lands 
legeforeninger, legge forholdene til rette for en viss migrasjon av norske leger. 
 
 
Medlemsservice, rettshjelp og andre medlemsfordeler 
Foreningen må satse enda sterkere på å kunne betjene det enkelte medlem med råd og praktisk 
bistand til å løse problemer som oppstår i forbindelse med yrkesutøvelsen. Det kan skje ved 
generelt bedret informasjonsvirksomhet, spesielt via elektroniske medier, og ved 
prioriteringer innen sekretariat og tillitsvalgtkorps. Engasjement i forsikrings- og 
banktjenester mv. må videreutvikles slik at det er åpenbart for alle at medlemskap gir fordeler. 
En bedre servicekontorfunksjon for selvstendig næringsdrivende leger bør etableres innen 
sekretariatet. 
 
 
Fagutvikling og utdanningsvirksomhet 
Medisinstudentene mener at Legeforeningen i større grad bør interessere seg for den 
medisinske grunnutdanning og påvirke de medisinske fakulteter ut fra de erfaringer som 
vinnes i det praktiske liv med utdanningsvolum, -innretning og -kvalitet. Legeforeningen gikk 
i bresjen for de medisinske fag, fagutvikling, spesialisering og annen videre- og 
etterutdanning på et tidspunkt da samfunnet for øvrig viste liten interesse for slike spørsmål. 
Dette har endret seg noe de senere år, men det vil trolig måtte være et varig engasjement for 
foreningen å ha påvirkning på struktur, kapasitet, innhold og kvalitet i legers videre- og 
etterutdanning. Foreningen har vært i den heldige stilling at medlemmer som representerer 
den medisinske fagelite har funnet det interessant og hensiktsmessig å knytte sin kompetanse 
opp mot Legeforeningens arbeid på utdanningsområdet.  Hvis det ved målrettet satsing lykkes 
å bevare dette engasjementet, vil foreningen ha potensial for å gjøre arbeidet med 
utdanningsvirksomheten bedre og billigere enn alle andre aktører. Foreningen kan utvikle 
kommersielt uavhengige faglige ”utdanningsprodukter” som medlemmene trenger i sin 
karriereutvikling. Disse fortrinn må videreutvikles sammen med mulighetene for å yte 
medlemmene økonomisk støtte til utdanningsformål gjennom avtalemessige 
fondsavsetninger.  
 
Det har fra tid til annen representert en betydelig utfordring å opprettholde samfunnets aksept 
for finansiering av fellesformål mht. utdanning, fagutvikling og kvalitetssikring gjennom 
forhandlingsmessige avsetninger. Det er nødvendig å ha full åpenhet og holde et høyt 
informasjonsnivå både internt og overfor samfunnet om innsatsen, om bruken av pengene og 
om resultatene på disse områder. 
 
Det er nødvendig å bemerke at de avsetninger som foreningen forvalter til beste for slike og 
andre fellesformål, forvaltes for alle leger – både medlemmer og ikke-medlemmer. 
Legeforeningen har hittil ikke sett noe stort poeng i å forskjellsbehandle medlemmer og ikke-
medlemmer på disse områdene. 
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Yrkesetikk og legerolle 
Rådet for legeetikk avgir på foreningens vegne yrkesetiske verdidommer og ”kjennelser” 
vesentlig på grunnlag av konkrete saker og klager. Rådet drøfter også prinsipielle saker og gir 
råd både innad og utad, inkludert undervisningsvirksomhet, og bistår medlemmer som søker 
råd individuelt. Behovene for dette har vært økende, mens tallet på klagesaker har vært 
noenlunde konstant gjennom flere tiår. Sentralstyret mener foreningens normgivende rolle for 
god legeatferd bør styrkes ytterligere. Den faglige og medisinsk-teknologiske utvikling vil by 
på stadig flere yrkesetiske dilemmaer og et økende behov for prioriteringer i forhold til all den 
medisinske intervensjon som kan gjøres.  
 
Det må knyttes gjennomtenkte informasjonsstrategier til foreningens virksomhet på det  
yrkesetiske området. Foreningen må profilere seg som aktuell og ikke skygge unna å ta opp  
vanskelige og potensielt kontroversielle spørsmål til debatt. At Legeforeningen driver en 
løpende debatt om yrkesetikken, som også kan følges av befolkningen, medier og opinion, vil 
i det lange løp styrke tilliten til legestanden. 
 
Sentralstyret mener at Legeforeningen både gjennom sin organisatoriske oppbygning og 
virkemåte og gjennom tidsskrift, internettsider mv være en møteplass for leger som på tvers 
av spesialiteter og generasjoner kan utforme holdninger og retningslinjer for fremtidens 
legerolle. Utad må Legeforeningen være det synlige talerør for legenes kollektive 
selvforståelse av hvorledes de bør fremstå og virke overfor pasienter og publikum i det norske 
samfunn. 
 
 
Fag- og helsepolitikk 
Foreningen har og må ha fora hvor engasjerte medlemmer kan delta i utviklingen av 
fagpolitiske og helsepolitiske oppfatninger i forhold til organisering og finansiering av 
helsetjenester og kanskje fremfor alt i de vanskelige prioriteringsspørsmålene. Det er en 
utfordring å organisere denne meningsdannelsen bedre slik at den kompetanse og 
spesialkompetanse som foreningen totalt sett besitter, blir aktivert og virkelig får prege 
virksomheten og medvirke til at både debatten og resultatene fenger og engasjerer.  
 
Dette gjelder på det nasjonale plan, men også regionalt og lokalt på de ulike nivåer i 
helsetjenesten. Det regionale helseforetaksnivået er blitt en viktig arena, som antakelig vil by 
på andre utfordringer for foreningen enn hva det fylkeskommunale nivået gjorde. Det blir 
også en utfordring å skape organisatoriske arenaer på lokalplanet for samarbeid mellom 
primærhelsetjenesten, de praktiserende spesialister og sykehusene. Det vil være nødvendig for 
å opprettholde og forbedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Slike 
arenaer vil også kunne danne en praktisk base for å gi befolkningen seriøs informasjon om 
helsespørsmål og om hvorledes helsetjenesten fungerer i lokalmiljøet. 
 
Legeforeningen bør oppleves som den mest innsiktsfulle og reflekterte – og derfor viktige - 
premissleverandør på helsetjenestens område både av medlemmene og av samfunnet. 
 
Det må dessuten legges mye arbeid i informasjon og kommunikasjon mellom foreningen og 
de enkelte medlemmer med sikte på å oppnå at medlemmene får et reflektert forhold til hva 
Legeforeningen skal være for dem og hvilken rolle foreningen skal ha i vårt samfunn. Som 
bemerket av organisasjonsutvalget, er dette nødvendig for at foreningens fremste tillitsvalgte 
skal ha legitimitet når de utformer den fine balanse mellom å være interessepolitisk 
kamporganisasjon for medlemmene og utviklingsorganisasjon for de medisinske fag, 
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medisinsk utdanning og faglig kvalitet, mellom å være en konstruktiv samarbeidspartner for 
myndighetene og faglig og helsepolitisk ”aksjonist” på vegne av befolkningen. 
 
 
Oppsummering 
Organisasjonsutvalget påpekte at utfordringene først og fremst må møtes med politikk. 
Foreningen løser ikke sine oppgaver bare med organisatoriske grep, men fornuftig 
organisering kan gi bedre effektivitet og sikre at relativt mer av fellesressursene går til 
prioriterte oppgaver. Dessuten er det selvfølgelig at politikk ikke skapes i løse luften, men på 
organisatoriske arenaer der meninger fremsettes og brytes og der ideer kan diskuteres, bli 
forkastet eller vinne oppslutning. Legeforeningen må være der hvor medlemmene er og ha en 
organisatorisk oppbygning som gir medlemmene møteplasser. Bare da kan foreningen på en 
strukturert måte fange opp, videreføre og bearbeide ideer og omsette dem til praktisk politikk 
og konkrete tiltak. Det er i løpende dialog både med egne medlemmer og med samfunnet at 
foreningens valgte ledelse kan håndtere de vekslende krav og utfordringer som vil melde seg 
innenfra og utenfra og sette de mål foreningen skal arbeide mot fra år til år. 
 
 

10 Organisasjonsutvalgets forslag og reaksjonene på det 

10.1 Utvalgets anbefalinger 
 
Organisasjonsutvalget av 2002 la til grunn at Legeforeningen i prinsippet bør videreføres som 
den er  
• som en enhetlig organisasjon med det firedelte formål  

- å være fagforening for medlemmene,  
- å arbeide for utvikling av de medisinske fag,  
- å arbeide med legeutdanningen, herunder forvalte spesialistregler, og  
- å drive samfunnspåvirkning som helsepolitisk premissleverandør og aktør. 

• med medlemmene obligatorisk fordelt på underavdelinger etter to akser - én geografisk og 
én yrkesmessig - samt etter en frivillig, faglig akse på spesialforeninger.  

 
Utvalget foreslo imidlertid en sterk forenkling av underavdelingsstrukturen ved at  
• de geografiske enhetene, som hittil har vært de 18 fylkene og Oslo kommune skulle 

endres til 5 regionale enheter sammenfallende med de regionale helseforetaksgrensene, og 
at videre organisering på ”lavere” nivå ikke skulle vedtektsreguleres, men bestemmes av 
lokale initiativ og avgjøres av regionavdelingene. Regionavdelingenes organer var 
foreslått sammensatt av de tillitsvalgte for yrkesforeningene og Nmf, bortsett fra lederen 
som skulle velges fritt. 

• antall yrkesforeninger som godkjennes for obligatorisk medlemskap skulle reduseres fra 
sju til fem. Forslaget bygde på en foreslått fusjonering av Oll og Namf og at LVS skulle 
endre status til spesialforening med fordeling av medlemmene på de øvrige 
yrkesforeningene. 

 
Videre var foreslått at de spesialforeninger som representerer en godkjent spesialitet skulle få 
betegnelsen ”medisinske foreninger” og få krav på sekretariatsbistand og prosjektstøtte fra 
Legeforeningen. Utvalget hadde under sitt arbeid fått sterke inntrykk av at det er nødvendig 
for Legeforeningens helhet å styrke den faglige profil og det faglige arbeid. En tettere 
integrering måtte imidlertid forutsette at spesialforeningene gjorde seg uavhengige av direkte 
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industristøtte. Utvalgets hadde lagt opp til at det rent faglige arbeid under foreningens paraply 
opp til sentralstyrenivå burde skje i organer med en formell uavhengighet av de organer som 
driver fagforeningsarbeidet. Utvalget ønsket derfor en tydeligere funksjonsfordeling mellom 
de medisinske spesialforeningene og yrkesforeningene, ved at de medisinske foreningene 
skulle ha et uttrykkelig ansvar for fagutviklingsarbeidet, mens yrkesforeningene mer skulle 
rendyrke sin tradisjonelle funksjon som organer for fagforeningsarbeidet. 
 
Som ytterligere ledd i styrkingen av de organisatoriske rammer for den faglige, vitenskapelige 
virksomheten foreslo utvalget at det skulle opprettes et fagstyre bestående av leder, nestleder 
og 5 andre medlemmer samt en observatør for Nmf. Fagstyret skulle være underlagt 
sentralstyret og skulle på dets vegne samordne engasjementene innen Legeforeningen i 
spørsmål av medisinsk og faglig art, herunder sentralstyrets nåværende rolle i forvaltningen 
av spesialistreglene. Fagstyret skulle ellers være rådgivende overfor sentralstyret i alle 
spørsmål av overveiende faglig eller fagpolitisk karakter og rådgivende for underavdelingene 
i spørsmål om faglig organisering og funksjonsfordeling i helsetjenesten. 
 
Styrkingen av de fagmedisinske foreningenes arbeidsmuligheter og fagenes stilling i 
Legeforeningen var foreslått støttet ved opprettelse av en fagavdeling i sekretariatet, som 
skulle gis ansvar for å betjene fagstyret som sekretariat og for kontakten med og bistanden til 
de medisinske foreningene. 
 
Utvalget anbefalte at de foreslåtte forenklinger i foreningens grunnstruktur følges av 
tilsvarende endringer i landsstyrets sammensetning. Utvalget mente at sammensetningen 
burde baseres på prinsippet om tillitsvalgtes gjennomgående representasjon, hvorav 
hovedtyngden skulle komme fra de nye regionavdelingene. Landsstyret var foreslått å bestå 
av 59 representanter fra de fem styrene for regionsavdelingene (5 x 10 + 9 varamedlemmer fra 
Legeforeningen Øst), lederne for yrkesforeningene og Nmf, samt fagstyret og sentralstyret, i 
alt 81 mot nå 125. 
 
Utvalget anførte som mål for de foreslåtte endringene å styrke foreningens evne til fleksibel 
tilpasning til skiftende utfordringer og krav og å styrke foreningens faglige arbeid og profil. 
Færre obligatoriske organisasjonsenheter skulle gjøre hver enkelt enhet sterkere og mer 
bærekraftig både økonomisk og menneskelig. Forholdsvis mer av ressursene burde kunne 
rettes mot konkret arbeid for fellesskapet, forholdsvis mindre burde gå med til tilstedeværelse 
i rene organisasjonsmessige møter. 
   
Utvalget hadde lagt til grunn at de forfatningsmessige reglene for Legeforeningens 
underavdelinger og fagmedisinske foreninger i stor grad skulle følge av Legeforeningens 
vedtekter. Dvs Legeforeningens vedtekter burde fastlegge reglene for medlemskap i de ulike 
foreningene og beskrive deres oppgaver i grove trekk. For regionsavdelingene, 
yrkesforeningene og Nmf ville det seg også innebære å sørge for hovedfinansieringen 
gjennom budsjettvedtak i landsstyret. Utvalget hadde foreslått å bevare systemet med 
totalkontingent, men ville tillate underavdelingene og lokale tillitsvalgte å operere med 
(mindre) tilleggskontingenter for bestemte formål. 
 
Utvalget hadde lagt til grunn at endringene i underavdelingsstrukturen skulle skje uten 
kostnadsøkning, ved ren omfordeling av dagens økonomi. Den nåværende økonomiske 
tildeling til fylkesavdelinger og regionsutvalg skulle i stedet gå til de nye regionsavdelingene, 
og den nåværende tildeling til yrkesforeningene skulle fordeles på det reduserte antall 
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yrkesforeninger. Utvalget hadde ellers antatt at forslagene ville medføre behov for økte 
økonomiske ressurser til følgende formål 
- en styrking av regionavdelingenes mulighet for å finansiere tillitsvalgtarbeid på 

lokalplanet, 
- utvikling av en fagavdeling i sekretariatet  
- drift av fagstyre samt  
- prosjektstøtte til de medisinske foreningene. 
 
Uten å angi beløpsstørrelser hadde utvalget antatt at disse merutgifter kunne dekkes med en 
moderat økning av ordinær kontingent og hadde ellers antydet at økonomien kunne styrkes 
ved at pensjonistmedlemmene burde betale en kontingent for Tidsskriftet og at de medisinske 
foreningene burde betale noe for sekretariatsstøtte. 
 
Utvalget hadde i vedlegg til innstillingen søkt å vise hvorledes de foreslåtte 
organisasjonsendringer kunne realiseres gjennom konkrete vedtektsbestemmelser. Det var 
utarbeidet utkast til nye vedtekter for de organer som enten var foreslått som nye organer eller 
som var foreslått endret på områder av betydning. 
 
Utvalget hadde foreslått en tempoplan for det videre arbeid som innebar 
 
• at landsstyret 2003 i ordinært møte skulle treffe et prinsippvedtak om fremtidig 

organisering, 
• at nye vedtekter til erstatning for gjeldende lover skulle vedtas i ekstraordinært møte 

primo oktober 2003, 
• at praktiske forberedelser skulle skje i løpet av tiden frem til årsskiftet, 
• at endringene skulle tre i kraft 1.1.2004. 
 
 

10.2 Høringen 
 
Det generelle inntrykk var at det ikke var noe grunnlag for at landsstyret 2003 kunne gjøre et 
prinsippvedtak om endring av Legeforeningens organisasjon i samsvar med 
organisasjonsutvalgets anbefalinger. Til det var det for liten grad av samstemmighet om 
nettopp prinsippene. 
 
Hovedsynspunktene kunne oppsummeres slik: 
 

• Legeforeningen har ikke noe akutt behov for å endre sin underavdelingsstruktur. Det 
er derfor ingen grunn til å forhaste seg. Vi kan bruke den tid som er nødvendig på å 
finne et mønster både for geografiske enheter og yrkesforeningsenheter som har 
allmenn oppslutning. Forslaget om avvikling av fylkesavdelingene og opprettelse av 
regionsavdelinger har ikke slik oppslutning, heller ikke forslaget om statusendring for 
yrkesforeningen LVS og fusjonering av en Namf og Oll til en ny yrkesforening. En del 
vil i stedet ha en ny primærmedisinsk yrkesforening. 

• Utvalgets forslag er ikke konsekvensutredet mht økonomi. Det tilsier at saken ikke kan 
realitetsbehandles nå. Landsstyret kan ikke treffe et vedtak som forplikter foreningen 
uten å vite hva vedtaket medfører av utgifter. 
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For øvrig ble utvalgets ulike anbefalinger møtt med ulike reaksjoner. Sentralstyret vil kort 
gjengi enkelte av disse av betydning for sakens videre gang.  
 
Foreningens formål. Akser for grunnorganisering. 
Utvalgets grunnleggende premisser om én forening med firedelt formål og en obligatorisk 
underorganisering geografisk og yrkesmessig ble delt av alle. Ylf mente imidlertid at 
forvaltningsoppgaver i forbindelse med spesialistutdanning ikke burde være noe permanent 
formål og at staten i alle tilfelle burde dekke utgiftene.  
 
Fortsatt frivillig organisering av de faglige interesser ble støttet av de fleste, men tre 
fylkesavdelinger, Aplf og en av spesialforeningene ønsket at godkjente spesialister 
obligatorisk skulle være tilsluttet en fagmedisinsk spesialforening.  
 
Geografisk struktur 
Forslaget om å legge den geografiske grunnstrukturen på regionsnivå koblet med at 
organisering på et lavere nivå ikke skulle vedtektsreguleres, møtte sterk motstand i flertallet 
av fylkesavdelingene, men ble helt eller delvis støttet av yrkesforeningene og av de 
spesialforeninger som uttalte seg.  Behovet for å være organisert regionalt ble erkjent av 
praktisk talt alle, men fylkesavdelingene mente at behovet kunne dekkes av et 
samarbeidsorgan for mindre grunnenheter. Disse grunnenhetene burde være  fylkesavdelinger, 
avdelinger som kan dekke flere fylker eller foretaksavdelinger for ett eller flere helseforetak. 
 
Yrkesforeninger 
Meget få støttet fusjonering av Oll og Namf. Mange gikk også imot å endre status for LVS. 
Flere ville i stedet ha en ny primærmedisinsk legeforening som burde omfatte medlemmene i 
Aplf og flertallet av medlemmene i Oll og Namf. 
 
Den funksjonsfordeling som organisasjonsutvalget hadde foreslått, og som skulle innebære at 
yrkesforeningene skulle rendyrkes som underavdelinger i Legeforeningens 
fagforeningfunksjoner fikk bare moderat støtte. De fleste mente at også yrkesforeningene 
måtte kunne befatte seg med faglige spørsmål som medlemmene var opptatt av – ikke som 
konkurrerende, men som supplerende – til de medisinske spesialforeningenes arbeid. 
 
Faglig organisering 
Forslaget om å styrke de fagmedisinske spesialforeningens stilling, egen fagavdeling i 
sekretariatet og etablering av sentralt fagorgan fikk mye positiv tilslutning, men med en del 
motforestillinger til enkelthetene, spesielt forslaget om sentralt fagstyre. Dels gjaldt 
innvendingene bare betegnelsen ”styre”, som man mente ville gi uriktige assosiasjoner om en 
to-delt legeforening, men atskillige gikk også i mot å ha et sentralt faglig organ med stor 
selvstendighet ved siden av sentralstyret. Enkelte reiste tvil om det overhodet er behov for noe 
organ som skulle virke samordnende på spesialforeningenes aktiviteter. 
 
Forslaget om sentralt fagorgan hadde full oppslutning av spesialforeningene, men det var 
delte meninger om organets størrelse og valgordningen. 
 
Landsstyrets størrelse og sammensetning. 
Forslaget om ett tallmessig sterkt redusert landsstyre som i hovedsak skulle være basert på de 
tillitsvalgtes gjennomgående representasjon ble ikke kommentert av mange, men fikk en 
blandet mottakelse av dem som uttalte seg. 
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Av innvendinger og kommentarer nevnes: 
• Sterk reduksjon av landsstyrets størrelse gir feil signal om vilje til demokrati. 
• Foreningens komplekse oppbygning tilsier et relativt stort landsstyre. 
• Seleksjon av sittende tillitsvalgte skyver ut medlemmer med lang erfaring og god 

analytisk evne. Noen må velges på fritt grunnlag. 
• Om fordelingen av delegater mente noen at den geografiske fordelingen er viktigst, 

andre ønsket like mange delegater valgt på geografisk grunnlag som på grunnlag av 
tilhørighet i yrkesforening. Atter andre mente det var nødvendig å styrke 
representasjonen fra den faglige siden.  

 
 

10.3 Sentralstyrets innstilling 2003 
 
I sin innstilling til landsstyret 2003 var sentralstyret enig i at organisasjonssaken ikke var 
moden for endelige vedtak og la opp til en prosess for å sikre et bedre grunnlag for 
vurderingene av den fremtidige underavdelingsstruktur både geografisk og yrkesmessig. Også 
den faglige struktur i foreningen burde utredes bedre, spesielt spørsmålet om hvorvidt det 
burde være obligatorisk fordeling av medlemmer til de fagmedisinske spesialforeninger, 
mulighetene for å yte mer omfattende sekretariatstjenester overfor disse samt spørsmålet om 
et sentralt fagråd. Man la imidlertid opp til å styrke betjeningen av spesialforeningene allerede 
fra 2004. I budsjettforslaget var det forutsatt opprettet en fagavdeling med styrket bemanning. 
 
Sentralstyret ga for øvrig konkrete synspunkter på spørsmålene om 

• funksjonsfordeling mellom yrkesforeninger og spesialforeninger, 
• sentralt fagråd, 
• landsstyrets sammensetning og prinsippet om gjennomgående representasjon, 
• økonomiske sider ved en endring av organisasjonen og 
• kontingentsystemet. 

En kommer nærmere tilbake til disse spørsmålene under diskusjonen av de enkelte spørsmål i 
Del III. 
 
 
 

11 Sentralstyrets oppdrag og arbeid med organisasjonssaken 

11.1 Landsstyrets vedtak 
 
Landsstyrets vedtak i sak nr 12/2003 vedlegges i sin helhet (Vedlegg 1). 
 
I all hovedsak var vedtaket et pålegg til sentralstyret om 

• å initiere en drøftingsprosess i og mellom fylkesavdelinger med rapportplikt til 
sentralstyret om hvorledes den geografiske foreningsstruktur kunne/burde være for å 
bli mer slagkraftige i løsningen av de fellesoppgaver som må løses lokalt. 

• å initiere drøftinger i og mellom yrkesforeninger om mulighetene for fusjoner eller 
andre endringer i yrkesforeningsstrukturen, 

• å gå i dialog med spesialforeningene om  
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 utformingen av tilbudet av sekretariatstjenester og mulighetene for en videre 
utvikling av dette. 

 etablering av et sentralt fagråd som kan delegeres beslutningsmyndighet på 
visse områder, virke samordnende overfor spesialforeningene og rådgivende 
overfor sentralstyret i faglige og fagpolitiske spørsmål. 

• å foreslå regler for samhandling mellom foreningsorganer og legemiddelindustri og  
medisinsk-teknisk utstyrsindustri. 

• å utrede spørsmålet om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske spesialforeninger 
som ledd i det videre arbeid med organisasjonen. 

 
Landsstyret forutsatte at sentralstyret på basis av det arbeid som var gjort og skulle gjøres 
utarbeider et samlet forslag til endringer og fornyelser av foreningens organisasjon. Forslaget 
skal så langt det er mulig omfatte utredning av de administrative og økonomiske 
konsekvenser og hvorledes et evt høyere kostnadsnivå tenkes finansiert. Forslaget skal sendes 
på høring med frist 31. desember 2004, dvs det bør foreligge senest ultimo oktober. 
 
Etter høringen skal sentralstyret utarbeide endelig forslag, ledsaget av forslag til nye 
vedtekter, for behandling av landsstyremøtet 2005. 
 
 

11.2 Sentralstyrets arbeid med saken 
 
Fylkesavdelingene ble utesket på sine oppgaver i brev fra sentralstyret 20. juni og et nytt brev 
av 25. september 2003 med nærmere instruks om oppgavene og de rapporter som skulle 
avgis. 12 fylkesavdelinger avga rapport per 31. oktober og 8 rapporterte pr 31.desember. En 
del av rapportene er eksemplariske i sin gjennomgåelse av de oppgaver som skal løses av 
lokalforeningene. Noen antyder en forsiktig vilje til fusjonering med naboavdeling, men 
konkrete forslag ble ikke fremsatt. 
 
Yrkesforeningene ble spesielt utesket i et møte med sentralstyret 17. desember i fjor på hvilke 
særinteresser som berettiger den enkelte yrkesforening (kan/bør noen fusjonere?), hvilke 
oppgaver de bør ha, hvorledes sekretariatsfunksjonen skal organiseres, hva de mener om 
kontingentsystemet og yrkesforeningenes landsstyrerepresentasjon. De synspunkter som 
fremkom var nyttige for den videre prosessen, men signaliserte ingen klar vilje til fusjonering. 
 
Spesialforeningenes landsstyrerepresentanter ble i et møte med sentralstyret 4. november 
2003 utesket på spørsmålene om finansiering av ytterligere tjenester fra hovedsekretariatet, 
om det bør være obligatorisk medlemskap i en fagmedisinsk forening og om det bør etableres 
et sentralt fagråd. Fra spesialforeningenes representanter kom det klare ønsker om mer 
sekretariatsstøtte og obligatorisk medlemskap. Holdningene var mer delt i spørsmålet om 
fagråd og fagrådets funksjoner. 
 
Sentralstyret utba seg delutredninger fra sekretariatet om disse spørsmålene som grunnlag for 
sentralstyrets arbeid med det samlede forslag. 
 
Spørsmålet om regler for samhandling med industrien, ble som forutsatt, gjenstand for egen 
utredning og høringsrunder. 
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11.3 Vedtak og signaler fra landsstyremøtet 2004 
 
Prinsipper for samhandling mellom foreningsorganer og industrien ble behandlet og avgjort 
på landsstyrets møte i Loen 25 -27. mai 2004, sak 11. I og med dette vedtaket kan problemet 
med støtte fra industrien ikke lenger sies å være til hinder for en nærmere integrering av de 
fagmedisinske spesialforeningene i Legeforeningens totalorganisasjon, evt med obligatorisk 
medlemskap. 
 
Under sak 13 på det samme møte ga sentralstyrets medlem, Torunn Janbu, en muntlig 
redegjørelse for de øvrige prosesser som var gjennomført og de utfordringer sentralstyret står 
overfor. Hovedspørsmålene dreier seg nå om hvorledes den geografiske struktur bør være og 
hvilke yrkesforeninger vi bør ha i fremtiden samt om obligatorisk medlemskap i de 
fagmedisinske spesialforeningene. 
 
I debatten ble spørsmålet om antall yrkesforeninger lite berørt utover å få fastslått at Namf 
ønsket å bestå som selvstendig yrkesforening. Det gjorde også Oll (under det nye navnet 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid – LSA). Mulighetene for en samlet primærmedisinsk 
yrkesforening ble ikke berørt. De av representantene for spesialforeningene som tok ordet, 
gikk sterkt inn for obligatorisk medlemskap.  
 
Det tema som dominerte landsstyredebatten var den geografiske foreningsstruktur, om 
fylkesavdelingene bør bestå som eller om det kan tenkes andre løsninger basert på lokalt 
samarbeid mellom yrkesforeningene. Her gikk særlig representantene fra Nord-Norge sterkt 
inn for å bevare fylkesavdelingene som det samlende ledd som forvalter Legeforeningens 
partsstilling i avtaleverket på det lokale plan, som har medlemsomsorgen og som er 
helsepolitisk aktør i sitt lokalmiljø, med regionsutvalg som koordinerende organ og 
foreningsadresse for de regionale helseforetak. Hvis avdelinger vil fusjonere, la dem det. Hvis 
de vil fisjonere, la dem det, forutsatt at de enkelte delene ikke blir mindre enn et somatisk 
helseforetaksområde. Yrkesforeningenes oppgaver er å lære opp tillitsvalgte, drive 
tillitsvalgtarbeidet og forsyne forhandlingsutvalgene i de geografiske enhetene med skolerte 
tillitsvalgte. Yrkesforeningene må også utforme fagforeningspolitikken og danne de sentrale 
fagforeningsorganer, mens spesialforeningene må stå for fagutviklingen og den faglige 
videre- og etterutdanningen. 
 
Flere talere som særlig representerte Ylf, ønsket en annen løsning, der yrkesforeningene  
forvalter Legeforeningens partsstilling i avtaleverket lokalt, der de økonomiske ressursene 
ikke stopper opp i geografiske avdelinger, men kanaliseres direkte til de tillitsvalgte på 
arbeidsplassene. Fellesoppgavene kan tas hånd om i samarbeid mellom yrkesforeningene 
lokalt, hvor grunnenhetene for Ylf og Of vil være foretaksnivået. To ulike kanaler for 
kommunikasjon og ressursflyt er urasjonelt og fordyrende. Sentralstyret bør se på en mer 
kreativ måte å organisere foreningen på lokalt. 
 
De som støttet fylkesavdelingene, oppfordret sentralstyret til å bestemme seg for 
funksjonsfordelingen mellom de geografiske baserte avdelinger og de sentralt baserte 
yrkesforeningene, vise mot og fatte vedtak. Man ville aldri oppnå full enighet om 
Legeforeningens organisasjon. 
 
Det ble fremmet to forslag som reflekterte de to hovedstandpunktene. Forslagene var: 
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Fra Ellen Tveter Deilkås 
 

Landsstyret ber sentralstyret 
- utrede konsekvensene av å kanalisere ressurser til lokalt tillitsvalgtarbeid 

gjennom yrkesforeningene. 
-   utrede forslag til nye samhandlingsarenaer mellom yrkesforeningene lokalt. 

 
 
Fra Lars A. Nesje 
 

1. Regionsutvalget vedtektsfestes. 
2. Regionsutvalgets leder gis plass i landsstyret. 
3. Fylkesavdelingene opprettholdes som lokalnivå og danner grunnlag for 

  landsstyrerepresentasjon og fordeling av økonomiske ressurser som nå. 
4. Eventuelle endringer i fylkesavdelingsgrensene må baseres på   

  hensiktsmessighet og lokal konsensus. 
 
Begge talere sa seg innforstått med at forslagene ble oversendt sentralstyret uten 
realitetsbehandling. 
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Del III Diskusjon 
 

12 Hvorfor omorganisere? 

12.0 Generelt 
 
Generelt bør Legeforeningen være organisert for å kunne arbeide effektivt med de oppgavene 
som landsstyre og sentralstyre ønsker utført. Med effektiv forstås her å kunne oppnå ønskelige 
resultater med bruk av minst mulig ressurser. Men fordi Legeforeningen er en 
medlemsorganisasjon og ikke en bedrift, må hensynet til effektivitet oftest avveies mot det 
foreningsdemokratiske krav om bred deltakelse og innflytelse fra alle berørte 
medlemsgrupper gjennom avdelinger, yrkesforeninger og spesialforeninger. Samtidig er det 
slik at det nettopp er denne brede deltakelse som gir legitimitet til foreningens prosesser og 
lojalitet overfor resultatene. Hensiktsmessig organisering av en fagorganisasjon med 
Legeforeningens mangfold av grupper og særinteresser er derfor i høy grad et spørsmål om de 
ulike gruppenes/interessenes innflytelse og makt oppleves å være ”riktig” fordelt, selv om 
fasit ikke finnes.   
 
En forening er også rettslig regulert gjennom sine ”lover” eller vedtekter, supplert med de 
rettsprinsipper som kan trekkes ut av den generelle, ulovfestede foreningsrett. Viktig i denne 
sammenheng er kravet om at det skal være klart hvem som kan beslutte hva på vegne av 
foreningen, hvilke formelle vilkår som må oppfylles før beslutning kan fattes og at 
medlemmene kan føre kontroll med ledelsens og utøvende organers beslutninger og 
disposisjoner. Ikke minst viktig er bruken av økonomiske midler og andre ressurser som måtte 
være betrodd eller innkrevd som medlemsavgifter. Vanlig er ordninger med egne valgte 
desisorer og kvalifisert revisjon av alle organisasjonsledd som disponerer økonomiske midler. 
En forening med ansatt arbeidskraft må også organiseres slik at den tilfredsstiller de krav som 
følger av arbeidslivslovgivning og skatte- og avgiftslovgivning mv. Legeforeningen, som inkl 
utdannings- og kvalitetssikringsfond, har inntekter og utgifter i størrelsesorden ca 220 mill kr 
årlig, og har mer enn 100 årsverk av ansatte, må ha en kvalifisert administrasjon og være 
pinlig nøye i disponeringen av ressursene og dokumentasjon av virksomheten. 
 
Både ut fra kravet om bred deltakelse og spredning av innflytelse og om hensiktsmessig 
foreningsrettslig regulering fremstår Legeforeningen som godt organisert. Over tid skjer det 
imidlertid endringer i de systemer og enkeltelementer som til sammen danner 
rammebetingelsene omkring en organisasjon. Den må også være tilpasset den virkelighet den 
skal fungere i. Fra tid til annen bør en spørre om det er skjedd endringer eksternt eller internt, 
eller om tendenser til slike kan spores, som gjør omorganisering ønskelig – om ikke 
nødvendigvis tvingende påkrevd. Å prøve å svare på et slikt spørsmål kan samtidig bidra til å 
gi realistiske antydninger om hva det er mulig å oppnå gjennom endret organisasjon. 
 
I denne sammenheng har sentralstyret klart for seg at Legeforeningen i likhet med andre 
organisasjoner har begrenset evne til å endre seg selv, i det minste når det dreier seg om å 
eliminere etablerte maktstrukturer eller endre forholdet mellom dem. En hvilken som helst 
endring av eksisterende organisasjon krever 2/3 flertall i landsstyret. Det innebærer at det har 
lite for seg å foreslå endringer som ikke antas å bli vurdert som nødvendige eller klart 
fordelaktige av et kvalifisert flertall. Ambisjonene må tilpasses disse realiteter. 
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På den annen side må foreningen hele tiden være åpen for at systemer og prosesser bør og kan 
forbedres uten at det nødvendigvis foreligger tvingende ytre eller indre faktorer som gjør dette 
åpenbart. Her er det mer snakk om en kulturendring. Endringer som framtvinges pga ytre eller 
indre mer eller mindre akutte behov, vil man ikke helt kunne unngå. Men det er liten tvil om 
at når endring og forbedring er en del av kulturen og av organisasjonens kompetanse, er 
sjansene større for at organisasjonsmessige endringer gir varige og viktige gevinster. Etter 
sentralstyrets mening er det derfor nødvendig at Legeforeningen stadig utvikler sitt potensial 
som en organisasjon med vilje og kompetanse til kontinuerlig endring og forbedring. 
 
 

12.1  Tilsier reformene i helsetjenesten endret organisasjon?  
 
Beskrivelsen av Legeforeningen i Del II gir få indikasjoner på noe akutt eller tvingende behov 
for omorganisering av foreningen. Landsstyret i 2001 mente antakelig at slike behov var 
latente, da organisasjonsutvalget ble oppnevnt og organisasjonsprosessen ble igangsatt. 
Mange trodde at eierskiftet for sykehusene og omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten 
ville stille Legeforeningen overfor helt nye utfordringer i forhandlingsvirksomheten. Kanskje 
ville det regionale helseforetaksnivå bli en viktig forhandlingsarena, som ville kreve radikal 
omdisponering av ressursinnsats og etablering av nye eller endrede organer.  
 
Sentralstyret må i dag konstatere at reformene i helsetjenesten er gjennomført uten at de 
organisasjonsmessige grunnstrukturer i Legeforeningen kan sies å være blitt utdatert av de 
endringer som er skjedd. Innføringen av fastlegeordningen har bevart kontraktsforholdet til 
den enkelte primærkommune, men utviklingen ville kanskje være tjent med større enheter, i 
det minste interkommunalt samarbeid om legevaktsentraler. Inndelingen i helseforetak etter 
eierreformen i spesialisthelsetjenesten svarer ikke lenger fullt og helt til den fylkesinndeling 
som våre avdelinger tradisjonelt er basert på, og de praktiserende spesialister har fått 
kontraktsforhold til de regionale helseforetak. Det avtegner seg et mønster der beslutninger 
med store konsekvenser for spesialisthelsetjenestens oppbygning og utvikling treffes på 
regionalt nivå, og der Legeforeningens eneste formelle medbestemmelseskontakt er den 
regiontillitsvalgte for Akademikerne Helse. Situasjonen er altså ikke problemfri. Det er også 
satt spørsmål ved selve fylkesinndelingen og fylkeskommunenes eksistens. Mange mener 
fylkeskommunene enten bør nedlegges til fordel for større primærkommuner eller erstattes av 
former for regiondannelser. Både Kommunenes Sentralforbund og regjeringsapparatet utreder 
og drøfter saken, hvor endringer antakelig i sin tur også får følger for den statlige 
fylkesadministrasjon. Spørsmålet er imidlertid langt fra avklart og tilsier i seg selv ikke 
endringer på det nåværende tidspunkt. 
 
Virkningene av reformene kan alene neppe sies å representere grunnlag for dyptgripende 
organisasjonsprosesser. 
 
 

12.2 Er Legeforeningen en vellykket organisasjon? 
 
Et annet spørsmål som kan stilles er om Legeforeningen fungerer godt eller mindre godt i 
forhold til sine formål og mål. Lykkes vi i tilstrekkelig grad å nå målene? Svaret på et slikt 
spørsmål vil antakelig variere med hvem som spørres, og det kan være vanskelig å avgjøre 
hvem som skal anses som autorisert til å svare. Spør vi omverdenen, definert ved den politiske 
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og administrative elite, og ledelsen i andre organisasjoner, er det neppe tvil om svaret. 
Legeforeningen betraktes som en meget vellykket yrkesorganisasjon, kanskje den mest 
vellykkede i landet, tatt i betraktning at det ikke lenger dreier seg om en liten forening, men 
en relativt stor organisasjon, som er godt synlig i mediebildet. Spør vi egne medlemmer, 
varierer antakelig oppfatningene sterkt med den enkeltes innsikt og forutsetninger for å gjøre 
en slik bedømmelse.  
 
Sentralstyret har registrert både kritiske og rosende kommentarer på en rekke områder (se 
karakteristikkene i tekstrammen), men finner i likhet med organisasjonsutvalget ingen enkle 
sammenhenger mellom kritikk og ros og foreningens organisasjonsform. De kritiske 
kommentarer er også ofte sprikende og til dels innbyrdes uforenlige.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påstander om Legeforeningen 
 

• Fylkesavdelingene er utdaterte som organisatorisk arena for sykehuslegene, særlig de 
yngre. Mange tillitsvalgte i helseforetakene opplever fylkesavdelingene som 
unødvendige organisasjonsledd. 

 
• Sparsomt fremmøte av ”menige” medlemmer til rene foreningsmessige møter skyldes 

likegyldighet med foreningens gjøren og laden. Det gjelder antakelig både 
fylkesavdelinger og yrkesforeninger. Samtidige kurs med støtte fra fondene er 
nødvendig for å få oppslutning om årsmøter.  

 
• Det er vanskelig å finne villige kandidater til vervene som tillitsvalgt for leger på 

arbeidsplassene. Er det symptom på indre problemer i foreningen? 
 

• Lunsjpraten i sykehuskantinene karakteriserer ofte foreningen med uttrykk som ”fjern”, 
”topptung” og ”elitistisk” med inaktive organer og tillitsvalgte, med utydelige 
standpunkter og med liten evne til å engasjere sine medlemmer på grasrotnivå.  

 
• Faget er fellesnevneren, men det finnes verken organisatorisk system, evne eller vilje til 

å trekke de organer som representerer de medisinsk-faglige interesser og den 
kompetanse de representerer inn i foreningens beslutningsstruktur og ledelse. 

 
• De faglige interesser og oppgaver bør organisere seg utenfor legeforeningene i egne 

vitenskapelige selskaper og ikke blandes med fagforeningsinteresser. 
 

• Alle yrkesforeningene burde ha plass i sentralstyret. 
 

• Sentralstyrets sammensetning burde ikke være et resultat av maktspill og forhandlinger 
mellom yrkesforeningene, men av frie valg der erfaring fra lederverv i 
fylkesavdelingene ville gi helhetstenkning i stedet for gruppetenkning i sentralstyret. 

 
Blant medlemmene kan spores både tilfredshet og misnøye med Legeforeningen: 
 

• Misnøyeytringer retter seg dels mot foreningens samfunnsmessige profil. Det påstås 
også dårlig evne til å korrigere uberettiget kritikk av legestanden i mediene og 
manglende helsepolitisk proaktivitet. 

 
• Tilfredshet begrunnes med Tidsskriftet og med at foreningen skjøtter sine 

oppgaver på utdanningssiden tilfredsstillende.   Mange mener nok også at 
foreningen har lyktes både som helsepolitisk aktør og forhandlingsorganisasjon i 
forbindelse med reformarbeidet fra 1996 og fremover, ikke minst 
fastlegeordningen, men også med lønnsutviklingen for de større grupper av 
ansatte leger, med unntak for de universitetsansatte. 
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Sentralstyret konstaterer samtidig at mange medlemmer mener Legeforeningen er viktig for 
dem. Mange er nok også – noe naivt – tilbøyelig til grovt å overvurdere foreningens makt og 
innflytelse. Når noe ikke er som det burde være må det skyldes at Legeforeningen har forsømt 
seg! 
 
Når foreningen skal bedømmes, bør en helst ha god oversikt både over foreningen og 
omgivelsene og dertil personlig erfaring med å representere foreningen i fagpolitisk arbeid og 
fagforeningsarbeid mot regjering, Stortinget, partiledelser, arbeidsgivere og andre 
organisasjoner på ledernivå. Først da – med innsikt i hvilke krefter og motkrefter en må 
kjempe med og ved ærlig evaluering av egen innsats – er det mulig å ha noen begrunnet 
mening om foreningen er vellykket eller ikke.  
 
Sentralstyret vil for sin del bemerke at foreningen har hatt det omdømme at vi i avtaler kan 
forplikte våre medlemmer til å medvirke til å realisere helsepolitiske mål med større presisjon 
og langt videre enn hva som kan pålegges i lov og forskrift. Og omvendt, at det uten 
Legeforeningens medvirkning er tilsvarende vanskelig å få gjennomført endringer i 
helsepolitikken. Vi har også hatt det omdømme at vi ikke unødig setter hardt mot hardt og 
ikke uten videre griper til arbeidskamp, når vi møter vanskeligheter ved forhandlingsbordet. 
Vi har i stedet ofte greid å forene våre fagforeningsinteresser med mål som også samfunnet 
ser seg tjent med. Ved enkelte anledninger har vi derfor kunnet gjøre transaksjoner som har 
innebåret at våre krav etterkommes i rimelig grad – også når kravene har vært relativt høye 
etter år med beskjeden inntektsutvikling. Neppe noen har vært i tvil om at Legeforeningen om 
nødvendig også behersker en arbeidskamp - som må tilpasses de plikter og det særlige ansvar 
for liv og helse som yrket innebærer – men som likevel kan gjøres effektiv. 
 
En permanent utfordring er derfor å bevare og helst forsterke realitetene bak dette omdømme. 
Erfaringsmessig dreier dette seg til sjuende og sist om tillitsforholdet mellom medlemmene og 
organisasjonen – om medlemmene føler grunn til å stille lojalt opp, når sentralstyret setter en 
sak på spissen og ber om oppslutning. Spørsmålet blir da om det finnes organisasjonsmessige 
grep som er egnet til å styrke tilliten mellom medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer i 
foreningen – på den enkelte arbeidsplass, ved forhandlingsbordene og i det helsepolitiske 
arbeid. 
 
Skiftende sentralstyrer har erfart at Legeforeningen er sterk og vellykket i den grad 
medlemmene 

• er informert om foreningens mål og strategier 
• kan påvirke foreningens arbeid ved egen deltakelse  
• har tillit til at foreningen ivaretar deres interesser gjennom forsvarlige, demokratiske 

prosesser og ved at interessearbeidet drives av en lojal og kompetent ledelse som de 
kan identifisere seg med. 

 
Dette er imidlertid mer spørsmål om hva som fremmer gjensidig tillit enn om 
organisasjonsmessige strukturer og grep. 
 
Sentralstyret har i kontakten med samfunnets organer erfart at Legeforeningen møtes med 
respekt og er selv av den oppfatning at Legeforeningen – med sin styrke og sine mangler - 
lykkes rimelig godt både som fagforening og som helsepolitisk aktør. Det betyr imidlertid 
ikke at vi er like velsett i alle miljøer. I større grad enn vi liker å tro verserer antakelig den 
myte på folkemunne at Legeforeningen er et lukket og litt esoterisk selskap. Man tror at 
Legeforeningens er rik og mektig og kan infiltrere myndighetene med sikte på å styrke 
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legemonopolet og sikre at legetjenester forblir et knapphetsgode med høy pris. Media bidrar 
fra tid til annen til å opprettholde og fornye myten, som også kan spores i miljøer både innen 
samfunnsvitenskap og politikk. At vi tilbakeviser og korrigerer har i praksis begrenset effekt. 
Det er vanskelig å korrigere myter eller kollektive opplevelser, hvis det er hva det dreier seg 
om.  
 
Legeforeningens medlemmenes utviser stor kreativitet og oppfinnsomhet mht hva foreningen 
kan benyttes til for å fremme ulike mål innenfor formålet. Denne idérikdom utfolder seg bl a 
gjennom de organisasjonsledd de er medlem av, og ikke minst landsstyret. I likhet med de 
fleste andre foreningsdannelser er Legeforeningen ikke fri for å ønske mer av det som anses 
vellykket. Det går lett automatikk i trang til trinnvis vekst. Vi har vært tilbøyelige til å ville 
forfølge gode eller velmente tiltak med stadig ytterligere tiltak.  
 
Disse ambisjoner om å lage kollektive løsninger på alle problemer eller ønsker som kan 
beskrives, kolliderer med det kostnadsnivå som vil følge dersom ønskene skal realiseres. Det 
oppstår her som i samfunnet for øvrig et gap mellom hva man gjerne vil og hva man har 
ressurser til. Nye aktiviteter kan ikke settes i verk uten at noen eksisterende aktiviteter legges 
ned. Ambisjonene og betalingsvilligheten er ikke i harmoni. 
 
Det vil mao være en styrke for foreningen om organiseringen gjør det lettere å få gjennomslag 
for gjennomgående prioriteringer når det gjelder aktivitetene. Organisasjonen må enten tåle at 
det ene mål må vike for det annet eller tåle kostnadsøkningen. Det sier seg selv at 
prioriteringer er like viktig i foreningen som i helsetjenesten. Medlemmene er neppe innstilt 
på å akseptere en kontingent som er særlig større enn den nåværende – i det minste ikke uten 
å føle seg sikre på at man får noe mer igjen.  
 
Det er imidlertid sannsynlig at også dette i mindre grad er et spørsmål om organisering enn 
om politisk mot til å si nei – eller ja, men – når landsstyret, avdelinger eller yrkesforeninger 
kommer opp med gode og velmente ideer. Alternativet er å fastholde de rammer en har og 
ikke prøve å bevilge seg ut av prioriteringskonfliktene. 
 
 

12.3 Faktiske endringer i rammebetingelsene 
 
Det er enkelt å peke på endringer som har funnet sted i foreningens rammebetingelser og som 
er av vesentlig betydning for organiseringen av ressursinnsatsen: 
 
Ytre faktorer 
 
 Forhandlingssystemet 

• Tilnærmet egen avtaleøkonomi i NAVO-området krever større innsats i forberedelse 
og gjennomføring av forhandlinger om sentral overenskomst for sykehusleger. 
Forhandlingene krever kontinuerlige prosesser med bearbeiding og tilpasning av egne 
standpunkter, som i siste instans må være felles for de som berøres av forhandlingene. 
Kravet gjelder både den politiske koordinering av de ulike berørte grupper og den 
sekretariatsmessige ekspertinnsats. 

• De lokale lønnsforhandlinger er blitt vesentlig viktigere enn de var tidligere, som del 
av det system for lønnsdannelse som avtales sentralt. Det krever både større sentral 
innsats i opplæring og veiledning av lokale tillitsvalgte i helseforetak og andre 
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virksomheter, og det krever større ressurser til rådighet for tillitsvalgtarbeid. Dette 
gjelder for så vidt alle legegrupper med fast lønn som viktig del av totalinntektene. 

 
 
 Organisering av helsetjenesten regionalt og lokalt 

• Omfattende planer for hyppige reorganiseringer av sykehustjenester og andre 
spesialisthelsetjenester på regionalt nivå stiller langt større krav til koordinering av de 
ulike synspunkter som berørte enkeltmedlemmer og grupper, samt fylkesavdelingene 
måtte ha. Ofte er flere fylkesavdelinger berørt på ulik måte og i ulik grad. Det som 
oppleves som fordelaktig av medlemmene i den ene fylkesavdeling kan oppleves som 
problematisk for medlemmer i andre fylkesavdelinger. Foreningens regionsutvalg kan 
bidra til å avdempe eller forhindre at slike potensielle, interne konflikter oppstår eller 
får utvikle seg, men i noen sammenheng kan det tenkes at selve den fylkesvise 
organisering vanskeliggjør utvikling av felles standpunkter og effektivt 
påvirkningsarbeid fra foreningens side. De tillitsvalgte i foretakene kan få splittet 
lojalitet til ulike fylkesavdelinger. 

• I kommunene savnes ofte strukturer for bedre faglig samhandling mellom de primære 
helsetjenester og spesialisthelsetjenestene. Det hevdes at oppsplittingen i ulike 
yrkesforeninger med forskjellige tillitsvalgtsystemer vanskeliggjør samarbeidet 
mellom de ulike medlemsgrupper om å skape og vedlikeholde gode rutiner for 
pasientflyt og informasjonsflyt mellom nivåene. Opplevelsen av å tilhøre en felles 
legestand med felles mål hevdes å være svekket og krever organisasjonsmessig innsats 
for å bli tilfredsstillende. 

   
Indre faktorer 
 

• En viss grad av uklarhet om ansvars- og oppgavefordelingen mellom hovedforening 
og yrkesforeninger. Graden varierer med personkonstellasjoner i ledelsen av ulike 
organer. Problemene var uttalte under landsstyremøtet 2001, men gir også i dag fra tid 
til annen likevel opphav til svikt i kommunikasjon og usikkerhet om tillitsforhold. Det 
kan spørres om fordelingen er optimal. Det kan likeledes reises spørsmål om 
fordelingen av ansvar og oppgaver er tilstrekkelig kjent blant de berørte, og om 
funksjonene for de enkelte organisasjonsledd er godt nok definert. 

• En fordeling av medlemmene på 19 fylkesavdelinger og 7 yrkesforeninger gir en 
fraksjonert organisasjon, noe som både byr på fordeler og problemer. Minst tre av 
yrkesforeningene må anses som svært små og uten klare kjennetegn eller 
påvirkningsmekanismer på forhold knyttet til medlemmenes yrkesutøvelse. Samlet gir 
dette mønsteret mange økonomiske enheter som hver for seg har liten økonomisk 
bærekraft. Med dette forstås at ressursene i forholdsmessig stor grad går med til 
foreningsmessige møter og i forholdsvis mindre grad til konkret arbeid å realisere 
foreningens formål for berørte medlemmer.  

• En oppsplittet organisasjon blir lite politisk styrbar. Informasjons- og kommandolinjer 
fungerer tregt. Det kan være tungt å få frem standpunkter fra grasrot til ledelse og 
tilsvarende tungt å få frem styringssignaler fra ledelsen til dem som skal handle etter 
ledelsens beslutninger.  

 
oo0oo 

 
Organisasjonssaken har stått på vår dagsorden og har vært et prioritert tema i tre år. 
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Etter sentralstyrets oppfatning er det forhold både i foreningens omverden og i foreningen 
selv som til sammen tilsier at vi nå gjør de grep som er nødvendige for  
 

• å trimme organisasjonen så langt det er mulig, bl a i økonomisk forstand, uten å 
underkjenne behovet for en organisatorisk differensiering som i rimelig grad avspeiler 
den vide differensieringen av legeyrket og spredningen av medlemmenes interesser. 

• gjennom revisjon av vedtektene forsøke å avklare de uklarheter som måtte eksistere 
om fordeling av ansvar og oppgaver og gjøre organisasjonsstrukturen så logisk og 
stringent som det er mulig. 

• å finne en mer tilfredsstillende organisatorisk løsning på medlemmenes behov for 
fellesskap om arbeidet med fag og fagutvikling, og derigjennom styrke foreningens 
faglige profil. 

• å vitalisere de ledd av foreningen som evt med rette bebreides for inaktivitet. 
 
Sentralstyret vil i de følgende punkter drøfte de krav til organisasjonsstruktur som en 
yrkesorganisasjon med Legeforeningens brede formål bør ha for å kunne utføre sine 
oppgaver. En vil ellers vurdere de organisasjonselementer Legeforeningen har og som det 
enten har vært stilt spørsmål ved, eller som har vært gjenstand for diskusjon.  
 
 

13 Legeforeningens grunnstruktur. Organisasjon for arbeid med 
kjerneoppgavene.  

13.0  Generelt 
 
Det var først og fremst ønsket om innflytelse i helsepolitiske forhold som i sin tid utløste 
dannelsen av Legeforeningen. Men ikke mange år etter stiftelsen ble fokus rettet mot 
fagforeningsrollen. Gjennom tidene har organisasjonssamfunnet og forhandlingsøkonomien 
utviklet seg og medført – særlig i årene etter 1970 – at fagforeningsoppgavene nå opptar både 
medlemmer og styrende organer like sterkt som de faglige og helsepolitiske forholdene. 
Legeforeningen er ikke lenger så spesiell – men mer lik andre yrkesorganisasjoner enn den 
var. Ikke minst lovreguleringen av sykehusene og senere av kommunehelsetjenesten og 
spesialisttjenesten utenfor sykehus bidro til det. Funksjonen som fagforening har imidlertid 
aldri vært til hinder for at faget, utdanningen og yrkesetikken engasjerer foreningen, våre 
særlige organer og store deler av vårt sekretariat. Helheten er foreningens styrke. Men å 
fungere som fagforening og som forhandlingsorganisasjon for de næringsdrivende 
medlemmer er blitt en vesentlig forutsetning for foreningens stilling i samfunnet. Å inngå 
avtaler som sikrer inntektsutvikling og som binder medlemmer og motparter til fredsplikt og 
ro i arbeidsmarkedet er viktig. Fremveksten av yrkesforeningene er symptomatiske i denne 
forbindelse. En annen vesentlig forutsetning er foreningens helsepolitiske engasjement med å 
våke over – og påvirke - utviklingen av de juridiske, organisatoriske og økonomiske 
betingelser for yrkesutøvelsen. Disse betingelser settes først og fremst gjennom helsepolitiske 
reformer som resulterer i nye lover, forskrifter og retningslinjer. Videre er det viktig å kunne 
trenge inn i regjeringens forslag til stats- og trygdebudsjett med årvåkenhet og kompetanse og 
drive innsiktsfullt informasjons- og påvirkningsarbeid overfor Stortinget, de politiske partier 
og opinionen. Det samme gjelder de lokale ledd i forhold til beslutninger som tas av regionale 
og lokale helseforetak eller kommuner.  
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Disse kjerneoppgavene engasjerer hele grunnstrukturen i Legeforeningen, der alle 
organisasjonsledd deltar med noe forskjellige oppgaver. Sentralstyret leder både det 
økonomiske og helsepolitiske interessearbeid. Yrkesforeningene er viktige aktører i 
forhandlingsarbeidet sentralt, og den yrkesforeningsvise tillitsvalgtorganisasjon med 
lokalavdelingene som basis, implementerer resultatene lokalt. Alle ledd i foreningen – også 
spesialforeningene - deltar på et faglig grunnlag i det helsepolitiske arbeidet med høringer og 
innspill og bidrar til å forme Legeforeningens standpunkter i utviklingen av helsetjenesten. 
Interessearbeidet stiller krav om et sterkt og representativt sentralledd som kan spille på 
detaljinnsikten og den faglige kompetanse i spesialforeninger og yrkesforeninger. Videre 
stilles det krav om et antall geografiske ledd med avledet myndighet, som er representative for 
berørte medlemmer i området og som disponerer eksekutivapparatet av tillitsvalgte.  
 
Sentralleddet må i denne sammenheng kunne 

• uteske oppfatninger hos medlemmene og organisasjonsledd på lavere nivå, 
• fange opp og bearbeide impulser og ideer til krav og forslag som er gjennomførbare, 
• sette krav eller forslag om tiltak inn i realistiske økonomiske og funksjonelle 

sammenhenger,  
• finne tekniske løsninger som både kan tilfredsstille medlemmene og arbeidsgivere 

eller administrative og politiske myndigheter, 
• kunne belyse konsekvenser av ulik art ved forslagene, samt konsekvenser ved ikke å 

realisere forslagene, 
• drive forhandlinger, samarbeidsprosesser og politiske prosesser, 
• lede organisasjonen under evt arbeids- eller politiske konflikter, 
• ta rettslig og/eller politisk ansvar for avtaleslutning eller løsninger/kompromisser med 

praktiske konsekvenser og forpliktelser. 
 
Lokalleddene må i denne sammenheng kunne 

• få frem omforente standpunkter fra de lokale medlemsgrupper,  
• implementere avtaler og løsninger på medlemmenes arbeidssteder, 
• lede lokal deltakelse i konflikter med sentral opprinnelse, 
• forvalte partsstilling i avtaler og administrere avtalte løsninger, behandle uenighet og 

løse konflikter, 
• drive forhandlinger innenfor foreningens partsforhold, samt samarbeid og prosesser 

med lokale motparter og myndigheter, også regionalt, 
• danne base for økonomi og økonomiforvaltning og evt andre ressurser og fasiliteter 

som er nødvendig for å finansiere de oppgaver som skal utføres og gi de tillitsvalgte 
og deres virksomhet i kommuner og foretak økonomisk og praktisk støtte.  

  
Lokalleddene må ellers kunne 

• generelt fremme kollegialitet, kontakt mellom ulike tillitsvalgtgrupper, sosialt 
fellesskap mellom medlemmer, gi innspill sentralt og representere og profilere 
Legeforeningen lokalt, 

• engasjere seg i den lokale helsepolitikken som en sakkyndig instans i 
lokalsamfunnene,  

• ta medansvar for fag-/kompetanseutvikling og utdanning og styrking av samhandling 
mellom primær og spesialisthelsetjenesten med sikte på helhet i helsetjenestetilbudet. 

• drive nettverksbygging og kollegastøtteordning,  
• forestå informasjon og kommunikasjon til og mellom medlemmer. 
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Kjerneoppgavene krever sterk formell autoritet i begge ledd, og reell autoritet basert på 
kunnskap, kompetanse og kapasitet, eller lokal mulighet for å trekke på ressurser som besitter 
slike egenskaper. 
 
Legeforeningen har hittil bygd på at det endelige ansvar for disse oppgavene ivaretas av 
organene i foreningens grunnstruktur både sentralt og lokalt. Det er i siste instans sentralstyret 
på det nasjonale plan og fylkesavdelingsstyrene (og regionsutvalgene) – altså organer som 
representerer helheten i foreningen - på det lokale og regionale plan. Både sentralstyret og 
avdelingsstyrene må imidlertid være i tett samspill med berørte yrkesforeninger og de 
tillitsvalgte som er utsett av yrkesforeningene, for så vidt angår fagforeningsoppgavene. 
Tilsvarende må de også inkludere spesialforeningene som rådgivere når det gjelder 
helsepolitikken. 
 
Her står vi imidlertid ved et kjernepunkt i foreningens organisasjonsdebatt – godt illustrert 
både ved de to forslagene som ble fremsatt på siste landsstyremøte i Loen, jfr pkt 11.3, side 
34, og av debatten om hvilket geografisk nivå som skal danne grunnlag for geografisk 
organisering – fylke, foretaksområde, region etc. Mens oppgavefordelingen og samvirket 
mellom de sentrale ledd – sentralstyret og yrkesforeningene – kanskje er for lite diskutert, er 
Legeforeningens geografiske oppgaver og organisering i større grad gjenstand for diskusjon, 
først og fremst i lokalavdelingene selv. 
 
 

13.1 Hvem skal representere Legeforeningen lokalt? 
 
Mens noen mener at de organer som representerer helheten – sentralstyret og organene på den 
geografiske akse – er viktigst for kjerneoppgavene, mener andre at yrkesforeningene, som 
representerer hver sin legegruppe, er viktigst. Det gjelder antakelig særlig for forvaltningen av 
Legeforeningens partsforhold i de avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkårene for 
yrkesforeningens medlemmer. Men det hevdes også at yrkesforeningene ved uformelle 
samarbeidsutvalg dannet av tillitsvalgte lokalt i foretaksområdene, kan ivareta lokale 
fellesoppgaver, herunder den helsepolitiske overvåkning, med informasjonsarbeid og 
påvirkning som måtte finne sted lokalt.  
 
Meningsforskjellene avspeiler muligens noe ulike holdninger til graden av og behovet for 
formalisering av de organer, grupper eller personer som skal yte tjenester eller treffe 
beslutninger og handle på vegne av Legeforeningen. Mens tilhengerne av geografiske enheter 
ønsker fortsatte formelle valg og konstituering av styrende organer med ansvar overfor 
demokratiske forsamlinger (årsmøter), ser tilhengerne av yrkesforeningene for seg et løsere 
system, der det ikke foretas valg utover de valg medlemmene gjør av tillitsvalgte på 
arbeidsplassene. 
 
Tilhengerne av avdelinger mener antakelig også at lokal bruk av økonomiske midler 
forutsetter lokale kasser under kontroll av valgte styrer med regnskapsførsel og revisjon og 
godkjenning av lokale årsmøter eller representative forsamlinger med lokalkunnskap. 
Tilhengerne av yrkesforeningene mener antakelig derimot at alle ressurser som skal brukes 
lokalt må kunne kanaliseres via de sentrale yrkesforeningene direkte til de tillitsvalgte uten 
fordyrende og regelbundne mellomledd. Yrkesforeningene må kunne stå for utbetaling, 
kontroll, regnskapsførsel og revisjon m.v. også for utgiftene ved den lokale virksomhet som 
tillitsvalgte forestår.  
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En viktig begrunnelse for forslaget om at yrkesforeningene i samarbeid, og uten formelle 
organer, skal overta de lokale oppgaver, synes å være at sykehuslegene, særlig de yngre, ikke 
føler seg representert av fylkesavdelingene. Selv representanter for yrkesforeningene som er 
deltakere i avdelingens styre synes noen ganger å mene dette. Det er en tilbøyelighet til å 
oppfatte fylkesavdelingene som primærlegenes forum, selv om også medlemmer med 
”hjertet” i en yrkesforening har muligheten til å bli valgt på de frie plasser i styret eller som 
leder i avdelingsstyret. Det hevdes også at enkelte avdelinger har få oppgaver ut over å 
avholde styremøter og årsmøter. Om dette er sant, og om årsaken i tilfelle er at det er mangel 
på oppgaver som engasjerer medlemmene, er vanskelig å si noe sikkert om. Det kan også 
være vanskelig å fastslå hva som er årsak og hva som er virkning. Sikkert er det at dersom de 
geografiske enheter skal videreføres i en form som i det vesentlige er lik dagens, må det noen 
steder skje en kraftig vitalisering for at alle medlemmer skal føle tilhørighet. De enheter som 
skal representere helheten i foreningen på et lokalt plan må engasjere seg i helheten i 
helsetjenesten. De må være like opptatt av sykehusproblematikk som av legedekning og 
legevakt i kommunene. Men forutsetningen er selvsagt at alle deltar aktivt og ser avdelingen 
som en tjenlig arena. 
 
Et mulig alternativ til lokalavdelinger er ikke utpenslet slik at det er enkelt å se de mulige 
sterke sider. Sentralstyret vil imidlertid ikke utelukke at yrkesforeningene for sykehusleger – 
Ylf og Of  - kan settes i stand til å skille ut egne, mer eller mindre formaliserte, lokale ledd, 
som kan danne basis både for interne valg til foreningstillitsverv og for valg og drift av 
ordninger med plasstillitsvalgte tilpasset enkeltvirksomheter og helseforetak. De to 
yrkesforeningene måtte i tilfelle bygge opp større sentraladministrasjoner for å makte 
oppgavene. Dette ville kreve at de fikk en større andel av den samlede økonomi. Men en 
foretaksvis ordning basert på yrkesforeninger, ville i seg selv ikke garantere høy aktivitet fra 
foretak til foretak. 
 
Sentralstyret er under enhver omstendighet sterkt tvilende til hva gevinsten for fellesskapet 
ville være. Selv med en justering av den øvrige inndelingen av yrkesforeninger, vil disse ut fra 
den geografiske spredning av medlemmene deres, ikke ha mulighet for å gjøre noe 
tilsvarende. En geografisk organisering måtte en således ha under enhver omstendighet. For 
sentralstyret forekommer en satsning på yrkesgruppebaserte samarbeidsutvalg for deler av 
foreningen å være en tvilsom modell. Også som generell løsning til erstatning for demokratisk 
oppbygde, formelle avdelinger, ville den være tvilsom. Den innflytelse Finnmark legeforening 
eller Sogn og Fjordane legeforening har i sine fylker kan ikke bare forklares med at de er 
avdelinger av Legeforeningen. De oppfattes også som identifiserbare, stedegne 
organisasjoner, som er genuint og lojalt opptatt av å forbedre helsetjenesten i sine 
lokalsamfunn. Geografisk tilhørighet og kontinuitet er – selv for en yrkesgruppe med høy 
mobilitet – et poeng i seg selv som vanskelig vinnes av mer anonyme samarbeidsutvalg. 
Sentralstyret kjenner praktisk talt ingen andre nasjonale yrkesorganisasjoner som ikke har et 
geografisk basert medlemskap. Heller ikke øvrige nordiske legeforeninger – ikke engang Den 
alminnelige Danske Lægeforening (DADL) med sin tre sterke delforeninger - har gitt avkall 
på dette elementet i sine organisasjoner. Sentralstyret antar at modellen ville stimulere til en 
uønsket fraksjonering av Legeforeningen; yrkesforeningene ville lett bli seg selv nok i mange 
sammenhenger, tendenser til interne konflikter kunne tenkes å bli manifeste og det ville være 
lite som kunne binde de ulike medlemsgrupper sammen. Etter sentralstyrets oppfatning er det 
nettopp det geografiske fellesskap mellom yrkesgruppene med stedlig tilhørighet som sveiser 
enheten sammen.  Dette fellesskapet vil dels stimulere, dels fremtvinge, samarbeid om 
identifisering, bearbeiding og løsning av problemer og oppgaver, se også drøftingen av det 
helsepolitiske arbeid i pkt 13.4 side 59. Sentralstyret tror et løsere samarbeid vil innebære en 
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sterk svekkelse av den enhetsforening som de tverrsektorielle geografiske avdelinger kan stå 
som garantist for.  
 
Sentralstyret legger stor vekt på at de tillitsvalgte, enten de er valgt etter hovedavtalene i 
NAVO-området og kommunesektoren eller etter interne regler for næringsdrivende 
medlemmer, har tilhørighet i et tverrfaglig fellesskap som er tillagt ansvar, også økonomisk 
ansvar, for deres virksomhet. Avdelingen som bærer av kontinuitet og geografisk tilhørighet 
må tillegges ansvaret for å legge til rette for nettverk av de tillitsvalgte og sørge for god 
innpasning av de tillitsvalgte i de lokale miljøer for helseadministrasjon og ledelse. 
 
Sentralstyrets vurdering tilsier fortsatt organisering i geografiske enheter. Imidlertid må dette 
lov-/vedtektsfestes på en noe annen måte enn etter dagens bestemmelser, med mindre 
foreningen skal være bundet til en fylkesorganisering. 
 
 

13.2 Hvilket geografisk nivå bør danne grunnlag for Legeforeningens 
avdelinger? 

 
Organisasjonsutvalgets forslag om å nedlegge fylkesavdelingene og ha helseregionene som 
basis for foreningens geografiske enheter, fikk sterk motbør, bl a ut fra det prinsipielle 
argument at Legeforeningens organisering ikke kunne være avhengig av en mer eller mindre 
tilfeldig og foranderlig inndeling av spesialisthelsetjenesten. Sentralstyret har hatt en prosess 
med fylkesavdelingene med rapporter fra i alt 12 fylkesavdelinger pr 31.10. 03 og pr 31.12 03 
fra Akershus, Oslo og Buskerud legeforeninger om fremtidens avdelinger. Prosessen har 
imidlertid ikke ført til konsensus om noe prinsipielt grunnlag for geografisk inndeling, utover 
at det er sterke tradisjoner for fylkesorganisering. 
 
Alle avdelinger som uttalte seg ville fortsatt ha geografiske organisasjonsenheter av Den 
norske lægeforening som binder sammen de ulike medlemsgruppene innen området. 
Områdene kunne være fylke eller foretaksområder. Mange mente også at et regionalt kontakt- 
og samarbeidsorgan burde vedtektsfestes. 
 
Sentralstyret er enig i at Legeforeningen må finne sitt eget mønster for geografisk inndeling 
av foreningen. Det er imidlertid viktig at denne inndelingen medfører samsvar mellom 
avdelingenes ansvar for oppgaver og deres geografiske ansvarsområde. Sentralstyret legger 
vekt på at avdelingenes kanskje viktigste oppgave vil være å sørge for valg og drift av en 
tillitsvalgtorganisasjon for alle medlemsgrupper. Da må avdelingenes geografiske områder 
defineres slik at de også dekker de tillitsvalgtes geografiske ansvarsområder, dvs 
avdelingsområder som er mindre enn et helseforetaksområde bør ikke forekomme. 
Sentralstyret innser at foretaksgrensene kan komme til å bli endret, og mener at 
Legeforeningen i tilfelle også må kunne endre grensene for avdelingenes områder. Det 
førende prinsipp må bli samsvar mellom ansvar og område. Det tilsier at de geografiske 
enhetene i siste instans avgjøres av landsstyret. 
 
De praktiske følger av dette prinsipp vil for det første være at Hedmark og Oppland 
legeforeninger og Aust- og Vest-Agder legeforeninger slås sammen. Dernest må 
avdelingsgrensene justeres der hvor foretaksgrenser krysser fylkesgrensene. Det gjelder 
Buskerud/Telemark, Rogaland/Hordaland og Nordland/Troms. De berørte avdelingene må gis 
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anledning til å komme med forslag til nye grenser, og evt nye navn, men i tilfelle uenighet må 
sentralstyret legge saken frem for landsstyret.  
 
Imidlertid er sentralstyret med tanke på foreningens økonomi og bærekraften i de enkelte 
avdelinger, stemt for å gå lengre. Også avdelinger i områder som funksjonelt eller 
kommunikasjonsmessig ligger naturlig til hverandre bør slås sammen. Det ville innebære 
fusjon av legeforeningene i Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag, Telemark, Vestfold og 
Buskerud samt Akershus og Østfold. Sentralstyret er klar over at dette forslaget i sin mest 
vidtgående form ikke uten videre er sikret tilslutning. Sentralstyret mener likevel at dette 
forslaget vil bety så vidt mye i økonomisk og effektiviseringsmessig sammenheng at det 
fortjener å være med i en høring. Under enhver omstendighet må det skapes en intern 
rettstilstand som innebærer at avdelinger som vurderer fusjon med naboavdeling kan gjøre 
dette. Legeforeningen bør gi seg selv mulighet for en dynamisk utvikling av sin geografiske 
inndeling. En vedtektsrevisjon må utformes slik at dette er mulig. 
 
Lokalavdelingsoppgaver 
Når det gjelder lokalavdelingenes hovedoppgaver, viste rapporteringen stor grad av enighet 
om følgende:  
 

1. Generelt å fremme kollegialitet, kontakt mellom ulike tillitsvalgtgrupper, representere 
Legeforeningen lokalt og gi innspill sentralt   

2. Forhandlingsarbeidet – praktisk og økonomisk støtte til tillitsvalgte i kommuner og 
foretak og nødvendig koordinering. Må skje i samarbeid med Yrkesforeningenes 
lokale representanter.   

3. Fag/kompetanse-utvikling og utdanning, styrking av samhandling mellom primær og 
spesialisthelsetjenesten 

4. Engasjement i helsepolitikken og profilering av legestanden og foreningen 
5. Hjelp til leger, nettverksbygging, kollegastøtteordning og sosialt fellesskap mellom 

medlemmer 
6. Informasjon og kommunikasjon til og mellom medlemmer 

 
Det som ellers synes realistisk er at enkelte av avdelingenes oppgaver defineres i foreningenes 
vedtakter som oppgaver som fortrinnsvis bør løses i samarbeid med annen (andre) 
avdeling(er), f eks 
 

• tillitsvalgtopplæring med lokalt preg (som ikke drives av sekretariatet eller 
yrkesforening) 

• forhandlingsvirksomhet (i arbeidsdeling med yrkesforeningene) 
• kurskomitéarbeid og kursvirksomhet 
• helsetjeneste for leger 
• kontakt og erfaringsutveksling mellom foretakstillitsvalgte innen samme regionale 

helseforetak. 
 
Samarbeidende avdelinger kan i fellesskap oppnevne egne samarbeidsorganer for disse 
oppgaver.  
 
Regionale oppgaver  
Flere av avdelingsstyrene har påpekt behov for en regional overbygning over avdelingsnivået. 
Sentralstyret er enig i dette og mener at det bør lovfestes et regionalt kontakt- og 
samarbeidsorgan for lokalavdelingene. En tenker seg altså ikke et selvstendig 
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organisasjonsnivå og mener at regionsutvalget som nå bør være sammensatt av 
lokalavdelingsstyrene og supplert slik at de fleste yrkesforeningene og Nmf er representert. 
Det bør erfaringsmessig ikke bli for stort. Som nå bør regionsutvalget om nødvendig kunne 
forplikte og binde avdelingsstyrene og de enkelte medlemmer. 

 
Regionsutvalget må ha den hovedoppgave å representere Legeforeningen og dens avdelinger i 
regionen overfor det regionale helseforetak. Internt må det skape en regional ramme om 
tillitsvalgtnettverk, sikre god informasjon til og kommunikasjon mellom de tillitsvalgte samt 
utgjøre et kontaktpunkt for den regions- eller konserntillitsvalgte for Akademikerne. 

 
Regionsutvalget må koordinere og stå for arbeidet med helsepolitisk påvirkning der denne har 
lokalt eller regionalt mål. Utvalget må også rapportere til Legeforeningen sentralt dersom den 
helsepolitiske utvikling og organiseringen av helsetjenesten i regionen tilsier at foreningen 
som helhet bør engasjere seg. 
 
Som samarbeidsorgan for avdelinger bør regionsutvalgene for den største del finansieres over 
avdelingenes budsjetter. Som organ med selvstendige rapporteringsplikter overfor 
sentralstyret, kan det imidlertid likevel være formålstjenlig med en egen finansiering. En av 
de lokalavdelinger som danner regionsutvalget, bør på grunnlag av felles finansiering kunne 
betjene regionsorganene, som på enkelte områder også må kunne spille på det sentrale 
sekretariat. 
 
Sentralstyrets vurdering tilsier å foreslå at de geografiske avdelingene inndeles som nevnt 
under dette punkt og at et regionsutvalg blir vedtektsfestet. 
 
 

13.3 Yrkesforeningenes rolle i grunnstrukturen. Antall yrkesforeninger 
 
Sentralstyret anser yrkesforeningene som arenaer for meget viktige krefter i Legeforeningen, 
med deres sterke engasjement i utviklingen av inntekts- og arbeidsforholdene for sine 
medlemmer, ikke minst våre mest tallrike medlemsgrupper, sykehuslegene og de 
privatpraktiserende leger. I samsvar med de forutsetninger som ble satt på begynnelsen av 
1990-tallet, står yrkesforeningene i spissen for interessearbeidet for sine medlemmer, ved 
arbeidet sentralt overfor sentralstyre og landsstyre og i bemanning av de 
forhandlingsdelegasjoner som sentralstyret oppnevner forut for avtalerevisjoner med de større 
motparter. Gjennom sine lokale representanter og tillitsvalgte sikrer de dessuten at 
Legeforeningens lokale avdelingsstyrer og regionsutvalg er representativt sammensatt. 
Sammen med avdelingene har de en grunnleggende viktig rolle når det gjelder å rekruttere og 
lære opp nye tillitsvalgte som foreningens stedlige representanter overfor arbeidsgivere og 
kontraktsmotparter. 
 
Sentralstyret ønsker som tidligere at yrkesforeningene skal ha sine sekretariatsfunksjoner i 
Legenes hus, og at både disse funksjoner og de fellesfunksjoner som yrkesforeningene måtte 
etterspørre, dekkes av Legeforeningens sekretariat etter avtaler mellom den enkelte 
yrkesforening og generalsekretæren. Forholdet er nærmere omtalt i pkt 17.2, side 85 flg.  
 
Medlemstallet i yrkesforeningene per 28.9.04 fordeler seg slik: 

Norsk overlegeforening (Of)      6.225  
Yngre legers forening (Ylf)        5.583  
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Alment praktiserende lægers forening (Aplf)   4.196  
Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)     1.158  
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA, tidl Oll)              780  
Foreningen for leger i vitenskapelig stilling (LVS)         555  
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)      391  

 
Yrkesforeningene er dermed svært ulike i størrelse.  
 
Da yrkesforeningene ble opprettet av tidligere spesialforeninger og Ylf, var det en nødvendig 
forutsetning for konsensus at alle medlemmer skulle ha en rimelig grad av tilhørighet til en 
yrkesforening. Tiden som er gått siden 1991 har imidlertid vist at flere av yrkesforeningene - 
som forutsatt – fortsatt innehar rollen også som fagmedisinske spesialforeninger. Det gjelder 
helt klart Namf (for arbeidsmedisin), LSA (tidl. Oll for samfunnsmedisin) og Aplf (for 
allmennmedisin). Et alternativt allmennmedisinsk selskap (NSAM) fra 1983 har ikke 
tiltrukket seg medlemskap av allmennleger i den utstrekning som enkelte ventet. Aplf er den 
forening som med sitt fagutvalg fungerer som spesialforening for det store flertallet av 
allmennleger. 
 
Landsstyret 2003 vedtok sentralstyrets forslag mht å ha sterke begrensninger mht initiativ til 
statusendringer for noen av de nåværende yrkesforeninger. Det forelå imidlertid signaler om 
pågående samarbeidsprosesser mellom noen av disse yrkesforeningene, og med tanke på 
færre og sterkere enheter ble yrkesforeningene oppfordret av landsstyret til å drøfte egen 
stilling og mulighetene for fusjon med andre. 
 
Landsstyret la til grunn at begrunnelsen for en yrkesforening måtte være at 
foreningsdannelsen bygger på et naturlig interessefellesskap som ikke kan antas forsvarlig 
ivaretatt av andre og som innebærer praktiske konsekvenser for organiseringen av arbeidet 
med å fremme disse interesser gjennom kollektive avtaler, mønsteravtaler e l. 
 
Ut fra denne forutsetning er det imidlertid vanskelig å se at Namf og LSA bør eksistere videre 
som yrkesforeninger. For noen medlemmer av Namf finnes det riktignok en tariffavtale for 
bedriftsleger mellom Legeforeningen og NHO. Avtalen var en gang viktig, men er etter hvert 
praktisk talt ribbet for materielle bestemmelser. Den angir for det meste bare prosedyrer ved 
lokal lønnsdannelse og tilsier ikke egen yrkesforening. LSA (tidl. OLL) var i sin tid en 
etatsforening for det sivile offentlige helsevesen med medlemmer som utelukkende tilhørte 
etaten. Ved iverksettelsen av lov om kommunehelsetjenesten og den senere utvikling er 
foreningen mer og mer blitt en ren spesialforening for samfunnsmedisin. Foreningens 
medlemmer er i det vesentlige fordelt på kommunale (ca 55 %) og statlige sivile og militære 
stillinger. Flertallet av de kommunale samfunnsmedisinere driver også allmennpraksis. De 
statsansatte ved fylkesmannsembetene (tidl fylkeslegeétaten) og rådgivende funksjoner ved 
trygdekontorer er vanlige overordnede eller selvstendige legestillinger med tilsyns- eller 
rådgivningsoppgaver. Det er ingen enkelt tariffavtale som omfatter disse leger, og 
Legeforeningen har etter tjenestetvistloven ingen forhandlingsrett for de statlige stillingene 
uten gjennom Akademikerne. 
 
Ut over å kunne representere Legeforeningen i Akademikernes forhandlingsorganer på statlig 
og kommunal sektor, deltar LSA og Namf ikke i forhandlingsarbeidet. 
 
Sentralstyret har vurdert sitt oppdrag nøye. Etter at en er kommet til at en vil gå inn for 
obligatorisk medlemskap i fagmedisinske spesialforeninger (jfr pkt 15.1, se særlig side 71), 
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synes det ikke dramatisk å foreslå at både Namf og LSA bør endre status til fagmedisinske 
spesialforeninger. Deres medlemmer må da få yrkesforeningsmedlemskap i andre foreninger 
som peker seg naturlig ut.  
 
Det samme kunne sies om LVS, som heller ikke har noen særlig stilling i forhold til 
avtaleverket, utover muligens å kunne stille ved lokale forhandlinger på universitetene ved 
siden av representantene for Norsk Forskerforbund, som har forhandlingsrett etter 
tjenestetvistloven. Denne begrensningen av forhandlingsrett gjelder imidlertid ikke innenfor 
en hovedsammenslutning, slik at LVS-tillitsvalgte kan gå inn i en lokal 
Akademikerdelegasjon som har alle rettigheter. Sentralstyret har imidlertid merket seg den 
sterke oppslutning fra medlemmene omkring LVS som yrkesforening og identitetsskapende 
enhet. En har også merket seg styrets klare forsikring om at foreningen ved sin eksistens 
faktisk har innflytelse på betingelsene for yrkesutøvelsen som lege i vitenskapelig stilling og 
at en endring trolig vil medføre svært mange utmeldinger fra berørte medlemmer. Til forskjell 
fra LSA og Namf, vil det i LVS tilfelle ikke dreie seg om en fagmedisinsk enhet som kan 
samle gruppen. 
 
En løsning, som kunne omfatte flesteparten av LSAs medlemmer, ville være å danne en ny 
yrkesforening, eksempelvis benevnt ”Primærmedisinsk legeforening (PML)”, sammen med 
medlemmene i Aplf.  
 
Denne måtte ha karakter av å være en yrkesforening for leger i primærmedisinske funksjoner 
eller med tilknytning til primærhelsetjenesten, dvs først og fremst allmennleger i 
fastlegefunksjon eller som kombinerer samfunnsmedisinske og allmennmedisinske funksjoner 
i stillinger som kommunelege/ kommuneoverlege/ helsesjef i kommuner. Andre leger som i 
dag er tilknyttet LSA, men som klart føler seg knyttet til primærmedisinske funksjoner, bør 
kunne søke om medlemskap i den primærmedisinske foreningen. Sentralstyret ville for sin del 
sterkt foretrekke en slik løsning, som også ville gjøre det enda mer naturlig med et felles 
tillitsvalgtapparat i forhold til kommunene for PMLs medlemmer.  
 
De berørte foreninger måtte før dannelsen av PML selv finne ut hvorledes de ønsker å 
videreføre de faglige funksjoner. Det må besluttes om de ønsker å fortsette som separate 
fagmedisinske spesialforeninger eller om det skal etablere nydannelser som evt kunne ta hånd 
om flere fag som i noen grad er beslektede eller har felles faglige berøringspunkter. 
Sentralstyret drøfter for øvrig under pkt 15.1.4, side 69 og 71-72, både spørsmålet om en ny 
fagmedisinsk spesialforening for primærmedisin og mulighetene for å la en ny PML 
kombinere funksjon som yrkesforening med funksjonen som fagmedisinsk spesialforening 
gjennom en eller flere fagmedisinske seksjoner, se også omtalen av spørsmålet om 
funksjonsfordeling i pkt 13.4, på neste side.  
 
LSAs medlemmer i statlig sektor som ikke kunne gå til PML, primært leger ansatt i 
departementer, direktorater, fylkesmannsembetene og RTV/trygdekontorer, måtte ut fra det 
fellesskap som skapes ved å ha staten som sentral forhandlingsmotpart, plasseres i LVS 
sammen med de universitetsansatte. En del statsetater og bedrifter har også ansatte 
bedriftsleger i hovedstilling, som ved opphør av Namf som yrkesforening, kunne gå til LVS 
eller evt til Of.  
 
LVS vil med dette få et utvidet ansvarsområde som yrkesforening for alle leger med staten 
som forhandlingsmotpart. Dette bør også avspeile seg i navnet, for eksempel: Foreningen for 
leger i vitenskapelige stilling og annen statlig virksomhet (LVS). 
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Sentralstyrets vurdering tilsier å foreslå at antall yrkesforeninger reduseres fra i dag 7 til 
5, nemlig LVS, PML, PSL, Of, og Ylf. Ut over rasjonaliseringsgevinsten ved et redusert 
antall styrer, vil tiltaket slå kraftig ut i avdelingsstyrer, regionsutvalg og sentrale utvalg 
som oppnevnes ad hoc. 

 

13.4 Funksjonsfordeling mellom yrkesforeninger og spesialforeninger 
 
I tilknytning til de vurderinger som gjelder yrkesforeningene vil sentralstyret også 
kommentere spørsmålet om det skal være en streng funksjonsfordeling mellom ulike ledd i 
foreningen. Sentralstyret er ikke uenig i at de faglige spesialforeningene må være foreningens 
hovedarenaer for arbeidet med den medisinske fagutvikling innen de enkelte disipliner, mens 
yrkesforeningene like klart danner hovedarenaer for de interesser som er knyttet til 
medlemmenes yrkesutøvelse. Denne hovedinndeling må imidlertid ikke praktiseres in 
absurdum. 
 
Helt å unngå at rollene veksler er verken mulig eller ønskelig. Sentralstyret viser til at både 
avdelingsstyrene, landsstyret og sentralstyret selv ivaretar begge roller og nødvendigvis må 
samle alle tråder. Som tidligere sagt, er medlemmene én og samme person både utøvere av 
legeyrket med de økonomiske og andre interesser det fører med seg og representanter for et 
fagområde med de ambisjoner på fagets vegne som det fører med seg. Å la de ulike kategorier 
av foreninger monopolisere det ene aspektet og være ekskludert fra det annet, vil være et 
kunstgrep som leger flest ikke vil avfinne seg med. Begge foreningskategorier vil behandle 
saker hvor det er en betydelig grad av overlapping. 
 
Spesielt blir dette viktig i den grad det vil bestå yrkesforeninger som har bevart den struktur 
og de formål og oppgaver de hadde som spesialforeninger. Å hindre Aplf eller en ny PML i å 
ha interesser i allmennmedisinen som fagområde, ville svekke foreningens evne til å 
rekruttere bredt orienterte personer til vervene i foreningen og som tillitsvalgte i kommunene. 
Helt å hindre NSAM, eller en nydannet spesialforening for primærmedisin, i å ha 
oppfatninger om spørsmål som finner sin løsning ved forhandlingsbordet, er antakelig like 
fåfengt. Det gjelder imidlertid å unngå at de ulike organisasjonsledd motarbeider hverandre. 
Sentralstyret antar at det for fellesskapet ville være hensiktsmessig om yrkesforeningen for 
allmennleger, dersom den fortsatt skal ha et kombinert formål, og NSAM enten ble til én 
enhet, eller i det minste instituerer samarbeidsformer som kan tjene de felles, faglige 
interessene. Sentralstyret kommer tilbake til dette spørsmål i pkt 15.1, side 71-72. 
 
 

14 Organisering av arbeidet med Legeforeningens øvrige hovedoppgaver 
 
Legeforeningen kan ikke forstås bare ved å se på den hovedstruktur av organer som følger av 
det obligatoriske medlemskap. Flere av de oppgaver som er definert som hovedoppgaver i 
formålet ivaretas av særlige organer som kan være utskilt fra hovedstrukturen,  men som 
arbeider mer eller mindre uavhengig av denne. Landsstyret oppnevner f eks Rådet for 
legeetikk, og sentralstyret har oppnevnt en rekke faste råd, komiteer og utvalg for andre 
særlige oppgaver, som engasjerer hundrevis av medlemmer i det løpende foreningsarbeidet til 
beste for medlemmene og samfunnet. Ikke minst arbeidet med utviklingen av de medisinske 
fag faller i denne kategori. Mye av utdanningsaktivitetene, f eks hele forvaltningen av 
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spesialiseringen, ligger også utenfor hovedstrukturen. En gjennomgåelse av Legeforeningens 
organisasjon vil ikke være fullstendig uten at sentralstyret også tar for seg de oppgaver under 
formålet som organiseres mer eller mindre på siden av hovedstrukturen og vurderer om 
organiseringen er formålstjenlig. 

 

14.1 Yrkesetikken 

14.1.0   Tilbakeblikk 
Sentralstyret konstaterer at det levende profesjonsetiske arbeid, inklusiv en fungerende 
selvjustis, har vært viktig for tilliten til legestanden og dermed for profesjonens autonomi. 
Rådet for legeetikk har vært Legeforeningens viktigste etikkorgan.  Det ble opprettet som " 
foreningens høyeste sakkyndige organ i spørsmål som gjelder legeetikk og kollegiale forhold" 
i forbindelse med landsstyrets vedtak i 1961 om iverksetting av Etiske regler for leger. Fra 
starten av var forutsetningen at Rådet skulle samarbeide med  den enkelte kontrollnemd innen 
hver fylkesavdeling. Tanken bak kontrollnemdenes opprettelse var at saker som hørte under 
Rådets virkeområde skulle behandles her først. 
 
Det lokale etikkarbeid er imidlertid trappet ned til fordel for det sentrale. I 1989 endret 
kontrollnemdene navn til ”avdelingens utvalg for legeetikk”. Ti år senere, i 1999, opphevet 
landsstyret etter anbefaling fra Rådet for legeetikk plikten for fylkesavdelingene til å ha et 
slikt utvalg. Fra da av gir lovene bare en anledning for fylkesavdelingene til å oppnevne et 
utvalg for legeetikk.  
 
Ved siste innrapportering av valg i avdelingene på nytt styre m.v. er det bare 4 avdelinger som 
har meldt inn sammensetning på nytt utvalg for legeetikk. Det er i de senere år heller ikke 
innrapportert saksavgjørelser fra avdelingenes utvalg for legeetikk. 
 
Etiske regler for leger har på 90-tallet gjennomgått en revisjon, kapittel for kapittel. Før 
landsstyret behandlet forslagene var de sendt på høring i hele organisasjonen. Deretter ble 
resultatet av høringene drøftet av Rådet og sentralstyret. Etter dette ble de endelige 
revisjonsforslag fremlagt for landsstyret. Siste del av revisjonen ble gjort i oktober 1997. 
 
Rådet har hatt en selvstendig stilling i forhold til foreningens øvrige organer. De viktigste 
oppgavene har vært å behandle klager på leger i forhold til de etiske reglene og rådgivning i 
etiske spørsmål for foreningens organer, enkeltleger og samfunnet forøvrig.  
 
Opp gjennom årene frem til 1995 har Rådet for legeetikks medlemmer bestått av leger i 
klinisk praksis, og oppgavene har i stor grad vært gjort på legenes fritid.  Rådet har etter 
reglene hatt jurist i Legeforeningen som sekretær.  
 
Rådets nåværende leder frem til 31.12.2005 har både klinisk kompetanse og formell etikk-
kompetanse og er ansatt ved Legeforeningens forskningsinstitutt for å drive forskning og 
undervisning på feltet medisinsk etikk. 
 

14.1.1  Utviklingen på etikkområdet 
I de 40 årene som Rådet har eksistert, har den medisinske etikken gjennomgått store endringer 
og økt i kompleksitet i samme takt som de medisinske fag. Tidligere var legenes 
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profesjonsetikk nærmest synonymt med medisinsk etikk. De siste 20 årene har nye 
yrkesgrupper, teologer, filosofer og sykepleiere, blitt sentrale på feltet, og kravene til 
teoretiske kunnskaper har blitt store. Samtidig som faget er blitt mer teoretisk, har avstanden 
til klinikken økt sett med mange klinikeres øyne. Sentralstyret mener at det derfor er viktigere 
enn noen gang at legene har et aktivt arbeid med etikk som de selv legger premissene for. 
  
For å drive godt etikkarbeid er medisinske kunnskaper og innsikt i helsepolitiske spørsmål 
viktig. Medisinen er blitt stadig mer komplisert og oppstykket, og det er umulig å være faglig 
oppdatert på alle felt. Det er nok å nevne genetikk, stamcelleforskning 
reproduksjonsteknologi, transplantasjonsvirksomhet og prioriteringsspørsmål. Aktørene i 
medisinen har også blitt flere. Legene har ikke lenger det eneste ordet i vanskelige spørsmål. 
Klarere pasientrettigheter, økt vekt på pårørendes rolle, medias kritiske holdninger, økt vekt 
på jus og erstatningsspørsmål, samt sykepleieres og andres krav om også å bli hørt i 
vanskelige avgjørelser, har økt presset på leger med behandlingsansvar. Vekten på 
lønnsomhet og økonomisk tenkning representerer også stressfaktorer og kan føre til at leger 
må gå på akkord med det de opplever som faglig og etisk riktig. Forskning blant 
helsepersonell tyder på at etiske problemer kan føre til stress, konflikter og utbrenthet i like 
stor grad som tidspress og ressursmangel. 
  
Denne situasjonen er reflektert i Rådets arbeid de siste årene. Mediakontaktene har økt 
gjennom de siste to periodene, og antall henvendelse fra enkeltleger for rådgivning og 
drøfting av vanskelige dilemma har også økt. Arbeidet innebærer publikasjon av enkeltsaker, 
drøfting av prinsipielle spørsmål og arbeid med høringer til offentlige utredninger. Det at 
Rådets leder de to siste periodene har vært tilgjengelig i en helt annen grad enn tidligere, har 
gjort at rådgivningsarbeidet har kunnet få høy prioritet. Det er grunn til å tro at dette 
rådgivningsarbeidet har kunnet avverge problematiske situasjoner og oppleves som en støtte 
for medlemmene i det daglige arbeidet. Det er også grunn til å tro at den individuelle 
rådgivningen, veiledningen og publikasjonene har stor pedagogisk betydning og medfører 
sterkere bevisstgjøring av medlemmene. 
 

14.1.2  Yrkesetiske utfordringer  
I 2005 velges et nytt råd for legeetikk, der en ny leder etter all sannsynlighet igjen vil være en 
lege i fullt klinisk arbeid. Tilgjengeligheten både for media, men først og fremst for 
medlemmer som trenger rådgivning vil dermed bli redusert. Dette kan avhjelpes noe ved at 
forskningsinstituttet fortsatt vil kunne bistå med kompetanse på etikkområdet. På den andre 
siden vil dette kreve at det foregår en smidig arbeidsdeling mellom Rådets leder og 
forskningsinstituttet dersom foreningens etiske stemme utad fortsatt skal være fundert i Rådet. 
Alternativt kan den nye leder delvis frikjøpes for å få tid til skriving og ha økt tilgjengelighet, 
forutsatt at vedkommende selv ønsker dette. 
  
Jusen har fått en stor plass i dagens helsevesen, og man ser tendenser til at legene i økende 
grad etterspør juridisk veiledning. Men jusen presenterer ofte minimumsløsninger, og det er 
ingen ønsket situasjon om kolleger orienterer seg mer etter hva som er på den rette siden av 
hva som er lovlig og ikke straffbart, enn hva som i praksis er god og riktig medisin. 
Sekretariatets juridiske bemanning er vesentlig styrket de siste årene uten at det har skjedd en 
styrking på etikksiden. I fremtiden blir det viktig at den etiske kompetansen blant 
medlemmene opprettholdes og helst styrkes. Det er viktig at Legeforeningens stemme utad i 
verdispørsmål er fundert i profesjonsetikken.  

 



 54

Sentralstyret bemerker at den britiske legeforeningen har et etikkråd tilsvarende vårt og  
samtidig har en etikkseksjon bemannet med leger med akademisk etikk-kompetanse. De 
driver rådgivningsarbeid, utredningsarbeid, forskning og undervisning. Dette er en modell 
som i tilpasset målestokk kan vurderes også hos oss.  
 
En annen måte å styrke etikkarbeidet på vil være å etablere komiteer/ressursgrupper som 
kommer sammen ved behov rundt sentrale etiske spørsmål. I disse gruppene bør både sentrale 
fagfolk og etikere av profesjon være med. Et eksempel på slik ”ressursgruppe” var den 
gruppen som utarbeidet retningslinjer for lindrende sedering til døende. Flere instanser må 
kunne ta initiativ til opprettelsen av slike komiteer, først og fremst Rådet selv, men også 
sekretariatet eller fagmiljøer. Eksempel på slike komiteer kan være på genetikkfeltet, på 
reproduksjonsteknologiområdet og i prioriteringsarbeidet.  En slik styrking av det 
profesjonsetiske arbeidet, vil kunne sikre en kvalitet på etikkarbeidet som Legeforeningen vil 
være tjent med. 
 

14.1.3  Sentralstyrets vurdering 
Sentralstyret mener at foreningens arbeid med yrkesetikken i hovedtrekk er hensiktsmessig 
ivaretatt gjennom dagens organisering. Sentralstyret kan ikke se at det er behov for å endre 
regelverket eller grunnlag for å foreslå omfattende organisatoriske endringer. De utfordringer 
som er nevnt bør imidlertid bearbeides videre av Rådet for legeetikk som grunnlag for mulige 
beslutninger av landsstyret. 
 
Så vel frikjøp av leder som styrking av sekretariatskompetanse og dannelse av ressursgrupper 
er spørsmål om økt budsjett, og må ses i den større økonomiske sammenheng. Sentralstyret 
ønsker imidlertid å prioritere dette området. 
 
 

14.2 Legeforeningen som arena for de medisinske fag og fagutviklingen 

14.2.1   Spesialforeningene 
Sterkt forenklet har det vært sagt at mens yrkesforeningene og avdelingene representerer 
medlemmene, er det spesialforeningene som representerer faget. Sikkert er det at det 
medisinske, faglige engasjement som medlemmene får utfolde gjennom spesialforeningene 
(og de tre yrkesforeningene som fortsatt har spesialforeningsfunksjoner), i alle år har spilt en 
viktig rolle i foreningens liv.  
 
Legeforeningen har mer enn 60 godkjente spesialforeninger, hvorav de fleste har som 
hovedformål å fremme utbredelse, fagutvikling, utdanning og forskning innen en medisinsk 
spesialitet eller ”subspesialitet”, oftest fagområdet i hele sin bredde. Noen er imidlertid dannet 
med tanke på et relativt smalt faglig felt. 
 
I tillegg til disse hovedsakelig faglige foreningene finnes det enkelte av mer eller mindre 
interessepolitisk karakter, f. eks. Eldre lægers forening og Forening for norske leger i utlandet. 
Det finnes også noen som kombinerer arbeid for et ikke strengt definert fagfelt med et innslag 
av interessepolitikk. Eksempler kan være Norsk forening for medisinsk utdanning, Norsk 
forening for sjøfartsmedisin, Norsk militærmedisinsk forening og Norsk trygdemedisinsk 
forening. 
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Noe over halvparten av Legeforeningens legemedlemmer med autorisasjon er medlemmer av 
spesialforeninger. I legers organisasjonsatferd er altså tilbøyeligheten til å dyrke de faglige, 
medisinske interessene meget sterk. Det må antas at det betyr svært mye for oppslutningen og 
engasjementet i Legeforeningen at foreningen også omfatter de mer eller mindre rent faglige 
foreningene, som på samme måte som avdelinger og yrkesforeninger, også kaller på og 
utløser organisasjonstalent, entusiasme og frivillig innsats. Spesialforeningene har rett til å 
opptre utad i faglige spørsmål, en adgang som noen ganger har medført tvil om 
Legeforeningens enkelte deler har full lojalitet til fellesskapet, men som for det meste er 
skjønnsomt håndtert. 
 
Spesialforeningenes kjerneområder har særlig vært knyttet til  

• spesialistutdanning 
• etterutdanning/kursvirksomhet (tradisjonelt vår- og høstmøter) 
• organisering og utbygging av faget (f. eks. generalplanarbeid) 
• stillingsstruktur 
• fagutvikling (implementering av ny kunnskap, utvikling av veiledere/faglige 

standarder) 
• forskning 
• kvalitetsutvikling 

 
Spesialforeningene samt yrkesforeninger med spesialforeningsfunksjon er dessuten tillagt å 
foreslå medlemmer av de spesialitetskomiteer som bærer hovedansvaret for de den formelle 
utvikling av spesialitetene og uttaler seg om godkjenning av spesialister, se neste punkt. 
 

14.2.2   Fagutvikling og etterutdanning 
Det fagutviklingsarbeid som pågår, særlig i spesialforeningene og dels enkelte 
yrkesforeninger, bør utvikles.. Det gjelder arbeidet i kontakt med internasjonal medisin, 
implementering av ny medisinsk kunnskap, utarbeidelse av veiledere, faglige standarder og 
faglig rådgivning om behandlingsregimer. Kvalitetsutvikling er en del av det faglige arbeidet 
som pågår i spesialforeningene og som får økende oppmerksomhet. Dette har også nær 
tilknytning til forskningsvirksomhet, og spesialforeningene og yrkesforeninger med 
spesialforeningsfunksjoner bør være pådrivere for videre utvikling av medisinsk forskning i 
Norge. Spesialforeningenes og yrkesforeningenes oppmerksomhet vil også være rettet mot 
videreutvikling av det enkelte fag i form av generalplanarbeid, redefinering av fagets omfang, 
prognosearbeid m.v. 
  
Spesialforeningene og berørte yrkesforeninger arrangerer etterutdanningstilbud for spesialister 
i den utstrekning ressursene tillater. Det hadde vært ønskelig om dette skjedde i enda større 
grad. Det burde være mulig å tilby gode etterutdanningstilbud for spesialistene i Norge, slik at 
spesialistene stort sett kunne regne med å få dekket nødvendig etterutdanning gjennom de 
tilbud spesialforeninger og yrkesforeninger utvikler, og derved ikke i for stor grad være 
avhengig av kongresser i utlandet for å få dekket sine fagutviklingsbehov. Dette ville også 
passe inn i det engasjement Legeforeningen har under utvikling når det gjelder mer synlig og 
formalisert etterutdanning.  Likevel vil det være viktig at norske spesialister deltar på den 
internasjonal arena, ikke minst som bidragsytere i et internasjonalt forskningssamarbeid. 
 
Denne type økt aktivitet i spesialforeninger og yrkesforeninger burde kunne utvikles uten 
vesentlige økte ressurser. Mye kan baseres på og videreutvikles med utgangspunkt i det 
arbeidet som allerede pågår i spesialforeninger og berørte yrkesforeninger. 
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14.2.3  Ønske om tettere integrering av den faglige virksomhet 
Organisasjonsdebatten har vist at spesialforeningenes talspersoner er tiltakende opptatt av å få 
en nærmere tilknytning til Legeforeningen. Det er allerede slik at spesialforeninger bidrar 
vesentlig når sentralstyret henvender seg til myndighetene. Antakelig bør denne type bidrag 
fra faglige organer synliggjøres i sterkere grad, selv om det i offentligheten neppe hersker noe 
tvil om at  Legeforeningens innspill er solid faglig fundert. Debatten har imidlertid avslørt 
nyanser i synet på om spesialforeningene bør ha sterkere politisk makt i landsstyret, eller om 
det først og fremst er bedre arbeidsbetingelser og synlighet som bør etterspørres.  
 
Gjennom debatten er det lansert flere måter for å styrke den faglige virksomhet og profil i 
foreningen. I det landsstyrevedtak som gir sentralstyret mandat for denne utredningen ble det 
pålagt å drøfte og utrede følgende: 
 

• Utvidet sekretariatsstøtte til spesialforeningene for å øke aktivitet og slagkraft på de 
respektive faglige områder. 

• Etablering av sentralt fagråd som blant annet kunne overta sentralstyrets nåværende 
rolle i godkjenningen av spesialister og for øvrig fungere som samordnende instans i 
forhold til de fagmedisinske spesialforeningene og ellers rådgivende i forhold til 
sentralstyrets behandling av overordnede fag- og helsepolitiske spørsmål. 

• Innføring av obligatorisk medlemskap i spesialforeninger. 
 
I vurderingen av de forslag som er fremsatt er en kommet til at det er gode grunner for en 
nærmere integrering i Legeforeningens obligatoriske struktur av spesialforeninger som dekker 
en godkjent spesialitet. Det må også følges av økte sekretariatsressurser. Sentralstyret vil i 
eget punkt 15.1 og 15.2 side 63-74 komme tilbake til disse spørsmål. 
 
 

14.3 Legeforeningen som forvalter av legers spesialisering  
 
De organer i Legeforeningen som utfører og utvikler det faglige arbeidet i videre- og 
etterutdanning er de 43 spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet. Sentralstyret anser dette  
som velprøvde og nødvendige, faglige organer for å ivareta forvaltningen av spesialistreglene, 
herunder bl.a. arbeidet med behandling av søknader om spesialistgodkjenning, 
kvalitetssikring av spesialistutdanningen, vurdering av spesialistregler m.v. Det er spesifikke, 
formelle oppgaver knyttet til dette arbeidet, hvor man er avhengig av en faglig kompetent 
instans innenfor den enkelte spesialitet (spesialitetskomiteen), og den koordinerende 
overbygning med paraplyfunksjon og prinsippvurderinger som ligger i spesialitetsrådets 
arbeid.  
 
Spesialitetsrådet har i tillegg til å være koordinerende instans over de 43 
spesialitetskomiteene, også den funksjon at det ved sin sammensetning gir samhandling med 
aktuelle samarbeidspartnere. Det er således også et nyttig forum for gjensidig 
meningsutveksling og en arena for å skape forståelse for Legeforeningens arbeid med 
utvikling av legenes videre- og etterutdanning. Også etter at Nasjonalt råd for 
spesialistutdanningen av leger og legefordeling ble opprettet, har spesialitetsrådet vist seg 
tjenlig. Alliansebyggingen i spesialitetsrådet har vært nyttig i relasjon til det noe utfordrende 
arbeidet i Nasjonalt råd.  
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Det nåværende system med innhenting av faglige vurderinger fra spesialitetskomiteene og 
spesialitetsrådet – ofte basert på høringer i avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger – 
er resultatet av 100 års erfaring og tilpasninger dels i Legeforeningen, dels i forhold til 
samfunnet for øvrig, herunder helsemyndighetene. Ofte er sakene initiert av spesialforening/ 
spesialitetskomite eller annet organ i Legeforeningen. 
 
 
Spesialitetskomiteenes (43) sammensetning og mandat fremgår av Generelle spesialistreglers  
§ 1. Spesialitetskomiteen består av 5 medlemmer og oppnevnes av sentralstyret etter forslag  
fra den aktuelle spesialforening, samt YLF (et medlem som representerer leger under 
spesialisering). Spesialitetskomiteene er sakkyndig og rådgivende organ for sentralstyret i 
spørsmål som vedrører spesialistutdanningen i den enkelte spesialitet. Spesialitetskomiteen i 
den enkelte spesialitet skal i nært samarbeid med den enkelte spesialforening ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning i 
vedkommende spesialitet, herunder: 
 
      a. Vurdere spesialitetsreglene og eventuelt foreslå endringer 
      b. Vurdere spesialitetens stillingsstruktur, herunder behov for spesialister og utdannings-

stillinger og innholdet i utdanningsstillingene. 
      c. Fremme forslag om nødvendige kurs og overvåke gjennomføringen av disse. Sikre at 

obligatoriske kurs arrangeres hyppig nok til at disse ikke forsinker 
spesialistutdanningen.  

      d. Overvåke virksomheten ved utdanningsinstitusjonene, herunder       
  veiledningsordning, utdanningsvirksomhet og utdanningsprogram. 
 e. Vurdere tiltak for kvalitetssikring av videre- og etterutdanningen, herunder 

ferdighetskrav, obligatoriske kurs med prøver, spesialistprøver m.v., samt 
holdningsskapende sider ved utdanningen. 

      f. Avgi innstilling om søknader om spesialistgodkjenning. 
     g. Avgi innstilling til søknader fra sykehusavdelinger m.v. om godkjenning som 

utdanningsinstitusjon, og vurdere antall og kategorier utdanningsstillinger som hver 
utdanningsavdeling kan ha ut fra avdelingens funksjon, pasientmateriale m.v. 

    h. På bakgrunn av rapporter fra utdanningsinstitusjonene skal spesialitetskomiteene avgi 
rapport om situasjonen ved utdanningsinstitusjonene til spesialitetsrådet. 

 
 
 
Spesialitetsrådet er et rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål som gjelder legers videre- 
og etterutdanning (generelle spesialitetsregler, § 2). Spesialitetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister. 
Rådet består av leder, nestleder og 14 medlemmer oppnevnt for 4 år ad gangen. I tillegg til 
Legeforeningens medlemmer, er staten representert med et medlem fra Statens helsetilsyn og 
et medlem fra Sosial- og helsedirektoratet, de medisinske fakulteter har et medlem hver, 
Kommunenes Sentralforbund har et medlem og Norsk Pasientforening et medlem. Rådet 
oppnevnes av sentralstyret. Rådets mandat og sammensetning fremgår av Generelle 
spesialistreglers § 2.  
De generelle spesialistregler er etter forslag fra Legeforeningen fastsatt av sosial- og helse-
departementet 21. desember 2000, relatert til Lov av 2. juli 1999, nr. 64 om helsepersonell. 
(Endret ved forskrift 28. des. 2001 nr 1580.)  
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Uavhengig av de formelle prosedyrer som følger av den delegerte fullmakt til å behandle 
søknader om spesialistgodkjenning, mener sentralstyret at Legeforeningen har behov for 
organer som kan ivareta den faglige, uformelle utvikling av medisinsk utdanning innenfor 
legenes videre- og etterutdanning. Spesialitetskomiteene har sin rot i den enkelte 
spesialforening og de tre yrkesforeningene med spesialforeningsoppgaver, og har dermed bl.a. 
også oppgaven å holde kontakt med utviklingen i internasjonal medisin. Uavhengig av formell 
utdanning og delegerte forvaltningsoppgaver må Legeforeningen opprettholde det faglige 
engasjement, og til dette trengs organer på linje med spesialitetskomiteene og 
spesialitetsrådet.  
 
Også når det gjelder arbeidet med en mer formalisert og synlig etterutdanning, er det viktig å 
opprettholde Legeforeningens aktivitetsnivå. Legeforeningen som premissleverandør må 
beholde initiativet, og kan på den måten være delaktig i å styre utviklingen. Sentralstyret ser 
det som et mål at Legeforeningen fortsetter å være den ledende aktør i utvikling av videre- og 
etterutdanningen. Når det gjelder spesialiseringen er oppgavene definert. Men 
spesialitetskomiteene eller tilsvarende faglig organ må også i fremtiden finnes i 
Legeforeningen for å ivareta behov for utvikling av etterutdanningen. I arbeidet med etter-
utdanningen i dag har spesialitetsrådet en viktig funksjon med å drive prøveprosjekter og 
pilot-prosjekter, og være det samlende organ i forhold til de 43 spesialitetskomiteene. Også i 
dette arbeidet vil spesialitetsrådet være viktig.  
 
Sammensetningen av spesialitetsrådet bør imidlertid vurderes. Kommunenes sentralforbund 
har de siste årene vist liten interesse for deltagelse i spesialitetsrådets arbeid, samtidig bør det 
vurderes om staten ved Helsedepartementets eieravdeling og RHF-ene bør være representert i 
rådet. 
 
De saksbehandlingsprosedyrer man nå har når det gjelder endring av spesialistregler m.v., er 
et resultat av den tradisjon som har utviklet seg gjennom mange tiår, uten at det er nedfelt 
regler for saksbehandlingen. Det bør etter sentralstyrets syn vurderes forenklinger. Bl.a. er det  
neppe hensiktsmessig at alle de saker som berører spesialistreglene forelegges landsstyret. 
Også samfunnets krav om raskere stillingtaken til spørsmål tilsier at det kun er de mer 
prinsipielle, overordnede spørsmål som må forelegges landsstyret, f.eks. forslag om 
opprettelse av nye spesialiteter, nedleggelse av spesialiteter, endring av spesialitetsstruktur 
m.v. Dette vil sentralstyret gjøre en nærmere vurdering av. 
 
Det bør også vurderes om organene av økonomiske grunner kan gjøres mindre og om 
saksbehandlingen ved godkjenningssaker kan forenkles. Det er under en hver omstendighet 
grunn til gjennomgåelse av rutiner og arbeidsmetoder i lys av utviklingen av 
kommunikasjonsteknologien.  
 
Legeforeningens engasjement i utdanningsspørsmålene finansieres over Utdanningsfond I. 
Dessuten støttes alle deltakere ved godkjente kurs av bidrag fra Utdanningsfond II eller III. 
Sentralstyret vil bemerke at i forbindelse med endringer i spesialistreglene eller 
utdanningsopplegget bør også kostnadssiden vurderes. Som regel er ikke kostnadene ved 
regelendringer utredet, og kontakten mellom dem som forvalter utdanningsfondene og dem 
som tar beslutningene om spesialistutdanningen, er mangelfull. Sentralstyret mener at det ville 
være en fordel om det var en nærmere forbindelse mellom de utvalgene som har ansvar for de 
økonomiske disposisjonene og de som har ansvar for utviklingen av videre- og 
etterutdanningen. 
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Sentralstyrets vurdering tilsier gjennomgåelse av rutinene i forvaltningen av 
spesialistreglene med sikte på kostnadseffektivisering, men ingen prinsipiell endring av 
organiseringen av arbeidet med videre- og etterutdanningen. 

 

14.4 Legeforeningen som helsepolitisk aktør 
 
Den offentlige helsetjenesten angår oss alle, er en av de viktigste bærebjelkene i det norske 
velferdssamfunnet, og har derfor en sentral plass i samfunnsdebatten. Den medisinske 
fagkunnskap og erfaring danner ryggraden i enhver organisering av helsetjenester. Legene har 
derfor et særlig ansvar – ikke bare overfor sine pasienter, men også overfor samfunnet når det 
gjelder å påpeke svakheter og problemer i helsetjenesten og komme med forslag til effektive 
løsninger. Legeforeningen har i alle år tatt et medansvar i det norske helsevesen, og har også 
nedfelt i formålsparagrafen ikke bare å fremme legeutdanningen og medisinsk faglig 
virksomhet, men også å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse og arbeide 
med helsepolitiske spørsmål (jfr. omtale og diskusjon i  kapittel 8). 
 
Legeforeningen engasjerer seg sterkt i den løpende helsepolitiske debatt så vel som i det 
reformarbeid som ledes av helsemyndighetene, og oppfattes i de fleste miljøer som en 
troverdig og viktig helsepolitisk aktør, som bygger sine standpunkter på faglig kunnskap og 
erfaring og er handlings- og løsningsorientert. Siktemålet for foreningens arbeid er å tilføre 
helsepolitikken de verdier og premisser som følger av medisinens humanistiske tradisjoner 
samt medvirke til at medisinsk faglige synspunkter blir blant premissene for politiske 
beslutninger på alle forvaltningsnivåer. Av store saker hvor vi i senere år har hatt et sterkt 
engasjement, og hvor våre synspunkter og vår kompetanse har vært sterkt etterspurt, kan 
nevnes  
 

• fastlegereformen,  
• sykehusreformen,  
• endringer i finansieringsordningene i helsetjenesten,  
• rusreform I og II,  
• psykiatrien,  
• tjenestetilbudene til de sykeste eldre og ikke minst  
• bioteknologiloven og spørsmålene knyttet til tidlig ultralyd i svangerskap og 

preimplantasjonsdiagnostikk.  
 
Våre synspunkter har vært formidlet gjennom et mangfold av kanaler; bl.a. gjennom 
høringsuttalelser til ulike departementer, høringsmøter med sosialkomiteen, gjennom 
foredrag, intervjuer i presse og kringkasting. Å fremme våre synspunkter direkte i 
departementene, Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Rikstrygdeverket og ikke 
minst i Stortinget når Stortingsmeldinger, budsjett- eller lovsaker skal avgjøres, er blitt en 
viktig og økende del av foreningens arbeidsform. En voksende andel av Legeforeningens 
grunnstruktur er engasjert i dette arbeidet ved at stadig flere av yrkesforeningene og 
spesialforeninger har vært involvert gjennom intervjuer i pressen, utarbeidelse av 
bakgrunnsnotater og deltakelse på møter i departement, Stortinget m.v.. Sentralstyret fastslår 
at den erfaring og kompetanse dette representerer er helt avgjørende for Legeforeningens 
bidrag og troverdighet. 
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Legeforeningen har de senere årene dessuten arbeidet for å bli mer proaktiv; for selv å bidra 
til at viktige saker settes på den helsepolitiske dagsorden, bl.a. ved utarbeidelse av årlige 
”statusrapporter” som tar for seg forsømte områder i landets helsetjeneste. I ”En 
sammenhengende helsetjeneste, Fra stykkevis og delt til fullt og helt” (2000) satte 
Legeforeningen søkelyset på at helsetjenesten er et komplisert hele; den pågående 
sykehusreformen måtte ha som mål å sette pasientbehandling i fokus og få hele 
behandlingskjeden til å fungere bedre. Gjennom ”Når du blir gammel og ingen vil ha deg” 
(2001) bidro Legeforeningen til å sette situasjonen for de sykeste og svakeste eldre på den 
politiske agenda, og påpekte at sykehjem og omsorgsboliger ikke er likeverdige tilbud. I ”Mot 
i brystet, stål i ben og armer?” (2002) ble søkelyset satt på forsømte områder i helsetjenesten 
for ungdom, og i ”Psykiske lidelser – faglighet og verdighet” (2004) var det behovet for en 
faglig opprustning av helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser som var tema. 
Gjennom en arbeidsmetode som omfatter ”brainstorming” i idémøter, deltagelse i 
arbeidsgrupper og konkret skrivearbeid har de ypperste faglige krefter fra yrkesforeningene 
og spesialforeningsmiljøene vært engasjert i foreningens faglige premissgivning for en bedre 
helsepolitikk og hensiktsmessige prioriteringer i helsetjenesten. 
 
Det avgjørende for hvor god situasjonsbeskrivelse og analyse Legeforeningen faktisk kan gi 
gjennom disse rapportene er avhengig av to forhold; dels å få frem den kompetanse og 
kunnskap som finnes i legegruppen, men fremfor alt at den kompetanse og den erfaring som 
de ulike foreningene og spesialiteter besitter hver for seg blir brynt mot den kompetanse og 
den erfaring som andre foreninger og spesialiteter besitter. For helheten er mer enn summen 
av alle delene. Først når erfaringene fra ulike ståsteder brynes og veies mot hverandre, ser 
man hvor de reelle forbedringsmuligheter ligger. At Legeforeningen er en forening for alle 
leger, og at våre medlemmer opplever seg som en del av en felles og profesjonell legestand 
der faglige spørsmål står i høysetet, uavhengig av egen yrkestilhørighet og spesialitet, er etter 
sentralstyrets erfaring viktige forutsetninger for at denne kommunikasjonen er mulig.  
 
Legeforeningens helsepolitiske engasjement bygger mao i stor grad på synspunkter, erfaringer 
og kompetanse som finnes i de ulike yrkesforeninger og spesialforeninger, viktige fagmiljøer 
og ressurspersoner; dvs. dem som har sitt daglige virke i helsetjenesten og vet hvor skoen 
trykker. Samtidig er vår troverdighet som helsepolitisk aktør avhengig av at det er 
legestandens og ikke partsinteresser til enkelte grupper av leger som målbæres.  
 
På mange nivå i foreningen er det viktig at Legeforeningen fremstår som en troverdig 
helsepolitisk aktør: på lokalnivå er f eks ikke spørsmålet om legetjenester i sykehjem eller 
dekningsgrad av sykehjemsplasser bare et spørsmål for sykehjemslegene, men bør være et 
felles anliggende for så vel sykehjemsleger generelt, geriatere, fastleger og 
privatpraktiserende spesialister. Både på lokalt og regionalt nivå er det avgjørende at de ulike 
yrkesforeningene og spresialforeningene samordner og bryner sine standpunkter slik at 
Legeforeningen kan fremstå som en helhetlig og troverdig aktør som gir gode innspill for 
eksempel i forhold til spørsmål om funksjonsfordeling mellom sykehusene. Og tilsvarende på 
nasjonalt nivå. For at foreningens fremste tillitsvalgte – på alle nivå - skal ha kompetanse, 
kunnskap og legitimitet når de utformer den fine balansen mellom å være en fagforening, og 
en faglig og helsepolitisk aktør, er det nødvendig at det finnes organisatoriske arenaer der 
erfaringer deles, meninger fremsettes og brytes og der ideer kan diskuteres, bli forkastet eller 
vinne oppslutning – på tvers av yrkesforeninger og spesialforeninger.   
 
I dagens organisasjonsmodell kan landsstyret sees på som en slik arena på nasjonalt nivå, og 
første punkt på dagsorden er et helsepolitisk tema som varierer fra landsstyremøte til 
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landsstyremøte. På regionalt nivå har regionsutvalgene i oppgave å samordne den 
helsepolitiske debatten på regionalt nivå, mens fylkesavdelingene har dette ansvaret i fylkene. 
Som nevnt er det imidlertid misnøyeytringer knyttet til foreningens samfunnsmessige profil, 
og tilbakemeldingene etter så å si samtlige idémøter ifbm statusrapportarbeidet er at leger 
savner møteplasser der de kan diskutere felles faglige utfordringer på tvers av yrkesforeninger 
og spesialiteter. 
 
Har så Legeforeningens oppgaver som helsepolitisk aktør noen betydning for hvordan 
Legeforeningen bør være organisert i fremtiden? Det kan argumenteres for at det i første 
rekke er på det lokale og regionale nivå dette har betydning, og også at det er her 
Legeforeningen har sitt største forbedringspotensial som helsepolitisk aktør. Hvis vi i 
fremtiden skulle velge en lokal organisasjonsform bygget rundt yrkesforeninger og 
tillitsvalgte ut fra deres opplevde samarbeidsbehov som vesentlig vil dreie seg om lønns- og 
arbeidsvilkår (se pkt 13.1), vil det være en fare for at Legeforeningens helhetlige 
helsepolitiske engasjement kan bli skadelidende. Sett fra et helsepolitisk ståsted er det behov 
for organisatoriske arenaer der hvor medlemmene er, med demokratisk valgte representanter 
som representerer en bredere interessesfære. Mangfoldet i Legeforeningens arbeids- og 
interesseområde gir variasjon i grunnlag for medlemskap og tilhørighet.  
 
De lokale, organisatoriske arenaene der den lokale legestand kan møtes på tvers av 
yrkesforeninger og spesialiteter trenger selvfølgelig ikke å være dagens fylker, jf drøftingen i 
pkt 13.2.  Å organisere den lokale legestand rundt helseforetak kan være en egnet måte, og vil 
ha som fordel at sammenhengen i behandlingskjeden vil være et naturlig, felles helsepolitisk 
engasjement for den lokale legestand. Organisering rundt ”naturlige” geografiske områder kan 
være en annen måte, som tar utgangspunkt at Norge er et land der det er viktig å ta hensyn til 
de ulike geografiske forutsetninger for samhandling og kommunikasjon. Uansett valg må et 
viktig premiss i en omorganiseringsdebatt være at Legeforeningen på alle nivå har en 
forpliktelse til å arbeide med helsepolitiske spørsmål, og derfor må ha hensiktsmessige 
arenaer for dette arbeidet. 
 
I de omorganiseringsprosesser som nå foregår i helseforetakene, har sentralstyret dessuten 
registrert behovet for et oppegående, velfungerende apparat for faglig rådgivning til 
tillitsvalgte som blir trukket inn i disse prosessene. Legeforeningen må kunne organisere en 
rådgivning som, så langt det er mulig, uttrykker omforente faglige synspunkter på spørsmål 
om reorganisering, sammenslåing, bemanning av tjenester etc. Denne rådgivningen må være 
kunnskapsbasert, dvs basere seg på det man faktisk vet om kvaliteten av tjenester gitt under 
ulike premisser, f eks forhold der volum og kvalitet spiller en avgjørende rolle, eller der 
kvaliteten setter spesielle, veldefinerte krav til kompetanse, service og utstyr. Så må 
selvfølgelig disse råd i mange tilfeller avstemmes mot lokale forhold, men da vil i hvert fall 
våre tillitsvalgte ha et klarere bilde av de faglige premisser som er viktige for å kunne gi 
tjenester av høy kvalitet.  
 
Sentralstyret mener samfunnets tillit til Legeforeningens troverdighet er økt vesentlig som 
følge av de senere års helsepolitiske satsing på sentralt nivå. Sentralstyret ser en fortsatt 
utvikling av dette engasjement, som involverer en stadig bredere krets av fremtredende 
medlemmer fra yrkesforeningene og spesialforeningene, som en riktig vei til økt innflytelse. 
Det er neppe grunnlag for å gjøre organisatoriske grep på dette område. Engasjementet må få 
utfolde seg i et samvirke mellom foreningens ledelse, sekretariatet og organene i foreningens 
grunnstruktur og den konkrete organiseringen må kunne veksle med de enkelte saker og 
prosjekter. 
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For de geografiske enheters lokale engasjement vil derimot etablering av et effektivt 
”rådgivningsnettverk” være en naturlig utfordring innenfor det arbeidet som pågår med 
styrking av fagets og spesialforeningenes stilling innenfor Legeforeningens organisasjon. 
Sentralstyret vil komme tilbake til dette. 
 

 

5  Hvordan styrke foreningens faglige virksomhet og profil? 
 
Sentralstyret viser til omtalen av Legeforeningen som faglig forening under pkt 14.2, side 54 
flg, og de forslag som er fremsatt for å styrke faglig virksomhet og profil. Sentralstyret vil her 
trenge dypere inn i disse spørsmål og behandler det mest omfattende spørsmål først. 
 
 

15.1 Obligatorisk medlemskap i fagmedisinske enheter.  

15.1.0  Bakgrunn 
Da forslag om faglig medlemsplikt ble reist på landsstyremøtet i Molde, kunne det virke som 
om forslagstillerne hadde en idé om en ”tredimensjonal” legeforening med en viss balanse 
mellom de ulike akser. Forslaget skulle bidra til å realisere organisasjonsutvalgets målsetting 
om en styrking av foreningens faglige arbeid og profil. Mest eksplisitt på dette området var 
forslaget fra spesialforeningenes fellesutvalg v/Rolf Schøyen. Forslaget lød slik: 
 

1.   Medlemskap i Den norske lægeforening innebærer obligatorisk 
medlemskap i geografisk enhet, en fagforeningsenhet og en medisinsk-
faglig enhet. 

 
2.   Obligatorisk medlemskap i en medisinskfaglig enhet gjennomføres når det 

nødvendige forarbeidet er gjennomført og vedtatt av landsstyret. 
 

3.   Landsstyrets sammensetning skal avspeile en balansert representasjon fra 
de geografiske enheter, fagforeningsenhetene og de faglig-medisinske 
enhetene. 

 
4.   Hvert medlem har en stemme i henholdsvis den geografiske enheten, 

fagforeningsenheten og den medisinskfaglige enheten hvor medlemmet er 
obligatorisk medlem, ved valg av styrer, utvalg og representanter til 
landsstyret.  Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett. 

 
Et ytterligere forslag fra fellesutvalget v/Bjørn Gjelsvik gikk enda lengre i å utdype 
”balansespørsmålet”: 
 
”I det videre arbeid med organisering av legeforeningen skal det tilstrebes en bedre balanse 
mellom fagforeningsdel og fagmedisinsk del når det gjelder ressurser, økonomi og politisk 
innflytelse i foreningen. 
 

Ved valg til sentralstyret skal det ses til at både fagforeningsdel og fagmedisinsk 
del av foreningen er representert. 
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Alternativt: 
Leder i fagstyret er også medlem av sentralstyret”. 

 
Begge forslag ble oversendt sentralstyret for videre vurdering. 
 
Forslagene og den kontekst som lå til grunn er antakelig symptomatiske for at det i en del av 
spesialforeningene er forventninger om obligatorisk faglig medlemskap, aller helst for alle. 
Videre at dette skal få vidtrekkende konsekvenser for ressursfordelingen internt, for 
utviklingen av fagsekretariat og servicetilbud til de fagmedisinske foreningene og for 
sammensetningen av landsstyret. Om antakelsen er riktig, må det også være tillatt å anta at 
slike forventninger følges av erkjennelse og aksept av at det faglige medlemskap kan belegges 
med en kontingentøkning som er stor nok til å gi de ønskede virkninger. 
 
Målsettingen ved å innføre faglig medlemsplikt må være å gjøre Legeforeningen sterkere og 
mer effektiv ved 
 

• å appellere sterkere til fellesskap også om de medisinskfaglige interesser gjennom å 
tilføre organisasjonsstrukturen en mer synlig faglig akse  

• å styrke de faglige organer forholdsmessig som del av ”velgergrunnlaget” ved valg av 
foreningens politiske ledelse  

• å legitimere en tilstrekkelig økning av de kontingentmidler som i dag tilføres 
spesialforeninger 

• å benytte ressursøkningen til å styrke foreningens faglige virksomhet og den faglige 
premissdannelse for foreningens politikk også i rollene som fagforening, 
utdanningsaktør og helsepolitisk aktør. 

• Å tilrettelegge for at spesialforeningene – som organisasjonsledd i Legeforeningen 
med de rettigheter og plikter det innebærer - kanaliserer sitt engasjement gjennom 
Legeforeningen.  

 
Det bør bemerkes at disse målene ikke nås automatisk av å innføre faglig medlemsplikt. Det 
vil kreves intern konsensus og en bevisst organisasjonspolitisk satsing over flere perioder. 
Man må fastholde målsettingene og være besluttsom på å finne adekvate virkemidler. 
 
Det er få indikasjoner på om det er noen oppslutning om slike målsettinger utenom den 
entusiastiske kjerne i noen spesialforeninger og noen andre miljøer, og om viljen til 
kontingentforhøyelse på et faglig grunnlag stikker dypt nok til at det kan skapes et flertall i 
landsstyret for et forslag om faglig medlemsplikt. 
 
Skal det være noen mening i en slik medlemsplikt, må den nemlig føre til at ressurstilgangen 
fra de medlemmer som får plikten blir substansielt større enn hva de samme medlemmene i 
dag tilfører fellesskapet gjennom kontingent til spesialforeningene. Uten økning av 
inntektssiden vil øvrige målformuleringer lett bli ren ønsketenkning. Å innføre faglig 
medlemsplikt er heller ikke gratis. Det må påregnes et betydelig administrativt merarbeid, noe 
varierende med hvorledes kriteriene utformes.  
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15.1.1  Formelle sider ved å innføre medlemsplikt i et frivillig system 
Å innføre den regel at medlemskap i Legeforeningen også medfører ”undermedlemskap” i en 
fagmedisinsk enhet, må nødvendigvis forutsette at det finnes enheter i foreningens 
organisasjonsstruktur som kan påta seg eller pålegges funksjonen som obligatoriske ledd.  
Om spesialforeningene uten videre kan pålegges en slik funksjon, er diskutabelt. Som nevnt 
under omtalen av foreningens organisatoriske særtrekk i pkt 7.2, side 16, er det ikke foretatt 
noen grundig foreningsrettslig analyse av landsstyrets kompetanse overfor 
spesialforeningenes styrer og årsmøter/generalforsamlinger. Sentralstyret antar imidlertid at 
endringer av denne karakter bør skje ved alminnelig konsensus og ikke ved tvang. 
 
Som kjent er dagens spesialforeninger dannet ved frivillig beslutning av leger som er kommet 
sammen i konstituerende forsamlinger. Foreningene har deretter søkt Legeforeningens 
sentralstyre om status som godkjent spesialforening, noe de er innrømmet etter at deres 
vedtekter er gjennomgått og funnet å være i samsvar med reglene i § 14 i Legeforeningens 
lover. Denne bestemmelsen stiller krav om at  

• spesialforeningens lover må være i samsvar med Legeforeningens lover,  
• den må oppta medlemmer over hele landet  
• disse må være medlemmer av Legeforeningen, med det unntak at spesialforeninger 

med vitenskapelige oppgaver også kan oppta medlemmer som ikke er leger og med 
begrensede medlemsrettigheter. 

 
Godkjenningen innebærer at foreningen får følgende rettigheter i forhold til Legeforeningen:  
 

• Å få seg forelagt viktige saker som berører foreningens faglige særinteresse og kunne 
uttale seg til avdelingsstyre, sentralstyre eller landsstyre når saken behandles. 

• Å kunne opptre og uttale seg utad i saker som vedrører (rent) faglige spørsmål innen 
interesseområdet. Innholdet i den utadrettede virksomhet må ikke være i konflikt med 
lover, regler og bindende vedtak i Legeforeningen. 

• Å delta i spesialforeningenes fellesutvalg og derigjennom delta i valg av 
spesialforeningenes 10 ”frie” landsstyrerepresentanter. 

 
Det følger både av generelle foreningsrettslige prinsipper og av Legeforeningens lover at 
sentralstyret og særlig landsstyret har en vid omgjøringskompetanse og instruksjonsrett 
overfor de hierarkisk underordnede foreningsorganer, avdelingene og yrkesforeningene. Om 
denne kompetansen gjelder i samme grad overfor spesialforeningene, er noe mindre opplagt.  
 
Sentralstyret legger til grunn at en obligatorisk faglig akse ved medlemskapet i 
Legeforeningen i praksis må skapes gjennom å benytte eksisterende spesialforeninger eller i 
det minste noen av dem (de som representerer godkjente spesialiteter) og å endre disse 
foreningers status.  
 
For å gjennomføre at Legeforeningens medlemmer skal være medlem av en enhet som i dag 
er en spesialforening, kreves formelt endringer både i Legeforeningens lover og samsvarende 
endringer i spesialforeningens lover. Hvis en ikke ønsker å sette kompetansespørsmålet på 
spissen, vil det forutsette at de spesialforeninger som en ønsker å benytte selv ser seg tjent 
med å bli nærmere integrert som faglig underavdeling i Legeforeningen og treffer beslutning 
om dette i sine årsmøter/generalforsamlinger.  
 
Det følger av denne betraktningsmåte at et lovendringsvedtak av landsstyret om obligatorisk 
medlemskap i fagmedisinske enheter ikke får virkning uten at det følges opp av 
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årsmøte/generalforsamling i de spesialforeninger som ønskes benyttet som obligatoriske ledd. 
Spesialforeningene vil da etter beslutningsreglene i egne lover bestemme om de skal la sin 
status endre til faglige underavdelinger i Legeforeningen eller ikke. 
 
Sentralstyret forutsetter imidlertid at landsstyret har kompetanse til ved lovvedtak å beslutte 
regler som binder spesialforeningene. Noe annet ville være i strid med generell foreningsrett. 
Det innebærer at berørte spesialforeninger ikke har fritt valg, men må ta til forføyning at 
Legeforeningen endrer sine lover med konsekvens for spesialforeninger. Det vil likevel være 
ønskelig at de spesialforeninger som landsstyret ønsker som obligatoriske organisasjonsledd, 
aksepterer og bekrefter statusendringen.  
 
Hvis det mot formodning da skulle vise seg at en eksisterende spesialforening ikke ønsker å 
bli obligatorisk organisasjonsledd, må en etablere erstattende fagmedisinske 
organisasjonsledd ved landsstyrebeslutning. Det vil forlenge prosessen, men ikke hindre den.  
 
Å gjennomføre en regel om obligatorisk medlemskap etter en konsensusmetode, vil kreve 2/3 
flertall både i Legeforeningens landsstyre og i generalforsamlinger/årsmøter i de 
spesialforeninger som endringene tar sikte på å berøre. Det kan ikke forventes samtidighet i 
disse prosesser. Det bør derfor settes av noe mer tid enn hva landsstyret opprinnelig fastsatte. 
Sentralstyret vil foreslå at iverksettingen utsettes til 1.9. 2006. 
 
Det nevnes for ordens skyld at de ca 20 spesialforeningene som ikke representerer en 
godkjent spesialitet og som evt av den grunn ikke får status som faglig underavdeling, 
forutsettes videreført på det nåværende frivillige grunnlag. 
 

15.1.2  Hvilke medlemmer skal ha faglig medlemsplikt – alle eller noen? 
Spørsmålet om faglig medlemsplikt og hvilke medlemmer som evt skulle omfattes, var ikke 
drøftet i organisasjonsutvalgets innstilling av 2003. Forslaget var i en bestemt versjon lansert i 
utvalgets progresjonsrapport til landsstyremøtet i Tromsø 2002, kom opp i høringen, ble 
forsterket under foreningens lederseminar 2003 og endte opp som pålagt utredningstema på 
landsstyremøtet i Molde. De forslag som ble oversendt sentralstyret om saken må forstås slik 
at forslagsstillerne tenkte seg faglig medlemsplikt for alle medlemmer, på linje med den 
geografiske og den yrkesmessige. Tanken virker umiddelbart rimelig, men det kan tenkes 
alternativer. 
 
De nåværende obligatoriske plasseringer i en av 19 fylkesavdelinger eller en av 7 
yrkesforeninger og en studentavdeling er nokså enkle å håndtere. I og med at alle yrkesaktive 
legemedlemmer f.t. har én felleskontingent blir heller ikke spørsmålet om korrekt plassering i 
underavdeling til enhver tid særlig presserende. Spørsmålet om korrekt plassering vil bli 
betydelig vanskeligere om medlemmene også skal plasseres etter fag. 
 
Det kan tenkes flere alternativer for hvem som skal ha pliktig medlemskap i faglig 
underavdeling, f eks: 
 

1) Alle medlemmer (unntatt studenter) 
2) Alle legemedlemmer (med autorisasjon) 
3) Alle legemedlemmer (f eks 1 eller 2 år etter autorisasjon) 
4) Alle legemedlemmer som er godkjent spesialist eller som har påbegynt spesialisering 
5) Alle legemedlemmer som er godkjent spesialist. 
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Det kan også tenkes et alternativ der kontingenten dekker faglig medlemsskap for alle 
legemedlemmer, men der f eks bare spesialistene blir automatisk plassert i fagmedisinsk 
spesialforening, og der leger under spesialisering selv må ta standpunkt til om de vil melde 
seg inn i foretrukken spesialforening eller ikke. 
  
Det er opplyst fra vårt medlemsregister at mange av de leger som ikke er spesialist vil være 
vanskelig å plassere faglig på grunnlag av objektive kriterier, slik som det gjøres for de 
nåværende obligatorier. En kunne imidlertid gå den motsatte vei og basere plasseringen på 
medlemmets eget valg, rent bortsett fra at en ikke kan forvente at alle medlemmer vil svare på 
et spørsmål om dette. Det er neppe tvil om at det for foreningen ville være det enkleste og 
fremfor alt billigste, om det fantes slike kriterier for den faglige plassering at den i noen grad 
kan automatiseres, med mulighet for manuelle korreksjoner. 
 
Det er mulig at tanken om organisering etter faglig tilhørighet har vært knyttet til det å arbeide 
i, eller det å spesialisere seg i, et fagområde. Det kunne innebære at den faglige medlemsplikt 
inntrådte f eks ett eller to år etter autorisasjon, dvs på et tidspunkt da de fleste har fått en 
faglig tilknytning. Enda enklere (og klarere) ville det være om den faglige medlemsplikt ble 
begrenset til legemedlemmer som er godkjent spesialist. 
 
Under enhver omstendighet bør det være slik at dersom plikten avgrenses, bør medlemmer 
uten obligatorisk medlemskap i faglig underavdeling kunne søke medlemskap i slik enhet på 
frivillig grunnlag. Assosiert medlemskap i andre faglige underavdelinger eller 
spesialforeninger bør på frivillig grunnlag også være mulig for dem som er obligatorisk 
plassert. 
 
Det er ulike kostnader knyttet til de forskjellige alternativer for faglig medlemsplikt. Innføres 
plikten bare for spesialister, er det anslått at sekretariatet må ha ytterligere en halv stilling, 
Skal plikten f eks gjelde legemedlemmer med autorisasjon, krever det antakelig minst 2 fulle 
stillinger ekstra hvis en samtidig krever at det sentralt skal foretas en korrekt plassering til 
enhver tid. Det ville imidlertid være mulig å pålegge medlemmene selv å korrigere hva som 
oppfattes som feilaktig plassering.  Det kunne skje ved nettbasert verktøy. En kombinasjon av 
plikt for spesialister og fritt valg for leger under spesialisering, vil antakelig ikke kreve mer 
enn i overkant av en halv stilling. Vurderingen er usikker. Det er også effektivitetsgevinster å 
hente ved at kontingent innkreving blir sentralisert fra den enkelte forening til sekretariatet. 
Det er sannsynlig at det må påregnes ekstra ressursbruk over noen måneder ved selve 
etableringen av ordningen. Hvor mange som får plikten vil selvfølgelig også være avgjørende 
for hvilken inntektsvekst man kan få, se pkt 15.1.5, side 70. 
 

15.1.3  Egenskaper ved foreninger som skal danne faglige underavdelinger. 
De fleste spesialforeningene oppsto i tidsrommet fra 1907 til 1940 med et formål som i de 
fleste tilfeller er delvis identisk med Legeforeningens, men avgrenset til å gjelde leger 
innenfor et bestemt fagområde. Etter sitt formål må de betraktes som fagforeninger, om enn 
sovende, fordi de er uten forhandlingsrett. Men inntil overlegeforeningen ble etablert i 1961 – 
og fremdeles i mange år – var for eksempel Norsk kirurgisk forening i virkeligheten en sterk 
yrkesforening, selv om den ble betegnet som spesialforening. Etter formålet skal disse 
foreningene ivareta sine medlemmers økonomiske og sosiale interesser, ved siden av å 
arbeide for fremme av fag og forskning mv. Med Legeforeningens utvikling som 
forhandlingsorganisasjon fra 1978 og etableringen av yrkesforeningene i 1993, må det sies at 
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fagforeningselementet i spesialforeningenes formålsbestemmelser under enhver omstendighet 
er utdatert. Om en nå innfører pliktig medlemskap etter en tredje, faglig akse, bør det således 
ryddes opp i vedtektene for de enheter som det kan være aktuelt å benytte som grunnlag for 
plassering av de medlemmer som skal ha plikten. Disse enheter bør da fremstå med et rent 
medisinskfaglig formål. Grunnlaget for det, må legges i Legeforeningens vedtekter. 
Sentralstyret viser imidlertid til pkt 13.4, side 51,| hvor funksjonsfordeling er omtalt. En 
forening for et fagområde skal selvsagt ikke være hindret i å ha omsorg for de materielle 
vilkår som bys faget, eller i å drøfte konsekvenser for faget av endringer i rettslige og 
økonomiske rammevilkår.  
 
Den faglige organisering må etter sentralstyrets oppfatning skje etter en inndeling som kan 
støtte seg til en alminnelig anerkjent faglig inndeling, og som kan videreutvikles i tråd med 
denne. Det vil trolig være enklest om den faglige medlemsplikt begrenses til de eksisterende 
spesialforeninger som dekker en godkjent spesialitet og at det er disse som gis status som 
Legeforeningens faglige underavdelinger. Men også et slikt enkelt prinsipp reiser noen 
problemer.  
 
Det gjelder for det første hovedspesialitetene indremedisin og generell kirurgi som har sine 
organisatoriske motstykker i Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening. Det 
store flertall av disse foreningers medlemmer er godkjent spesialist også i en eller flere 
grenspesialiteter og har medlemskap i spesialforeninger for grenspesialitetene. Sentralstyret 
mener at det bør legges vekt på å bevare basisfagene. Det tilsier at det obligatoriske 
medlemskap bør knyttes til hovedspesialiteten, med en fordeling av medlemmets kontingent 
på forening for hovedspesialitet og forening for grenspesialitet. Medlemmer med flere 
grenspesialiteter måtte evt treffe et valg om hvor obligatoriet skulle plasseres til enhver tid. 
 
For det annet knytter det seg spørsmål til de tre yrkesforeningene som har opprettholdt sine 
spesialforeningsfunksjoner etter statusendringen i 1993.  Som nevnt under pkt 13.3, side 48-
50, gjelder det Aplf, LSA og Namf. Sentralstyret varslet i den forbindelse at en vil foreslå at 
LSA og Namf opphører som yrkesforeninger og endrer status til fagmedisinske 
spesialforeninger. En antydet samtidig at en annen løsning, som kunne være aktuell for LSA, 
ville være å ha en samfunnsmedisinsk fagseksjon av PML. Noen leger i kombinert 
samfunnsmedisinsk arbeid i primærhelsetjenesten vil antakelig føle seg hjemme i PML som 
yrkesforening. Men siden mange samfunnsmedisinerne vil være tilknyttet annen 
yrkesforening enn PML, bør den fagmedisinske enhet for samfunnsmedisin ikke være en 
fagseksjon av PML, men være egen spesialforening.  
 
Uansett om løsningen blir yrkesforeninger med fagmedisinsk seksjon eller selvstendige 
spesialforeninger, bør ikke dette være noe stort problem. Kontingentsystemet tillater at 
yrkesforening med fagmedisinsk funksjon tilføres kontingentmidler både som yrkesforening 
og som spesialforening. Skulle en være konsekvent, kunne en imidlertid mene at allmennleger 
obligatorisk måtte tilknyttes spesialforeningen NSAM, med den forutsetning at Aplf (evt 
omdannet til en felles primærmedisinsk legeforening) opphørte med sitt fagutvalg og sine 
fagmedisinske funksjoner. Sentralstyret viser imidlertid til refleksjonene under pkt 13.4, side 
51, om en noe mer pragmatisk holdning til funksjonsfordelingen mellom yrkesforeninger og 
spesialforeninger. En kan både tenke seg en nydannelse av én spesialforening for 
primærmedisin og et alternativ, der yrkesforening med egen fagseksjon kan godkjennes som 
fagmedisinsk spesialforening for plassering av faglig medlemskap. 
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NSAM har 1 009 medlemmer, hvorav 707 er medlemmer av Aplf og 141 medlemmer av 
LSA. Aplf har 4 206 medlemmer i tillegg til 36 assosierte. NSAM har i dag 793 spesialister 
som medlemmer, hvorav 709 er spesialist i allmennmedisin, mens 406 spesialister i 
allmennmedisin er medlemmer av andre spesialforeninger enn NSAM. Noen spesialister i 
allmennmedisin  medlemmer både av NSAM og av én eller flere andre spesialforeninger. Av 
Legeforeningens medlemmer er 1 485 spesialister i allmennmedisin ikke medlemmer av noen 
spesialforening, dvs de betrakter formentlig Aplf som sin spesialforening. Totalt er det blant 
Legeforeningens medlemmer som er spesialister i allmennmedisin 650 medlemskap i andre 
spesialforeninger enn NSAM. De aller fleste av disse medlemskapene er i spesialforeninger 
som ikke er knyttet til noen spesialitet. 
 
Eller sagt litt annerledes: Vi har per i dag 2 600 medlemmer av Legeforeningen som er 
spesialister i allmennmedisin. Av disse er 1 115 medlemmer av en spesialforening, hvorav 
709 er medlemmer av NSAM og 406 er medlemmer av andre spesialforeninger enn NSAM.  
De øvrige 1 485 medlemmer av Legeforeningen som er spesialister i allmennmedisin, er ikke 
medlem av noen spesialforening. 
 
Tallene illustrerer bl a at uansett hvorledes faglig medlemsplikt utformes, vil det være 
problematisk å gjennomføre obligatorisk medlemskap for allmennleger eller spesialister i 
allmennmedisin ved å ha NSAM som eneste forening hvor faglig medlemskap kan plasseres. 
Slik de allmennmedisinske fagmiljøer i dag er organisert – og hvis de ikke finner å kunne gå 
sammen om en nydannelse av en fagmedisinsk spesialforening – er det antakelig langt å 
foretrekke at Aplf (eller en felles primærmedisinsk legeforening – PML) får adgang til å 
opptre med en faglig seksjon. Kontingentsystemet må da likebehandle fagmedisinske 
spesialforeninger og yrkesforening med egen fagseksjon. Sentralstyret ser det i tilfelle som 
nødvendig at ordningen formaliseres ved at aktuell yrkesforening etablerer egen faglig 
seksjon. De ulike typer medlemskap må holdes atskilt både av tekniske og administrative 
grunner. Yrkesforeningsdelen og den fagmedisinske del vil ikke være kongruente mht 
medlemmer. 
 
Det vises til pkt 15.1.7 hvor sentralstyret konkluderer spørsmålet. 
 

15.1.4  De faglige underavdelingers rolle og funksjoner  
Mens spesialforeningene har kunnet operere nokså fritt innen de rammer Legeforeningens 
lover har satt, vil det være naturlig at de spesialforeninger som endrer status til faglige 
underavdelinger av Legeforeningen også får fastlagt sin organisasjonsmessige stilling, sine 
hovedoppgaver og sine rettigheter/plikter i Legeforeningens lover. 
 
Med basis i organisasjonsutvalgets tanker om dette, antar sentralstyret at følgende bør legges 
til grunn: 
 

De faglige underavdelinger skal gi grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i 
Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de faglige 
underavdelingene 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.  
 
De faglige underavdelinger skal ha følgende hovedoppgaver: 
a) Styrking av den medisinske grunnutdanning 
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b) Spesialisering i relevant(e) fagområde(r) i nært samarbeid med aktuell(e) 
spesialitetskomiteer mht 
- utvikling av innhold, kvalitet og nivå i tråd med internasjonal medisin 
- kapasitet gjennom system, institusjoner og stillinger for spesialisering 

c) Etterutdanning/kursvirksomhet 
d) Fagutvikling 
e) Forskning innen faget, nasjonale registre 
f) Kvalitetsutvikling innen faget, kvalitetsindikatorer 
g) Faglige retningslinjer og prioriteringer 
h) Samhandlingsrelasjoner og grenseoppgang mellom fagområder og 

helsetjenestenivåer 
i) Organisering i og utenfor sykehus, lokalisering og utbygging av faget 
j) Arbeid for hensiktsmessig funksjonsfordeling  
k) Informasjonsvirksomhet 
 
Løpende oppdatering av faget mht. trender og faglig utvikling skal sikres ved 
regelmessig kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
Det vil likeledes være hensiktsmessig å presisere de faglige underavdelingenes plikter mht å 
underlegge seg Legeforeningens formål, vedtekter, regler og lovlige vedtak samt å beskrive 
hvilke rettigheter, evt faste fullmakter og plikter disse foreningene skal ha.   
 

15.1.5  Kontingent for faglig medlemsplikt. Kontingentsystem. 
Kontingenten for faglig medlemsplikt kan innrettes på flere måter. Skal medlemsplikten 
omfatte mange, f eks alle med autorisasjon, kan den settes relativt lavt eller f eks 
differensieres slik at den er lavere for dem som er under spesialisering enn for ferdige 
spesialister. Skal medlemsplikten bare omfatte godkjente spesialister, vil den måtte settes 
tilsvarende høyere for å oppnå samme økonomiske resultat. 
 
En har i øyeblikket oversikt over kontingentnivået i 38 spesialforeninger. Om en ser bort fra 
ytterpunkter som gjelder få medlemmer, varierer kontingentene fra kr 150 til kr 1 000 pr år 
med en grovt estimert middelverdi på kr 350-400.  
 
Av Legeforeningens 18 840 legemedlemmer er 9 978 medlemmer av spesialforeninger (totalt 
14.299 medlemskap, hvorav 12.144 spesialister). Av disse er igjen 8 158 godkjente 
spesialister (hvorav 7.730 har medlemskap i minst én spesialforening som er knyttet til en 
spesialitet), mens 1 855 ikke er spesialister. Medlemmene har i gjennomsnitt 1,433 
medlemskap hver, spesialistene har 1,489. Om estimatet for middelverdien av kontingenter er 
noenlunde rett, betaler de ca 10.000 medlemmene mellom 5,2 og 5,9 mill kr i 
spesialforeningskontingent. 
 
Om den faglige medlemsplikt skal gjelde alle legemedlemmer m/autorisasjon, vil det dreie 
seg om et antall på ca 17.200 per i dag og etter hvert økende. Settes kontingenten for faglig 
medlemsplikt til f eks kr 600,- pr år, evt som et gjennomsnittsbeløp hvis den skal 
differensieres, vil dette innbringe ca 10,3 mill kr pr år, dvs en merinntekt til Legeforeningen 
(inklusive de fagmedisinske foreningene) på ca 4 mill kr. Dertil vil de faglige 
underavdelingene som før nok kunne regne med en tilleggsinntekt for assosierte medlemmer. 
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Om den faglige medlemsplikt bare skal gjelde godkjente spesialister, blir det per i dag ca 
10.900 medlemmer, dvs. atskillig færre som skal betale. Kontingenten måtte da settes høyere, 
til kr 950,-, for å oppnå det samme resultat. 
 
Sentralstyret legger til grunn at systemet med totalkontingent ikke har vært utsatt for vesentlig 
kritikk gjennom høringsprosessen og behandlingen for øvrig av organisasjonssaken. Det 
burde tilsi at kontingent for faglig medlemsplikt kan inkluderes i totalkontingenten. Hvorledes 
kontingentmidlene så skal fordeles til sekretariatstjenester, driftsmidler og prosjektstøtte til de 
faglige underavdelinger blir så gjenstand for beslutning av landsstyret etter vanlige 
budsjettprosedyrer, som i alle fall det første år nok må omfatte en forberedende fase der de 
faglige underavdelingene – de fagmedisinske spesialforeningene bidrar med grundig 
informasjon om sine aktiviteter.  
 

15.1.6   Nødvendige vedtektsendringer for gjennomføring av faglig medlemsplikt. 
Om faglig medlemsplikt gjennomføres som ledd i den samlede organisasjonsendring, antar 
sentralstyret at Legeforeningens nåværende lover bør bli gjenstand for en mer alminnelig 
revisjon, som igjen kan innebære endret systematikk og redaksjon. 
 
Det legges derfor i denne omgang ikke vekt på den juridiske utformingen av de 
vedtektsbestemmelser som blir nødvendige dersom faglig medlemsplikt skal innføres. 
 
Enkelt sagt, vil en måtte innføre den regel at Legeforeningen skal ha visse faglige 
underavdelinger. De kan nevnes ved navn på samme måte som hver enkelt fylkesavdeling, 
studentavdeling og yrkesforening er beskrevet i de nåværende lover. Sentralstyret har 
imidlertid under pkt 13.2, side 46, argumentert for endret inndeling av de geografiske enheter, 
som igjen forutsetter endring av lovene eller vedtektene. Antakelig bør også de faglige 
underavdelinger beskrives ved en objektiv regel. Det vises til argumentene for at faglige 
underavdelinger bør finnes i et antall som svarer til inndelingen av det medisinske fagområde 
i godkjente spesialiteter – en avdeling for hver spesialitet.  
 
Videre må det innføres regel om at Legeforeningsmedlemmer som oppfyller et gitt vilkår skal 
tiknyttes relevant faglig underavdeling. Det bør antakelig gis utfyllende særregler for dette.  
 
Det må beskrives et ansvar for at tilknytningen/plasseringen av medlem finner sted og senere 
endring av plasseringen. 
 
Det må gis bestemmelser om de faglige underavdelingers stilling i Legeforeningen, deres 
hovedfunksjoner og rettigheter og plikter mv og herunder systemet for representasjon i 
landsstyret. 
 
De faglige underavdelingene bør nevnes særskilt i oversikten over foreningens organer. De 
må også inn som ledd i kontingentbestemmelsene. 
 

15.1.7  Sentralstyrets vurdering 
Ettersom det dreier seg om en vidtrekkende endring, har sentralstyret vurdert spørsmålet om 
obligatorisk medlemskap i fagmedisinske spesialforening meget nøye. En har spesielt vurdert 
om slikt medlemskap bør begrenses til å gjelde godkjente spesialister eller også å gjelde leger 
under spesialisering. Ut fra den viktige rolle som de fagmedisinske spesialforeningene har for 
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utviklingen av spesialitetene samt struktur og innhold i spesialiseringen, er sentralstyret 
kommet til at faglig medlemskap bør være en selvfølgelig side ved medlemskapet i 
Legeforeningen som i prinsippet gjelder alle legemedlemmer med autorisasjon.  
 
En har også spesielt vurdert den organisasjonsmessige situasjon med de facto to 
fagmedisinske foreninger innen allmennmedisin. Sentralstyret er kjent med bakgrunnen for 
dannelsen av NSAM 1983 i tillegg til Aplf. Dette må antakelig ses som en historisk 
nødvendighet. En har imidlertid også registrert at det er prosesser på gang, der mulighetene 
for å samle ressursene i ett felles miljø og de mulige tekniske og organisatoriske løsninger for 
dette, blir drøftet. Mulighetene for at samlingsbestrebelsene lykkes blir styrket av at 
gjennomføringstidspunktet først blir 1.9.2006. Et vedtak i 2005 kan utformes slik at det tar 
høyde for en slik eventualitet.  
 
Imidlertid er dette den anledning sentralstyret og Legeforeningen for øvrig har, for å gi 
uttrykk for bedømmelsen av situasjonen i allmennmedisin i forhold til en generell prosess 
med organisasjonsendringer. Det som er foreslått mht til samling om en ny primærmedisinsk 
yrkesforening, samtidig som en foreslår en obligatorisk faglig side ved medlemskapet i 
Legeforeningen, taler tungt for en samling av ressursene også på den faglige siden. Samtidig 
vil det være betydelige synergieffekter og utvilsomt være kostnadseffektivt og politisk 
effektivt om yrkesforeningsrollen og den fagmedisinske rollen kan utfolde seg side om side 
innen rammen av ett organisasjonsmiljø. Her kan det kommuniseres internt om 
sortering/samarbeid om oppgavene for å sikre at fagkunnskap blir avgjørende for utfallet av 
rene faglige spørsmål og at fagkunnskap inngår som premiss for standpunkter i 
interessespørsmål, slik en har god erfaring for med Aplf og fagutvalget. 
 
Sentralstyret mener imidlertid denne henstilling må være tilstrekkelig og at prosessen ikke vil 
være tjent med tvang eller press.  Sentralstyret fremmer et forslag som innebærer at de ulike 
fagmiljøene selv må få avgjøre om det organisatoriske skillet innen fag- og 
fagutviklingsarbeidet i allmennmedisin skal bestå eller opphøre.  
 
Sentralstyret fremmer altså forslag i tråd med disse refleksjoner og den drøfting som for øvrig 
er gjort i pkt 15.1.  
 
Forslaget er: 
 
Spesialforeninger som representerer godkjent spesialitet gis status som fagmedisinske 
spesialforeninger. Som fagmedisinsk spesialforening kan også om nødvendig godkjennes 
yrkesforening, hvor medlemmene er knyttet til én spesialitet, eller et begrenset antall 
beslektede spesialiteter. Godkjenningen må forutsette at yrkesforeningen oppretter formelle 
fagmedisinsk(e) seksjon(er) for dette formål. Status som fagmedisinsk spesialforening 
innebærer rett til å motta kontingentmidler fra Legeforeningen til foreningens drift etter 
samme mønster som for Legeforeningens avdelinger og yrkesforeninger. 
  
Alle legemedlemmer med autorisasjon ilegges en fagkontingent. Fagkontingenten 
differensieres slik at den settes høyere for medlemmer som er godkjent spesialist enn for 
medlemmer som ikke er det. 
 
Godkjente spesialister plasseres som medlem i den fagmedisinske spesialforening som dekker 
den spesialitet de er godkjent i. Spesialister med én eller flere grenspesialiteter plasseres 
dessuten som obligatorisk medlem av foreningen for den grenspesialitet de arbeider i. 
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Medlemmer som er godkjent spesialist i flere hovedspesialiteter plasseres initialt som 
obligatorisk medlem i fagmedisinsk spesialforening for den spesialitet de etter opplysningene 
i Legeforeningens medlemsregister antas å virke i. 
 
Legemedlemmer som ikke er godkjent spesialist, plasserer, om de ønsker det, selv sitt faglige 
medlemskap i den fagmedisinske spesialforening som dekker det faget man arbeider i eller ser 
som mål for spesialiseringen. Denne beslutning om ”førstevalg” av fagmedisinsk 
spesialforening må den enkelte selv meddele Legeforeningen. Det tilrettelegges for at 
medlemmet selv kan foreta plassering i fagmedisinsk spesialforening med nettbasert verktøy. 
 
For øvrig bør det for alle medlemmer være adgang til frivillig medlemskap i andre 
spesialforeninger enn den hvor obligatoriet eller førstevalget er plassert i. Spesialforeningene 
må selv fastsette og oppkreve kontingent for slikt frivillig medlemskap. Også slikt 
medlemskap bør kunne søkes over nettside for den enkelte spesialforening. 
 
Sentralstyret mener for øvrig at den nærmere integrering i Legeforeningen som dette 
innebærer, ikke bør være til hinder for å opprettholde ordningen med at personer med annen 
utdanningsbakgrunn kan opptas som medlemmer. En er klar over at det i flere medisinske 
fagmiljøer, ikke minst i de teknisk pregede fag, anses berikende og verdifullt å kunne 
integrere annet fagpersonell i samarbeidet innenfor den foreningsmessige ramme. Ikke-leger 
kan i dag ikke velges som styremedlemmer og har ikke stemmerett i (medisinsk-) faglige (og 
fagpolitiske) spørsmål. Begrensingene bør imidlertid også gjelde i forhold til andre verv og 
representative funksjoner der den fagmedisinske forening opptrer som del av Legeforeningen. 
  
Det fullstendige forslag om alle sider ved det faglige medlemskap for alle legemedlemmer 
med autorisasjon er fremsatt i pkt 1.3.  
 
 

15.2 Utvidet sekretariatsstøtte til de fagmedisinske foreninger 

15.2.1  Innspill fra spesialforeningene 
Som ledd i oppfølgingen av landsstyrets vedtak i mai 2003 ble det i oktober arrangert en 
rundspørring blant spesialforeningene. Spørsmål om sekretariatsbistand ble også drøftet i 
møter med spesialforeningenes landsstyrerepresentanter den 4.11.2003, og 29.1. og 
24.5.2004.  
 
I rundspørringen i oktober 2003 ble respondentene bedt om å gradere, på en skala fra 1 til 5, 
sin vurdering av behov for seks angitte sekretariatstjenester. Det var også anledning til å føre 
opp egne forslag.  
 
Det kom inn 27 besvarelser fra spesialforeningene. Gjennomsnittsscore for behov for de 
angitte tjenestene var som følger:  
 
Medlemsregister    3,8 
Kontingentinnkreving    3,8 
Regnskapsførsel    3,4 
Utsendelser til medl. (brev m.v.)  3,4 
Praktisk bistand til prosjekter   3,0 
Praktisk bistand til kurs/arrangementer 2,7 
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Det var også anledning til å føre opp egne forslag. Blant forslag som ble fremmet av 
respondentene var 
-  bistand til etablering og drift av internettsider  
-  utsendelse av brev til nye spesialister (rekruttering)  
-  gratis møterom for spesialforeningenes styrer i Legenes Hus  
-  arkivtjenester  
-  anledning til å bruke Legenes Hus som postadresse   
 
I møtene 4.11.2003 mellom sentralstyret og spesialforeningenes landsstyrerepresentanter ble 
det fremholdt at det var viktig å få etablert én adresse i sekretariatet hvor det kan utføres 
koordinerende tjenester og som kan bistå spesialforeningene med å finne de rette kanaler og 
kontakter for foreningenes initiativ innad i foreningen så vel som utad. Det var ønske om at 
noen i sekretariatet må ha helhetsoversikt og kunnskap om spesialforeningene og føle ansvar 
for dem. Videre ble det påpekt at potensialet for samhandling mellom spesialforeningene må 
utnyttes bedre. 
 
Det ble ellers etterspurt  
- en inkluderende holdning i Legeforeningen til innspill fra spesialforeningene, dessuten 
ønske om 
- praktisk bistand med å drive prosjekter innenfor kvalitet og utdanning.  
  
Flere av spesialforeningenes representanter fremholdt at dette i siste instans også er et 
spørsmål om hvordan ressursene fordeles, og det fremkom uttalt ønske om at de økonomiske 
forskjellene mellom spesialforeningene og de øvrige organisasjonsleddene må utlignes. 
 
I møte 29.1.2004 mellom sekretariatet og landsstyrerepresentantene for spesialforeningene ble 
spørsmålet drøftet på nytt, men denne gangen med hovedvekt på sekretariatstjenester i 
fremtiden. 
  
Det fremkom ønske om at sekretariatet skal kunne yte tjenester til daglig drift av 
spesialforeningene, herunder arkivering, skriving, post og andre kontortjenester, samt 
arrangering av møter.  
 
Et sentralt lager for viktige dokumenter ble også etterspurt. I dag er det vanlig at 
spesialforeningens arkiv oppbevares midlertidig hos spesialforeningenes leder eller sekretær. 
Det er også ønske om kontorplass for spesialforeningene i Legenes Hus. Sekretariatet som 
knutepunkt sted for oversikt over hva som skjer, og et sted for å formidle og skape kontakt ble 
igjen understreket, med det formålet å bringe spesialforeningene nærmere hverandre og 
nærmere de øvrige organisasjonsledd i foreningen.   
 
I møte 24.5.2004 mellom sekretariatet og landsstyrerepresentantene for spesialforeningene ble 
utkast til retningslinjer for utvidet støtte drøftet. Behov for lagringsmulighet og arkiv ble igjen 
understreket, 
 

15.2.2  Sentralstyrets vurderinger 
Sentralstyret forutsetter at spesialforeningene har oversikt over det tilbud av 
sekretariatstjenester de kan få i dag. Det bør føres en dialog om hvorledes tilbudet kan 
forbedres og utvides, både for å gjøre spesialforeningene mer slagkraftige og for (for enkelte) 
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å kompensere for det bortfall av industristøtte til sekretariatsfunksjoner som er en følge av 
vedtaket på landsstyremøtet 2004 og den avtale som måtte bli sluttet med LMI og LFH i 
medhold av landsstyrets retningslinjer.  
 
Sentralstyret viser til den økonomitilvekst som de fagmedisinske spesialforeningene vil få 
hvis forslaget om obligatorisk medlemskap med tilhørende fagkontingent får den nødvendige 
oppslutning. Sentralstyret forutsetter at denne økonomiske tilvekst både skal gi de 
fagmedisinske spesialforeningene de nødvendige driftsmidler, dekke de administrative 
merutgifter ved et utvidet medlemskap og finansiere en styrking av kapasitet og kompetanse i 
sekretariatets fagavdeling til beste for den faglige virksomhet. 
 
Sentralstyret forutsetter at sekretariatets bemanning økes slik at det kan ytes merkantile 
tjenester på samme nivå som i dag til alle spesialforeningene (ca. 0,5 årsverk). Videre styrkes 
bemanningen slik at sekretariatet kan utføre tjenester av koordinerende og liaisonmessig art 
(ca. 0,5 årsverk), samt å påta seg noe økt støtte til prosjekter for fag- og kvalitetsutvikling (ca. 
1 årsverk).  
 
Sentralstyret vil ikke anbefale at sekretariatets bemanning økes for å overta kontorfaglige 
oppgaver for spesialforeningene (skriving av dokumenter, møtearrangementer o.l). 
Sentralstyret forutsetter imidlertid at sekretariatet forhandler med relevante 
tjenesteleverandører om å fremskaffe mest mulig gunstige tilbud på tjenester innenfor 
regnskapsførsel m.m., samt oppbevaring/arkivering av skriftlig materiale. Organisasjonsledd 
som velger å benytte tilbudene forutsettes selv å bære kostnadene innenfor den økonomi som 
stilles til rådighet. 
 
 

15.3 Eventuell etablering av fagråd 

15.3.0  Bakgrunn 
Sentralstyret ga i 2003 betinget støtte til et sentralt fagorgan i foreningen. I sin innstilling om 
organisasjonssaken 2003 skrev sentralstyret bl a: 
 
”Sentralstyret vil gå inn for etablering av et fagråd som får de oppgaver og som virker 
noenlunde etter de retningslinjer organisasjonsutvalget har skissert. I likhet med en del av 
høringsinstansene er imidlertid sentralstyret opptatt av at rådet ved sin eksistens og 
virksomhet styrker foreningen uten å skape den minste tvil om at organet har et begrenset 
mandat og er underlagt sentralstyret som dets rådgivende organ. Det må derfor utvikles sikre 
rutiner som garanterer at fagrådet ikke opptrer utad med oppfatninger som sentralstyret må 
ta avstand fra. Foreningen har én ledelse mellom landsstyrets møter. Det er sentralstyret. 
Foreningen har én ledelse mellom sentralstyrets møter. Det er presidenten.”  
 
Landsstyret i Molde i 2003 tok ikke noe standpunkt til spørsmålet om fagråd. I sitt vedtak ba 
imidlertid landsstyret sentralstyret om å innlede drøftinger med spesialforeningene om en 
videreutvikling av hovedforeningens støtte til spesialforeningenes arbeid og etableringen av et 
sentralt fagråd som kunne delegeres beslutningsmyndighet på visse områder og for øvrig 
virke samordnende for spesialforeningenes aktiviteter og rådgivende overfor sentralstyret i 
faglige og fagpolitiske spørsmål. I likhet med sentralstyret satte imidlertid landsstyret som 
forutsetning at Legeforeningens enhet og enhetlige ledelse under sentralstyret skulle være 
usvekket. 
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15.3.1  Innspill fra spesialforeningene 
I det videre arbeid med denne saken er det sittende sentralstyret blitt mer skeptisk til gevinsten 
ved at et fagråd får en samordnende funksjon i forhold til spesialforeningene. En har også 
spurt seg om foreningens enhet er tjent med en rendyrking av faglig betonte spørsmål og en 
isolering av faglige premisser for foreningens politikk fra andre yrkesmessige, økonomiske 
eller helsepolitiske spørsmål og premisser.  
 
I møte 4.11.2003 mellom sentralstyret og spesialforeningenes landsstyrerepresentanter ble det 
bl a drøftet hvorfor foreningen eventuelt skulle ha et felles fagråd. Et viktig uavklart spørsmål 
var hva som kan sies å være felles gods i spesialforeningene. Spesialforeningenes 
representanter uttrykte enighet om behovet for en samhandlingsarena, men det måtte avklares 
på hvilket nivå denne bør etableres. Delegatene fra spesialforeningene advarte mot en 
byråkratisk konstruksjon som bare skulle gi inntrykk av at fag gis større tyngde i foreningen, 
men som kanskje ville medføre at faglige innspill ville få lengre vei til sentralstyret.  
 
I et nytt møte 29.1.2004 ble saken drøftet videre. Spesialforeningenes representanter ga da 
uttrykk for at spørsmålet om fagråd trengte ytterligere utredning og konkretisering og  
sammenfattet forøvrig de følgende temaer som spesialforeningene er opptatt av:  
 
      Nasjonale registre 
      Kvalitetsindikatorer 
      Retningslinjer 
      Kodeverk/DRG 
      Faglige/vitenskapelige kurs 
      Forskning, fagutvikling 
      Organisering 
      Høringer 
      Rekruttering 
      Internasjonalt arbeid 
 
Det ble hevdet at en viss samordning av arbeidet med disse oppgaver i de ulike 
spesialforeninger kunne være fordelaktig, men det var usikkerhet om dette ville kreve et eget 
råd. 
 

15.3.2  Referansepanel 
Saken har vært ytterligere drøftet med et referansepanel bestående av kontaktutvalget for 
spesialforeningenes landsstyrerepresentanter og yrkesforeningsledere, der sentralstyret hadde 
oppfordret deltakerne på møtet til åpent å drøfte flere alternativer enn fagråd for å styrke 
fagets posisjon i foreningen. 
 
Referansepanelet var helt enig i at Legeforeningens enhet må bevares, og at det ikke må 
foretas organisasjonsendringer som kan rokke ved at det kun er én ledelse i foreningen. Det 
var fortsatt ulike syn på etableringen av fagråd, og for flere av yrkesforeningslederne var en 
eventuell tilslutning betinget av at fagrådet ble gitt fornuftige og definerte oppgaver og at 
dobbeltarbeid unngås. Noen fremhevet et fagråds mulige rolle som koordinator og 
kontaktledd for spesialforeningene. Noen mente også at et fagråd kunne etableres uten at alle 
oppgaver var gitt på forhånd, men at man gjennom praksis og erfaring og i samråd med 
sentralstyret kunne utvikle tjenlige arbeidsområder for rådet. Flere av representantene fra 
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spesialforeningenes fellesutvalg foreslo at gruppen av landsstyremedlemmer kunne 
videreføres som første skritt i prosessen mot et formelt fagråd.  
 

15.3.3  Sentralstyrets vurderinger 
Sentralstyret har vurdert om de oppgaver som har vært tiltenkt et fagråd kan løses av andre 
faglige organer, som allerede er etablert for beslektede formål. Videre har sentralstyret vurdert 
hvorvidt et nytt organ ville kunne overta oppgaver fra etablerte organisasjonsledd. En har 
også vurdert den stilling, rolle og oppgaver et fagråd kunne tenkes å ha. 
 
En har i denne sammenheng gjennomgått reglene og funksjonene for  

• spesialitetsrådet, 
• spesialitetskomiteene, 
• kvalitetsforbedringsutvalget,   
• kvalitetssikringsfond I, II og III,  
• utdanningsfond I,  
• utdanningsfond II og III og  
• forskningsutvalget 

 
Sentralstyret har funnet kontakten med representantene for spesialforeningenes fellesutvalg 
meget nyttig og har også vurdert om denne gruppen, som er spesialforeningenes 
landsstyrerepresentanter, men ikke har formell status som eget organ, kunne tenkes å fungere 
etter hensikten i en rolle som formidler og koordinator. Under arbeidet med den aktuelle sak 
har disse representantene i realiteten hatt funksjon som et kontaktorgan, med formidling og 
samordning som oppgaver, med et mandat gitt av spesialforeningene selv. 
 
Spesialitetsrådet og spesialitetskomiteene samt utdanningsfondene er omtalt under pkt 14.3 på 
side 57.  Sentralstyret har antydet muligheter for rasjonalisering, men har ikke kunnet se at 
disse organer kan overflødiggjøres av et evt fagråd. En har heller ikke kunnet se at oppgavene 
for øvrige etablerte organer kan overtas av et evt fagråd, med et mulig unntak for 
kvalitetsforbedringsutvalget. 
 
Sentralstyret har ut fra bakgrunnen for forslaget om fagråd forsøkt å vurdere hva slags rolle og 
hvilke oppgaver et evt fagråd kunne dekke og hva slags forhold rådet skulle kunne ha i 
forhold til andre instanser og organer i Legeforeningen. Sentralstyret har i denne sammenheng 
vurdert om foreningen har behov for 
 

• et organ som kan delegeres myndighet til godkjenning av spesialister i stedet for at 
sentralstyret som hittil har denne funksjonen, 

• ett internt rådgivningsorgan i stedet for å benytte de enkelte spesialforeninger i saker 
der faglige spørsmål og premisser inngår.  

• et eget organ for ekstern rådgivning i spørsmål om utbygging, organisering, 
funksjonsfordeling og prioriteringer mv i helsetjenesten i stedet for organene i 
foreningens grunnstruktur. 

• et eget organ for informasjonsformidling og kontakt med og mellom 
spesialforeningene.  

• et koordinerende organ for å utforme samlende strategier 
o i spesialforeningenes arbeid med fag- og kvalitetsutvikling. 
o for innsatsen på utdanningsområdet. 
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Sentralstyret er kommet til at de aktuelle oppgavene er tilfredsstillende ivaretatt innenfor de 
etablerte strukturer i foreningen. Det er heller ikke er gitt at etablering av et nytt sentralt og 
permanent organ ville være det beste svaret på ønsker om videre utvikling.  
 
Et nytt organ, som rutinemessig skulle utgjøre ledd i foreningens behandling av en rekke 
saker, ville utvilsomt medføre dobbeltarbeid og en økende byråkratisering. En kan heller ikke 
utelukke mulighetene for at nyanser i vektlegging, uttrykksmåter og oppfatninger lett vil 
skape unødvendig skisma i forholdet til sentralstyret. 
 
Snarere tror sentralstyret at en ved systematisk gjennomgåelse av sekretariatets 
saksbehandlingsrutiner, oppgaver og prioriteringer, både kan avlaste sentralstyret for mye av 
arbeidet med forvaltning av spesialistreglene og dessuten sikre den kontaktvirksomhet og 
koordinerende funksjon i forhold til de fagmedisinske spesialforeningene som et råd har vært 
tiltenkt. Et permanent råd av den størrelse som er tenkt, og med en viss møtefrekvens, ville 
utvilsomt bli kostbart. Sentralstyret tror ressursene kan utnyttes bedre i den enkelte 
spesialforening. 
 
Sentralstyret viser til sitt forslag om obligatorisk medlemskap i de fagmedisinske 
spesialforeninger. Sentralstyret anser dette som den viktigste reformen foreningen kan gjøre 
for å styrke foreningens faglige profil. Reformen vil nødvendigvis måtte få visse følger både 
for de faglige foreningers stilling og for landsstyrets sammensetning, noe som er omtalt i pkt 
15.1.4 og i pkt 17.1. 
 
Sentralstyret mener at spesialforeningenes landsstyrerepresentasjon, som må bli forholdsvis 
sterkere enn i dag, på uformelt grunnlag eller med mandat fra spesialforeningene, bør kunne 
ivareta den koordinerende kontakt med sentralstyret. En fremmer altså ikke noe forslag om 
fagråd. De øvrige endringer som er foreslått bør være godt innarbeidet og evaluert før det kan 
bli aktuelt å gjenoppta vurderingene av om det finnes noe reelt behov et formelt fellesorgan 
for faglige spørsmål.  
 
 

16 Tillitsvalgtordning  

16.1 Situasjonsbeskrivelse og internt regelgrunnlag 
 
Representasjon av Den norske lægeforening i forhold til helsetjenestens virksomheter og eiere 
er i dag i det vesentlige regulert gjennom Valgregler og instruks for Den norske lægeforenings 
tillitsvalgte, hvor det fremgår følgende av § 2.1:  
 

Den tillitsvalgte er innen sitt område representant for Den norske lægeforenings 
sentralstyre, vedkommende yrkesforenings styre og vedkommende avdelingsstyre så 
vel overfor medlemmene som overfor tredjemann, spesielt helse- og 
sykehusmyndighetene. 
 
Den tillitsvalgte er bindeledd mellom sentralstyret/yrkesforeningsstyret/avdelings-
styret og de lokale medlemmer. Han/hun er på samme måte medlemmenes talsmann og 
bindeledd mellom dem og vedkommende arbeidsgiver/avtalemotpart. 
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Ansvaret for valg av tillitsvalgte er i dag tillagt styret i fylkesavdelingene for alle 
tillitsvalgtfunksjoner som skal virke for medlemmene i forhold til arbeidsgivere eller andre 
avtalemotparter innenfor vedkommende fylke, jfr valgreglenes § 1.1.  Omfanget av 
tillitsvalgtordningen er dels regulert i valgreglene og blir dels fastsatt gjennom avtaler med 
motpartene lokalt i medhold av de hovedavtaler som gjelder ansatte leger. Valg av tillitsvalgte 
finner sted etter at det er innhentet forslag fra yrkesforeningenes lokale ledd, for eksempel 
avdelingstillitsvalgte. Bare yrkesforeningenes obligatoriske medlemmer har stemmerett.  
 
Det er neppe tvilsomt at de tillitsvalgte i alle forhold skal opptre som Den norske 
lægeforenings tillitsvalgte for ulike medlemsgrupper, selv om de tillitsvalgte etter § 2.1 også 
er ”representant” for ”vedkommende yrkesforenings styre og vedkommende avdelingsstyre”. 
Instruksjonsretten ovenfor tillitsvalgte antas å være tillagt Legeforeningens sentralstyre i den 
utstrekning den tillitsvalgte forvalter eller fortolker bestemmelser gitt av Legeforeningen eller 
tariffavtaler eller rammeavtaler der Legeforeningen er part.  Slik bestemmelsen er utformet 
kan det være uklart om styret i yrkesforeningene og avdelingsstyrene også har 
instruksjonsrett. Det må de kunne utøve innenfor sine respektive ansvarsområder, likevel slik 
at sentralstyrets instruksjoner går foran i tilfelle uenighet. I henhold til forhandlings-
reglementet har avdelingsstyret ansvar for den lokale forhandlingsvirksomheten, men 
myndigheten til å forhandle og slutte avtaler på vegne av avdelingsstyret i den enkelte 
virksomhet er tillagt de tillitsvalgte, jfr Forhandlingsreglementets § 2.3 som lyder slik: 
 
 2.3.1 Styrene i Legeforeningens avdelinger oppnevner for sin funksjonsperiode et 

representativt forhandlingsutvalg med ansvar for å samordne og støtte de tillits-
valgtes forhandlinger innen fylket. Avdelingstillitsvalgte for de største legegruppene 
skal være representert i utvalget.  
 
Myndighet til å forhandle og slutte lokale avtaler på vegne av avdelingsstyret vedr. 
den enkelte virksomhet/kommune tilligger Legeforeningens tillitsvalg-
te/hovedtillitsvalgte i virksomheten/kommunen.  

   
 2.3.2 Forhandlinger som angår flere virksomheter/kommuner samordnes av den avdel-

ingstillitsvalgte for vedkommende yrkesforening.  
 
 2.3.3 Forhandlinger som angår flere yrkesforeninger samordnes av de respektive 

avdelingstilitsvalgte, som kan velge felles forhandlingsleder. Når det er 
hensiktsmessig kan styret i avdelingen bestemme at forhandlinger og 
avtaleslutning skal skje med avdelingen som part. 

 
 2.3.4 Fylkesavdelingene dekker utgifter ved lokal forhandlingsvirksomhet som ikke blir 

dekket på annen måte. 
 
Avdelingsstyrets ansvar er altså normalt begrenset til å støtte og finansiere de tillitsvalgtes 
forhandlinger og ellers stå for samordning der det er nødvendig. Bare når en forhandling 
gjelder medlemmene for flere yrkesforeninger, for eksempel Of og Ylf ved et helseforetak 
eller Aplf og LSA i en kommune, kan avdelingsstyret beslutte at det er lokalavdelingen og 
ikke den enkelte tillitsvalgte som skal opptre som lokal part på vegne av Legeforeningen i den 
avtale som skal sluttes. Det bør normalt bare kunne skje på anmodning fra de tillitsvalgte selv, 
hvis de måtte ha problemer med å komme til intern enighet og står i fare for å gi motparten 
inntrykk av at Legeforeningen er splittet. 
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16.2 Hvem bør ”eie”, ”pleie” og ”fore” de lokale tillitsvalgte 

16.2.1  Organisasjonsmessig plassering 
I forvaltningen av avtaler inngått av Den norske lægeforening ovenfor arbeidsgivere og andre 
avtalemotparter, må altså den tillitsvalgte – uansett hvilken medlemsgruppe vedkommende er 
valgt fra – opptre på vegne av Den norske lægeforening med avledet myndighet og ansvar fra 
sentralstyret. Sentralstyret må, for å kunne oppfylle sitt arbeidsrettslige eller avtalerettslige 
ansvar og sine forpliktelser etter Legeforeningens lover, kunne instruere tillitsvalgte, for 
eksempel i forbindelse med konflikt. Både myndigheter og motparter har en forventning om 
at de lokale tillitsvalgte også opptrer i samsvar med hovedforeningens syn. 
 

16.2.2  Ansvar for valg 
Det har vært praktisk og har medført god kontakt mellom lokale tillitsvalgte og 
fylkesavdelingenes styrende organer at valg av tillitsvalgte har skjedd i regi av 
fylkesavdelingene etter forslag fra yrkesforeningene. Siden yrkesforeningenes lokale 
medlemsgrupper i praksis og etter reglene, er det ledd som finner frem til kandidater til 
tillitsvalgtfunksjonen, kunne det tenkes endringer som medfører at yrkesforeningene også 
forestår de formelle valg for de medlemsgrupper som yrkesforeningen representerer. 
Yrkesforeningene – og flertallet av lokalavdelingene - har imidlertid ikke 
sekretariatsfunksjoner lokalt som gjør den ene løsning mer naturlig enn den andre. Både 
avdelingene og yrkesforeningene må forholde seg til de tillitsvalgte i arbeidet med å finne 
frem til egnede kandidater. Utenom Ylf er yrkesforeningenes sekretariatsfunksjoner i det 
vesentlige dekket av ansatte i Legeforeningens sekretariat. I praksis vil derfor en overføring 
av oppgaven med valg fra lokalforeningene til yrkesforeningene kunne medføre en større 
belastning på sekretariatet enn ved dagens ordning hvor avdelingene forestår valgene ute i 
virksomhetene etter anmodning fra sekretariatet.  
 
Sentralstyret finner ikke grunnlag for å gjøre endringer i ordningene hvor valg av tillitsvalgte 
skjer i avdelingenes regi. At avdelingene i noen tilfeller erstattes av større enheter enn ett 
fylke, slik sentralstyret har foreslått, bør neppe føre til endring av dette forholdet. Først 
dersom den geografiske enhet skulle bli på størrelse med en region, kan det være grunnlag for 
å vurdere dette spørsmålet annerledes, siden det lokale aspektet i større grad ville falle bort og 
at det praktiske arbeidet i alle tilfelle ville bli mer sentralisert.     
 

16.2.3  Opplæring 
Ansvaret for opplæring av tillitsvalgte er tillagt sentralstyret, dog slik at Ylf får tilført 
særskilte midler for selv å forestå en vesentlig del av opplæringen av tillitsvalgte for de 
underordnede leger. Også enkelte andre av yrkesforeningene driver tillitsvalgtopplæring, bl.a. 
i form av informasjonsmøter etter avtalerevisjoner, ved programposter på årsmøter og andre 
foreningsmøter og ved avholdelse av ”tariffkonferanser” i yrkesforeningenes regi. 
 
Tillitsvalgtkurs, avviklet etter planer vedtatt av sentralstyret, blir vanligvis arrangert av 
sekretariatet. Programmene på tillitsvalgkurs trinn I og II har i det vesentlige blitt ivaretatt av 
sekretariatets ansatte, men også med medvirkning fra sentralstyret og likestillingsutvalget. 
Ved tillitsvalgtkurs trinn III er det i større utstrekning anvendt eksterne forelesere. 
Opplæringen på trinn I og II er i stor utstrekning knyttet opp mot de kollektive avtaler som 
inngås mellom Legeforeningen/Akademikerne og ulike motparter. Slik sett har det vært en 
fordel at opplæring av tillitsvalgte har skjedd i regi av sekretariatet i Legeforeningen og etter 
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planer bestemt av sentralstyret. En slik ansvarslinje bidrar til å sikre at alle tillitsvalgte, 
uavhengig av den enkelte yrkesforenings ressurser, får adekvat tillitsvalgtopplæring på et 
definert nivå. Det er neppe tvilsomt at de største yrkesforeningene (Of, Aplf og Ylf) fortsatt 
vil kunne sikre et slikt tilbud hvis opplæringsansvaret ble lagt til disse foreningene, men det er 
tvilsomt om mindre yrkesforeningene ville kunne gi et tilsvarende tilbud. Av hensyn til disse 
foreslås at det formelle ansvaret for tillitsvalgtopplæringen fortsatt ivaretas av sentralstyret og 
sekretariatet, men slik at et samarbeid med berørte yrkesforeninger er en ufravikelig 
forutsening. 
 

16.2.4  Informasjon 
Det er av største viktighet at informasjon kan finne sted direkte mellom sentralstyret, 
sekretariatet og tillitsvalgte uten at denne forsinkes eller forhindres av mellomliggende 
organer. Den direkte, formelle forankring av tillitsvalgtapparatet til sentralstyret bør derfor 
opprettholdes. 
 

16.3 Tillitsvalgtordning for ansatte leger, valgt etter hovedavtaler 
 
I forhold til de største arbeidsgiverne – helseforetakene, kommunene og Staten er det inngått 
hovedavtaler som omhandler tillitsvalgtordningene med NAVO, HSH, Kommunenes 
Sentralforbund, Oslo kommune og Staten. I forholdet til mindre arbeidsgivere er 
tillitsvalgtordningen regulert gjennom interne regler og sedvane, evt i tariffavtaler. 
 
I valgregler og instruks for tillitsvalgte pkt. 1.3 er følgende fastsatt: 
 

Det skal som hovedregel være følgende hovedtillitsvalgte: 
 

- 1 hovedtillitsvalgt for kommunalt ansatte leger og privatpraktiserende  
    allmennleger i hver primærkommune/selvstyrte bydel 
- 1 hovedtillitsvalgt for overleger ansatt i hver fylkeskommune 
- 1 hovedtillitsvalgt for underordnede leger ansatt i hver fylkeskommune 
- 1 hovedtillitsvalgt for overlegene ved hvert sykehus 
- 1 hovedtillitsvalgt for underordnede leger ved hvert sykehus 
- 1 hovedtillitsvalgt for leger ansatt ved hvert universitet 
- 1 hovedtillitsvalgt for overleger/bedriftsleger ved hver statlige/private 

virksomhet som har ansatte leger 
 

 Ved store sykehus og i store kommuner kan det i tillegg velges et passende antall 
tillitsvalgte. 

 
Bestemmelsen krever formelle endringer i forhold til helseforetakene, som formelt må erstatte 
fylkeskommunene, selv om det neppe er behov for store endringer i hovedstrukturen.  

 
Sentralstyret legger stor vekt på at ordningen med at samme person både er tillitsvalgt både 
for kommunalt ansatte leger og privatpraktiserende allmennleger. Det vises til forslaget om en 
ny, felles primærmedisinsk legeforening. Der hvor privatpraktiserende lege ønskes som 
tillitsvalgt og ikke har et formelt ansettelsesforhold (bistilling eller legevaktstilling) i 
kommunen, bør lokalavdelingen inngå avtale med kommunen om at tillitsvalgtfunksjonen 
som et unntak ivaretas av lege som ikke formelt har et ansettelsesforhold. Dersom kommunen 
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mot formodning ikke skulle akseptere en slik ordning, må det kortsiktig velges egen 
hovedtillitsvalgt for de fastlønnede legene, men spørsmålet må tas opp med Kommunenes 
Sentralforbund. 

 
Valginstruksen for ansatte leger bør etter dette endres til følgende: 

 
 For øvrig bør det velges følgende tillitsvalgte: 

 
 - 1 foretakstillitsvalgt for overleger ansatt i hvert helseforetak 
 - 1 foretakstillitsvalgt for underordnede leger ansatt i hvert helseforetak 
 - 1 hovedtillitsvalgt for overlegene ved hvert sykehus som ikke også utgjør et foretak 
 - 1 hovedtillitsvalgt for underordnede leger ved hvert sykehus som ikke også er et 

foretak   
  - 1 hovedtillitsvalgt for leger ansatt ved hvert universitet 
 - 1 hovedtillitsvalgt for overleger/bedriftsleger ved hver statlige/private virksomhet som 

har ansatte leger 
 - 1 hovedtillitsvalgt for leger i primærhelsetjenesten (kommunalt ansatte og 

privatpraktiserende i hver kommune/selvstyrt bydel)  
 

  I større virksomheter kan det dessuten velges et passende antall tillitsvalgte som hierarkisk 
underordnes de foretaks- eller hovedtillitsvalgte. 

  
 

16.4 Tillitsvalgtordningen for næringsdrivende leger 
 
Allmennlegene i hver kommune har vanligvis valgt og bør som nevnt foran i fremtiden velge 
en tillitsvalgt som også ivaretar medlemmenes og Legeforeningens interesser for 
privatpraktiserende leger i tillegg til evt funksjoner som tillitsvalgt for ansatte leger i 
kommunen. Medlemmene bør tilstrebe at en slik tillitsvalgt også blir medlem av 
samarbeidsutvalget i kommunen, oppnevnt etter reglene i rammeavtalen om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen. 
 
Privatpraktiserende spesialister har vanligvis valgt en tillitsvalgt i hvert fylke relatert til 
fylkeskommunen som tidligere forvalter av avtalene om spesialistpraksis. Ordningen bør 
videreføres i prinsippet, men ordningen kan begrenses til en tillitsvalgt i forhold til hvert 
regionhelseforetak. Tillitsvalgte bør også være en av legene som representerer i 
spesialistlegeutvalg og samarbeidsutvalg etter rammeavtalen om avtalepraksis for 
legespesialister.  
 
 

16.5 Lokale og regionale organisasjonstillitsvalgte 
 
Sentralstyret foreslår ingen endringer i de etablerte ordningene med valg av 
organisasjonstillitsvalgte (i dag ”avdelingstillitsvalgte”) for de ulike medlemsgruppene, som 
skal sitte i lokalforeningens styre og sikre samarbeid på tvers av gruppetilhørigheten. 
Imidlertid bør det oppfordres til å velge organisasjonstillitsvalgte blant de leger som er valgt 
til foretakstillitvalgte eller har annen funksjon som tillitsvalgt i virksomhet eller kommune. 
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Det foreslås heller ingen endringer i de ordningene som er etablert for valg til 
samarbeidsutvalg i fastlegeordningen og spesialistlegeutvalg og samarbeidsutvalg i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Foreningsorganet regionsutvalg er også en type organisasjonsmessig tillitsvalgtorgan. 
Regionsutvalgenes samordnende funksjoner av politisk art er omtalt i pkt 13.2. 
Regionsutvalgene kan utvilsomt også ivareta en tillitsvalgtfunksjon i forholdet til de regionale 
helseforetakene, men er avhengig av å få det regionale helseforetakets aksept for dette. 
Regionsutvalgene må under enhver omstendighet samarbeide med de valgte 
arbeidstakerrepresentanter i helseforetakene og spesielt de regionstillitsvalgte for 
hovedorganisasjonen Akademikerne, som vanligvis må antas å være leger, og som på vegne 
av Akademikernes medlemsorganisasjoner har formelle rettigheter i forhold til ledelsen i de 
regionale helseforetak. Sentralstyret legger opp til å vedtektsfeste regionsutvalgene.  
 
 

16.6 Sentralstyrets vurdering 
 
Instruks og valgregler for tillitsvalgte samt Regler for Legeforeningens 
forhandlingsvirksomhet er hittil fastsatt av sentralstyret som ansvarlig organ etter lovene. 
Sentralstyret ser denne ordning som hensiktsmessig og vil foreta de nødvendige endringer når 
lovendringene er behandlet av landsstyret. Etter at sentralstyret har fastsatt regelendringer 
forutsettes at yrkesforeninger med egne regler for tillitsvalgte foretar tilpasning av disse og at 
tilpasningen forelegges sentralstyret til godkjenning. 
 
 
 

17  Konsekvenser av forslagene 

17.1 Landsstyrets størrelse og sammensetning 
 
Organisasjonsutvalget foreslo at landsstyret burde reduseres fra 125 til 81 medlemmer basert 
på gjennomgående representasjon av tillitsvalgte og medlemmer med andre ledende 
tillitsverv. Utvalget anga så vel møteeffektivitet som økonomiske hensyn som begrunnelse. 
 
I pkt 10.2 på side 30-32, er det referert at det i høringsrunden fremkom kritikk mot å redusere 
antall representanter. Man mente at Legeforeningens kompleksitet fordrer et relativt stort 
landsstyre. Videre var høringssvarene delt i synet på prinsippet om gjennomgående 
representasjon. Sentralstyret var imidlertid den gang enig i det prinsipp utvalget hadde lagt til 
grunn, nemlig at det korps av tillitsvalgte som bemanner foreningens posisjoner på 
grunnplanet også bør danne det viktigste kandidatgrunnlag for representasjon i 
underavdelingene og gjennom underavdelingene til landsstyret.  
 
Dette oppnås enklest ved at en relativt stor andel av landsstyret bestemmes ved 
representasjonsregler eller valg i avdelinger og yrkesforeninger samt i fagmedisinske 
spesialforeninger dersom medlemskapet blir obligatorisk. 
 
Daværende sentralstyre hadde imidlertid også sans for at landsstyret burde ha plass for 
tidligere avdelingsledere og andre med kontinuitet, erfaring, innsikt og gode analytiske evner, 
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som erfaringsmessig har beriket landsstyret og dertil kunnet roe gemyttene i tilspissede 
situasjoner. Slike krefter har regelmessig blitt valgt inn fra spesialforeningene, herunder også 
Eldre lægers forening, og ved at avdelingene hittil har kunnet velge sine representanter med 
en viss frihet. Sentralstyret bemerket i sin innstilling overfor landsstyret i Molde at det ville gå 
inn for å bevare en balanse mellom delegater som kommer inn ved gjennomgående 
representasjon og etter frie valg. Sentralstyret ser i dag ikke noe behov for å regelfeste denne 
balansen. 
 
Sentralstyrets forslag om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger bør få 
konsekvenser for sammensetningen. Selv om dette skjer samtidig med en reduksjon av antall 
avdelinger, bør styrkingen neppe gå på bekostning av avdelingsrepresentasjonen. Det ville 
virke demotiverende om omstillingsarbeidet i fusjonerte avdelinger skulle bli ”straffet” med 
redusert representasjon i landsstyret.  
 
Når det gjelder mulighetene for økonomisk innsparing, vil en viss reduksjon av antall 
delegater ikke bety særlig mye. Det dreier seg i dag om ca kr 8 000,- per representant. Det vil 
ha en større betydning å arrangere hver annet møte i Oslo.  
 
Sentralstyret vil foreslå at landsstyret fortsatt har noenlunde samme størrelse som nå. 
Nedenstående tabell gir etter sentralstyrets oppfatning en hensiktsmessig sammensetning: 
 
 
     Antall   Antall  Antall 

enheter  delegater i dag 
 

Geografiske avdelinger     13      75  75 
Yrkesforeninger        5      21  23 
Fagmedisinske 
spesialforeninger ca   43-44      14  10 
Eldre lægers forening            2    2 
Studentavdeling          6    6 
Sentralstyret           9    9 
 
Summer        125  125 

 
 
Når det gjelder de fagmedisinske spesialforeningenes delegater, vil sentralstyret - for å sikre 
faglig bredde - foreslå at det benyttes et system av lignende karakter som det som var foreslått 
av organisasjonsutvalget for sammensetning av fagstyre (og dermed 
landsstyrerepresentasjon). Forslaget innebærer å dele inn det medisinske fagfelt i 6 
valggrupper med et gitt antall representanter per gruppe, slik: 
 

Valggruppe 1  Allmennmedisin   2 
Valggruppe 2  Grupperettede medisinske fag 2 
Valggruppe 3  Kirurgiske fag    3 
Valggruppe 4  (Indre)Medisinske fag  3 
Valggruppe 5  Medisinske servicefag  2 
Valggruppe 6  Psykiatriske fag   2 
 
Sum        14 
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Etter dagens regler vil representasjonen fra avdelinger og yrkesforeninger øke langsomt i takt 
med økningen i medlemstall. Sentralstyret har vurdert om en heller burde holde fast det totale 
antall medlemmer og deres fordeling på valgstrukturen, og ha en formel som avgjør den 
interne fordeling mellom de enkelte geografiske avdelinger og de enkelte yrkesforeninger. 
Den nåværende ordning, med en representant per påbegynt 17 promille av den totale 
legemedlemsmasse for avdelingene og én representant per påbegynte 1 000 medlemmer for 
yrkesforeningene, kan formelt ikke opprettholdes for lokalavdelingenes vedkommende. Etter 
dagens regler skal lokalavdelingene ha minst 3 representanter.  Etter sentralstyrets forslag vil 
imidlertid denne regel i praksis fortsatt gjelde sammen representasjonskvotene for de større 
avdelinger som opprinnelig skyldes regelen om en representant per påbegynt 17 promille.    
Forslaget gir en fordeling av delegater på lokalavdelingene som vist i oppstillingen nedenfor 
(medlemstall per 7.6. 2004 og dagens identiske antall delegater i parentes): 
 
 Østfold og Akershus    2 361    8 (  8) 
 Oslo     4 272   14 (14) 
 Hedmark og Oppland   1 206    6 (  6) 
 Buskerud, Vestfold og Telemark 2 017    9 (  9) 
 Aust- og Vest-Agder     885    6 (  6) 
 Rogaland *)    1 130    4 (  4) 
 Hordaland *)    1 824    6 (  6) 
 Sogn og Fjordane     313    3 (  3) 
 Møre og Romsdal      730    3 (  3) 
 Sør- og Nord-Trøndelag  1 530    7 (  7) 
 Nordland *)      706    3 (  3) 
 Troms *)      809    3 (  3) 
 Finnmark      228    3 (  3) 
 
 Sum        75 (75) 
 
*) Medlemstallene er ikke korrigert for evt justering av geografisk grense mellom avdelingene. En 
korrigering antas ikke å få konsekvens for antall delegater. 
 
Sentralstyret vil uten å gå i ytterligere detalj her, fremme forslag i samsvar med de 
vurderinger som er presentert ovenfor. 
 
 

17.2 Konsekvenser for sekretariatets oppgaver 
 
De forslag sentralstyret ønsker å fremme vil ha visse konsekvenser for Legeforeningens 
sekretariat. De største konsekvensene vil følge av endringene i obligatorisk medlemskap og de 
fagmedisinske spesialforeningenes stilling og behov både for administrative støttefunksjoner 
og bistand til faglige kurs og prosjekter. Det må dessuten antas at sekretariatet må 
imøtekomme ønsker om ytterligere sekretariatsbistand til yrkesforeningene.  
 
Hvis en tenker seg at de fagmedisinske foreningene på samme måte som yrkesforeningene og 
avdelingene dekker sine sekretariatskostnader over egne budsjetter, vil utvidet 
sekretariatsstøtte måtte organiseres av generalsekretæren etter avtale med de fagmedisinske 
spesialforeningene og bli finansiert av underavdelingene, se oversikten i vedlegg 1. En 
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kartlegging som er fortatt, se nedenfor, indikerer imidlertid en underdekning fra 
yrkesforeningenes side på 1-2 mill kr inkl retten til 1/2 kontorsekretærstilling uten vederlag. 
Sentralstyret forutsetter at skal dreie seg om reelle priser. Hvis det legges opp en generell 
arbeidsdeling der sekretariatets ytelser kommer alle foreningene til gode, bør imidlertid 
utgiften til dette budsjetteres på sekretariatets hånd. Dessuten må selve det administrative 
merarbeidet ved å ha obligatorisk medlemskap dekkes ved økt bevilgning til sekretariatet. 
Som nevnt, kan det dreie seg om inntil 2 årsverk. 
 
Yrkesforeningenes aktiviteter har vært økende og behovet for sekretariatsressurser har vært 
satt i sammenheng med det. Sentralstyret har bedt sekretariat gi en statusbeskrivelse av 
relasjonene mellom yrkesforeningene og Legeforeningens sekretariat, beskrive hvordan 
sekretariatene fungerer i dag og presentere det man oppfatter som dilemmaer og utfordringer. 
Sekretariatets beskrivelse følger nedenfor. I drøftingen er Ylf`s sekretariat holdt utenfor. 
 
 

”Sekretariatets forhold til yrkesforeningene. 
Per i dager i alt 16 medarbeidere i sekretariatet engasjert i direkte oppgaver for 
yrkesforeningene. 12 av disse utfører sekretærfunksjoner og sekretariatsledelse for 
yrkesforeningene, mens fire medarbeidere arbeider med økonomiforvaltning. Noen av de 
ansatte har bistilling i yrkesforeninger, mens andre navngitte personer utfører oppgaver hvor 
hovedforeningen yter en ekstragodtgjørelse som yrkesforeningene igjen faktureres for. Mht 
økonomifunksjoner kjøpes disse tjenestene fra hovedforeningen uten at bestemte ansatte 
utfører disse oppgavene. Per i dag utføres økonomifunksjoner for alle yrkesforeningene 
unntatt Ylf. Ylf bruker imidlertid Legeforeningens økonomisystem. 
 
Det har vært gjennomført kartlegginger av ressursbruken fordelt på de medarbeidere i 
sekretariatet som utfører konkrete oppgaver for yrkesforeningene. Resultatene av disse 
kartleggingene indikerer en årlig underdekning for hovedforeningen på mellom 1 og 2 
millioner kroner. I dette tallet ligger imidlertid yrkesforeningenes rett til å få ½ 
kontorsekretærstilling uten vederlag (etablert ved landsstyrevedtak 1993).  
 
Med noen unntak (delvis Aplf , Namf, og LSA) er yrkesforeningenes direkte og løpende 
sekretariatsbistand samlet i Forhandlings- og helserettsavdelingen. Lederen for Aplfs 
sekretariat fratrer for aldersgrensen i 2005.  Forhandlings- og helserettsavdelingen må da 
påregne å stille til rådighet sekretariat på juridisk rådgivernivå  for Aplf. 
 
LSA har anmodet om en permanent ordning basert på at sekretærtjenester for styret ytes av 
hovedforeningens sekretariat gjennom en bestemt person, mens juridisk rådgivning dekkes av 
avdelingens medarbeidere etter behov. 
 
Forhandlings- og helserettsavdelingen har i alt 18 medarbeidere hvorav halvparten av 
avdelingens medarbeidere i varierende grad er opptatt med yrkesforeningsoppgaver. 
 
Sekretariatet vil belyse følgende problemstillinger: 
 
 
Får yrkesforeningene dekket sine ønsker og behov for sekretariatstjenester? 
Samtlige yrkesforeninger har blitt bedt om å foreta en vurdering av egne behov. Resultatet av 
denne rundspørringen er som følger: 
 

• PSL har et behov for sekretærressurser i et noe varierende omfang avhengig av møter, 
kurs, m.v. 
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• Of viser til at de vil drøfte nærmere behovet for sekretariatsstøtte framover, hvilken 
form denne bør ha, og om den evt. bør utvides. Videre: ”Vi vil uansett presisere de 
standpunkter vi tidligere har tilkjennegitt i saken. Sekretariatsstøtten må ivareta vårt 
behov for langsiktig kontinuitet og kompetansebygging. Dette kan bare sikres ved at 
støtten gis av fast tilknyttet personell, som har den nødvendige formelle og reelle 
kompetanse.”  

 
LVS og Namf har gitt uttrykk for de samme synspunkter. 
 
Fra generalsekretærens side er det naturlig også å søke å legge til rette for en 
sekretariatsfunksjon som er robust, som sikrer at rådgivningen er god og som ikke skaper tvil 
eller uklarhet om ansettelsesforhold eller lønns- og arbeidsbetingelser.  
 
 
Hva er et rimelig nivå på tjenestene fra hovedsekretariatet til yrkesforeningene? 
Uavhengig av det økonomiske oppgjøret er dagens organisasjonsmodell ressurskrevende, og 
prioriteringene av arbeidsoppgavene i sekretariatet skaper unødvendig støy i organisasjonen. 
Det vil være ulike syn på den problemstilling som er reist her. Det kan ikke herske noen tvil 
om at det i tråd med tidligere landsstyrevedtak er en forpliktelse for foreningens sekretariat å 
stille til rådighet ressurser for yrkesforeningene. Det anses ikke som ønskelig at 
yrkesforeningene skal ha sekretariat utenfor Legeforeningen. På den annen side kan det ikke  
ytes ubegrenset uten at det går ut over andre viktige oppgaver for sentralstyret eller de sentrale 
ledd i foreningen for øvrig. Spørsmålet er da hva som er rimelig, hvem som skal beslutte om 
avgrensningen, og hvilken retning prioriteringen går når dilemmaene oppstår. Vi kommer 
tilbake til disse spørsmålene nedenfor. 
 
Antallet yrkesforeninger innebærer en fragmentering som samtidig er kostnadskrevende som 
organisasjonsform. Dersom ikke antallet blir redusert, påkaller det en forsterket debatt om 
samordning av sekretariatsressurser. 
 
Ikke alle yrkesforeningene kan forvente å få like omfattende ytelser fra sekretariatet. 
Størrelsen varierer sterkt, og deltakelsen i forhandlingsarbeidet varierer også. Aplf, som 
kombinerer rollene som spesialforening og yrkesforening, bruker det største antall 
uketimeverk i sekretariatsbistand.  
 
I sekretariatet er den foreningsfaglige bistanden til yrkesforeningene i hovedsak samlet i 
Forhandlings- og helserettsavdelingen. Til grunn for dette ligger at avdelingens medarbeidere 
har kompetanse innenfor lov- og avtaleverk, forhandlinger, ulike temaer som er aktuelle i 
forbindelse med høringssaker, medlemsbistand, kursvirksomhet og sekretærfunksjoner. Dette 
er kompetanse yrkesforeningene etterspør. 
 
Det foreligger også ulemper ved å legge sekretariatsfunksjonene til forhandlingsavdelingen.  
Som vi kommer nærmere tilbake til nedenfor, vil det kunne innebære habilitetskonflikter  
dersom yrkesforeningsinteressene er i strid med instruksjoner man får som arbeidstaker i  
forhandlingsavdelingen eller i direkte instruks fra den politiske forhandlingsledelsen. Det 
samme gjelder behandlingen av fortrolig og følsom informasjon. 
 
Forhandlingsarbeid kan ofte være svært følsomt og avhengig av særlig fortrolighet. Det må  
aldri herske tvil om tilliten. Derfor vil ikke alltid informasjon som medarbeidere får  
som ansatte i avdelingen automatisk kunne bringes videre til yrkesforeningene. Det stiller   
krav til de personene som skal inneha oppgavene, og det krever klarhet i lojalitets- og  
instruksjonslinjene. Det må unngås at avdelingsdirektør og yrkesforeningsleder konkurrerer  
om saksbehandlers kapasitet og stiller ulike krav i de samme saker. 
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Videre er det et faktum at forhandlingsavdelingens virksomhet er forholdsvis hektisk, samt at 
arbeidsmengden er ”konjunkturavhengig”. Dette betyr i praksis en varierende grad av 
tilgjengelighet. I perioder med forhandlinger vil forhandlingsavdelingens ansatte være 
vanskelige å få tak i. Her skal det imidlertid tilføyes at i slike perioder vil normalt også 
yrkesforeningene være involvert i forhandlingene og således kunne etablere løpende kontakt. 
 
Også effektivitetshensyn ligger bak beslutningen om at de fleste yrkesforeningsfunksjoner skal 
samles i forhandlingsavdelingen. Ressurshensyn er en viktig faktor ved vurderingen av 
hvordan sekretariatsbistanden til yrkesforeningene skal organiseres.  
 
Tradisjonelt har sekretariatene for yrkesforeningene blitt ivaretatt av utvalgte enkeltpersoner 
som har hatt dette som deltidsstilling eller som en del av arbeidsavtalen i sine 
ansettelsesforhold i Legeforeningen. Med økende krav til kompetanserådgivning over et bredt  
felt og en tilsvarende økende spesialisering av medarbeiderne i forhandlings- og 
helserettsavdelingen er det vanskelig å se at yrkesforeningene fremover er best tjent med at det 
er bare én person som fyller rollen som juridisk rådgiver. Det blir mer sårbart og ikke den mest 
optimale faglige rådgivningen over tid. Yrkesforeningene selv har imidlertid lagt mer vekt på 
personlig kontakt og kontinuitet.  
 
En fremtidig konsentrasjon om fem yrkesforeninger forsterker behovet for å drøfte denne 
problemstillingen videre.   
 
Generalsekretæren vil legge til grunn at oppgavene som avtales utført for yrkesforeningene 
skal følge av avtaler mellom Legeforeningen sentralt v/generalsekretæren og de respektive 
yrkesforeninger. Det betyr da at de personer som til enhver tid utfører disse oppgavene er 
underlagt generalsekretærens alminnelige instruksjonsmyndighet i tråd med vilkårene i 
arbeidsavtalene. Det vil ikke bli lagt opp til at det i arbeidsavtalene skrives inn en rett til 
yrkesforeningsfunksjon. Selv om yrkesforeningene i den utstrekning det er mulig og 
hensiktsmessig vil bli betjent av dedikerte personer, kan yrkesforeningene ikke ha noe 
rettskrav på en bestemt person.  Det vil da heller ikke bli aktuelt at yrkesforeningene (med 
unntak av Ylf) har sekretariat i ansettelsesforhold eller med direkte avlønning.  
 
Som nevnt bør det også diskuteres en samordning av tjenestene for de minste foreningene. Det 
bør i prinsippet ikke være noe i veien for at en rådgiver ivaretar to yrkesforeninger i en 
periode.” 

 
 

17.3 Kontingentsystemet 
 
Sentralstyret har under pkt 15.1.5, side 70, om obligatorisk medlemskap i fagmedisinske 
spesialforeninger konstatert at systemet med totalkontingent ikke har vært utsatt for vesentlig 
kritikk under behandlingen av organisasjonssaken så langt og antatt at kontingenten for faglig 
medlemskap kan inkluderes i totalkontingenten for de medlemmer som tillegges faglig 
medlemsplikt.  Det bør imidlertid fortsatt være adgang til å drøfte hvorvidt systemet med 
totalkontingent for alle elementer av det obligatoriske medlemskap skal videreføres, eller om 
en skal gå tilbake til en ordning der underavdelingene selv fastsetter sin kontingent, eventuelt 
innefor rammer fastsatt av landsstyret. 
 
Det nåværende system legger ansvaret for den samlede kontingentbelastning på landsstyret og 
gir landsstyret makten til å fordele ressursene på hovedforening og underavdelinger. 
Alternativet fører kontrollen over ressurstilgangen tilbake til underavdelingene.  
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Sentralstyret er mest stemt for at landsstyret skal fastsette en totalkontingent og fordele 
ressursene ved budsjettvedtak og vil fremholde de store administrative fordeler ved et slikt 
system. Det er i seg selv ikke til hinder for at kontingentsatsene for ulike medlemmer eller 
medlemsgrupper kan være forskjellige, enten avhengig av inntekt eller etter ulikt behov for 
tjenester fra foreningen. Det er f eks erfart at gruppen av næringsdrivende medlemmer 
gjennomsnittlig representerer en høyere etterspørsel etter tjenester enn andre grupper. 
 
En annen måte som kunne forene en grunnleggende solidaritet om å drive Legeforeningen 
med en lik grunnkontingent for obligatorisk medlemskap med en mulighet for moderat 
differensiering, ville være å gi den aksen som først og fremst reflekterer ulikhetene adgang til 
å fastsette en begrenset tilleggskontingent.  
 
Sentralstyret viser til dette og vil foreslå at yrkesforeningenes landsråd/generalforsamling får 
anledning til å utskrive en tilleggskontingent til vedkommende yrkesforening på inntil 20 % av 
den totalkontingent landsstyret fastsetter for medlemskap i Legeforeningen. 
 
 

17.4 Konsekvenser for økonomien 
 
Som det fremgår av pkt 10.2, side 30 flg, ble organisasjonsutvalget kritisert for ikke å ha 
analysert de økonomiske konsekvenser av sine forslag. Utvalget hadde imidlertid basert seg 
på prinsippet om ”tæring etter næring” og hadde forutsatt at selve omorganiseringen av 
strukturen på underavdelingene skulle skje med omfordeling av den økonomien som er i den 
nåværende struktur.  
 
Det ville ha betydd at foreningen måtte ha fordelt ca 12-13 mill kr på 5 regionsavdelinger i 
stedet for 19 fylkesavdelinger og ca 17 mill kr på 5 yrkesforeninger i stedet for 7. 
 
Landsstyret har nå forutsatt at sentralstyret skal gjøre en så vidt mulig grundig analyse av de 
økonomiske konsekvenser av de forslag som fremmes. Hvis analysen tyder på 
kostnadsøkning, skal sentralstyret også fremme forslag om hvorledes finansieringen skal skje. 
 

17.4.1 Tallmessig illustrasjon av sentralstyrets forslag 
Sentralstyret har bedt sekretariatet gi en tallmessig illustrasjon av forslagene til 
kontingentstruktur og fordeling av kontingentinntektene på de ulike organisasjonsledd. Slik 
illustrasjon er gitt i vedlegg 2. Illustrasjonen er basert på å sammenlikne landsstyrets 
budsjettvedtak for 2005 med hva situasjonen ville ha vært i 2005 dersom sentralstyrets forslag 
til ny organisasjonsmodell hadde vært gjennomført fra 1.1.2005.   
 
Det understrekes at tallene i illustrasjonen ikke representerer noe forslag til vedtak fra 
sentralstyret. Hensikten med illustrasjonen er å gi et grunnlag for de økonomiske vurderinger 
som må foretas innenfor en modell med totalkontingent. Landsstyret skal selvsagt fortsatt 
fastsette kontingentnivå og retningslinjer for fordeling av de totale kontingentmidler på de 
ulike organisasjonsledd. 
 
I forhold til landsstyrets fordeling av kontingentmidler for 2005 gir den tallmessige 
illustrasjonen både plusser og minuser til enkelte ledd av foreningen. Sentralstyret har 
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foreløpig ikke tatt stilling om det skal foretas justeringer som utjevner virkningen av endret 
organisering.    
  
Vedlegget er bygd på følgende forutsetninger: 
 
1. Det innføres totalkontingent for alle obligatoriske medlemskap. Den trinnvise 

modellen for fordeling av kontingentmidlene beholdes. Dette betyr at først trinn er 
fastsetting av kontingentnivå, deretter fordeling av kontingentmidler på grupper av 
organisasjonsledd og tilslutt fordeling på de enkelte organisasjonsledd. 

 
2. Kontingentmodellen utvides med en ny kategori medlemmer: ”Fullt betalende ikke-

spesialister”. For øvrig gjøres oppmerksom på at kategoriene ”Nyutdannet, Ektefeller, 
Dobbeltmedlemskap og Medlemmer i utlandet” ikke er hjemlet i Legeforeningens 
lover, men fastsettes gjennom årlige vedtak i landsstyret. 

 
3. Det innføres muligheter for innkreving av tilleggskontingent til de respektive 

yrkesforeninger. Det forutsettes at inntektene fra tilleggskontingent skal finansiere 
såkalt ”Kostnadskrevende drift” i yrkesforeningene. 

 
4. Fordelingen av midler til spesialforeningene skal også omfatte eventuelle 

spesialforeningsfunksjoner i yrkesforeningene. Det er derfor i vedleggets ark f) kun 
oppført Ylf som mottaker av midler som oppgavetilskudd. 

 
5. Fordelingsmodellen inneholder fortsatt medlemstilskudd per ”betalende medlem”. 
 
De enkelte ark i modellen bør vurderes i den rekkefølge som er vist i vedlegget. For øvrig har 
vi følgende kommentarer til de enkelte deler av vedlegget: 
 
a) Illustrasjonen er basert på at den høyeste totalkontingenten fastsettes til kr. 5 800, dvs. 

en økning på kr. 800. Vi har ikke revidert anslaget for antall medlemmer i forhold til 
det som var forutsetningen ved landsstyrets budsjettvedtak for 2005. Med disse 
forutsetninger, og med de angitte rabattsatser, vil dette bety en merinntekt for 
foreningen totalt på 12,5 mill. kroner, dersom omleggingen hadde funnet sted per 
1.1.2005. 

b) Av de totale kontingentinntekter forutsettes at spesialforeningene får tilført vel 11 mill. 
kroner, mens fylkesavdelingene og yrkesforeningene får mindre tilskudd. For 
fylkesavdelingenes vedkommende er begrunnelsen færre enheter, mens begrunnelsen 
for reduserte midler til yrkesforeningene er nevnt i punktene 3 og 4 ovenfor samt 
redusert antall foreninger. Hovedforeningens merinntekter forutsettes brukt til å dekke 
økte kostnader i sekretariatet for faglig og praktisk bistand til spesialforeningene. 

c) Tilskuddene til fylkesavdelingene er revidert på grunnlag av landsstyrets vedtak med 
hensyn til kontingentinnkreving fra de medlemmer som ble pensjonister etter 1.6.2000. 

d) Tilskuddene til yrkesforeningene er revidert på grunnlag av landsstyrets vedtak med 
hensyn til kontingentinnkreving fra de medlemmer som ble pensjonister etter 1.6.2000. 

e) Tabellen viser konsekvensene av endret lokalavdelingsinndeling. Det er ikke tatt 
hensyn til eventuelle justering av fylkesgrenser. I forhold til budsjettvedtaket for 2005 
er de geografiske tilskuddene beholdt, også for Nord-Trøndelag, mens 
utjevningstilskuddene endres automatisk. Dette siste slår spesielt hardt ut for Agder og 
Trøndelag.  
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f) I tabellen er oppgavetilskuddene og tilskuddene til kostnadskrevende tilskudd fjernet 
(unntatt for Ylf), ref. punktene 3 og 4 foran. Dette forutsetter at bl.a. at PSL og PML 
benytter seg av adgangen til tilleggskontingent dersom aktivitetsnivået skal 
opprettholdes. Sammenlikningen med dagens situasjon må likevel ikke trekkes for 
langt, da en del av aktivitetene i dagens Namf, LSA og Aplf forutsettes finansiert 
gjennom tilskudd til spesialforeningene. 

g) Som et eksempel er vist hvordan fordelingen til spesialforeningene kan gjøres. Det er 
valgt samme modell som for yrkesforeningene. Eventuelle ”Oppgavetilskudd” eller 
tilskudd til ”Kostnadskrevende drift” er illustrert – uten at det er vurdert om det er 
behov for slike tilskudd for enkelte spesialforeninger. 

h) Her er vist effekten av eventuell tilleggskontingent for yrkesforeningene. Av rent 
illustrasjonsmessige årsaker er det forutsatt at kun Aplf (eller alternativt PML) og PSL 
vil ha behov for slik tilleggskontingent. Da tilleggskontingent kun er ment å dekke 
ekstrakostnader for fagforeningsaktiviteter, foreslås at denne kontingenten ikke 
innkreves fra pensjonister. 

 

17.4.2 Generelt om de økonomiske effekter 
I det følgende er det gjort forsøk på å drøfte de økonomiske effekter av de foreslåtte 
organisasjonsmessige endringer knyttet til geografiske avdelinger, yrkesforeninger og 
fagmedisinske spesialforeninger.  Analysen er ikke presis og må ikke leses som en fullverdig 
og nøyaktig økonomisk konsekvensanalyse.  Selv om enkelte av de foreslåtte endringer 
ventelig vil medføre en administrativ effektiviseringsgevinst og mulighet for synergieffekter, 
er det på dette stadiet i prosessen vanskelig å gi en presis kvantifisering av de økonomiske 
konsekvensene.  På tilsvarende måte er det prematurt og vanskelig å tegne et presist bilde av 
det økte ressursbehov i sekretariatet ved eksempelvis sekretariatsbistand rettet mot 
spesialforeninger.  Ambisjonen med analysen blir således å peke på hvilke hovedtrender i 
retning av merkostnader eller kostnadsreduksjoner som følger av forslagene. 
 

17.4.3 Geografiske avdelinger 
I pkt 13.2, side 46, er det gitt en prinsipiell skisse for inndeling i geografiske enheter.  
Modellen innebærer økt samarbeid på tvers av avdelingsgrenser innenfor samme helseregion 
innen områder som tillitsvalgtopplæring, forhandlingsvirksomhet, kursvirksomhet etc.  Utover 
dette legges det frem to alternative modeller for dannelsen av ny avdelingsstruktur.  Den 
minst radikale modellen innebærer sammenslåing av Hedmark og Oppland samt av Aust- og 
Vest-Agder, slik at det nye antallet fylkesavdelinger blir 17.  Alternativt foreslås 
sammenslåinger også av Sør- og Nord-Trøndelag av Telemark, Vestfold og Buskerud samt av 
Akershus og Østfold.  Med denne modellen reduseres antall geografiske avdelinger til 13. 

 
De geografiske avdelingene forutsettes finansiert som tidligere gjennom sin forholdsmessige 
andel av sentralt innkrevd totalkontingent supplert med avdelingens egne inntekter.  
Sekretariatsbehovet organiseres og ivaretas lokalt.   

 
Kartleggingen av fylkesavdelingenes økonomi i august/september 2004 viser at dagens 
avdelinger bruker mellom 2 og 3 millioner kroner på sekretariatsrelatert arbeid.  Utover dette 
bruker avdelingene årlig mer enn 5 millioner på direkte kostnader knyttet til styrer, råd, 
komiteer og utvalg.   
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Den foreslåtte forenklingen av den geografiske avdelingsstrukturen vil ventelig åpne for 
effektiviseringsmuligheter både knyttet til rene sekretariatskostnader og mht. kostnader 
knyttet til styrer, råd, komiteer og utvalg.  Som omtalt i pkt 13.2, forutsettes utvidet faglig 
samarbeid mellom avdelinger innen samme helseregion.  Dette kan åpne for synergieffekter 
forutsatt at ikke parallellkompetanse bygges opp i alle ledd. 
 
Om yrkesforeningsstrukturen forenkles slik det er foreslått, vil avdelingsstyrets (og 
regionsutvalgenes) sammensetning bli forenklet og kreve mindre kostnader. 
 
De enheter som vil bestå etter ny struktur, er tiltenkt viktige oppgaver knyttet til å rekruttere 
og betjene lokalt tillitsvalgtapparat sammenlignet med dagens situasjon.  Sammenslåtte 
avdelinger vil i tillegg måtte betjene en bredere medlemsmasse og et mer omfattende 
tillitsvalgtkorps sammenlignet med tidligere.  Regionsutvalgene foreslås lovfestet og vil selv 
om utvalgenes sammensetning forenkles, trolig legge beslag på ressurser utover dagens nivå. 
 
Selv med den økte ressursbruk som følger av foregående avsnitt, virker det - gitt en 
geografisk avdelingsstruktur bestående av 13 avdelinger og 5 lovfestede regionsutvalg, 
forsvarlig å konkludere med at forslaget vil frigjøre synergier i området kr. 1,5 – 2,5 millioner 
avhengig av hvor effektive eventuelle samarbeidsmodeller som utvikles mellom avdelingene 
blir.  Ender man opp med 17 enheter vil effektiviseringsgevinsten bli marginal. 

 

17.4.4 Yrkesforeninger 
Sentralstyrets forslag til ny yrkesforeningsstruktur, jfr pkt 1.2, foran, gir følgende 5 
yrkesforeninger fra 1.9.2006: 
 

• Foreningen for leger i vitenskapelig stilling og annen statlig virksomhet (LVS) 
• Norsk overlegeforening (Of) 
• Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) 
• Primærmedisinsk legeforening (PML) 
• Yngre legers forening (Ylf) 

 
I henhold til sekretariatets kartlegging av økonomisk status i yrkesforeningene pr. 31.12.2003, 
koster driften av eksisterende 7 foreninger ca. kr. 20 mill. pr. år.  Ca. kr. 2,5 mill. av dette 
relaterer seg til Namf og LSA.  Av dette utgjør administrative kostnader knyttet til styrer, råd 
og komiteer samt sekretariatsfunksjoner, ca. 70 %.  
 
De foreslåtte endringene knyttet til yrkesforeningsstruktur er mindre omfattende enn 
endringene knyttet til geografiske avdelinger.  Det er vanskelig å konkludere med om 
endringsforslaget i sum vil innebære en kostnadsreduksjon, økte kostnader eller status quo 
mht. netto kostnadsnivå i knyttet til yrkesforeningsaksen.  Ca. kr. 1,5 mill. i rene 
driftskostnader knyttet til Namf og LSA vil bli rasjonalisert bort, men vil i kanskje i noen grad 
gjenspeiles gjennom økte kostnader i PML eller andre yrkesforeninger.  Det er likevel grunn 
til å forvente at samordning av styrer og sekretariatsbistand i den foreslåtte fusjonen, i sum vil 
kunne resultere i marginale positive synergieffekter. 

 

17.4.5 Fagmedisinske spesialforeninger 
Sentralstyrets forslag innebærer obligatorisk medlemskap i fagmedisinsk spesialforening for 
alle godkjente spesialister og faglig kontingent for alle leger med autorisasjon. Basert på 
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budsjettall for 2005 (inklusive alle pensjonister) vil dette være 18 820 medlemmer, hvorav 
17 465 forutsettes å bli krevd for kontingent. De økonomiske og administrative konsekvenser 
knyttet til kontingentinnkrevingen for et utvidet obligatorisk medlemskap er svært usikre. Det 
er likevel opplagt at dette isolert sett vil kreve økte ressurser i sekretariatet. Det vil bli svært 
viktig at en eventuell omlegging gjøres med så enkle regler og definisjoner som mulig - 
samtidig som det utvikles og tas i bruk effektive interaktive nettjenester overfor medlemmene. 
 
Som det fremgår av pkt 6 og 17.4.1, innebærer den foreslåtte kontingentmodellen at fullt 
betalende spesialistmedlemmer får økt sin totalkontingent med kr 800,-, fra kr. 5 000 til  
kr. 5 800, mens fullt betalende ikke-spesialister foreslås belastet kr. 5 510.  Til sammenligning 
koster i gjennomsnitt et medlemskap i spesialforeninger i dag ca. kr. 350.  For øvrig 
videreføres eksisterende rabattordninger med satser beskrevet i pkt 17.4.1. Foreslått 
kontingentmodell knyttet til fagkontingent gir en brutto økning i totalkontingenten til Den 
norske lægeforening på ca. kr. 12,5 mill. Høyere kontingentsats og utvidet 
faktureringsgrunnlag sammenlignet med dagens medlemsmasse i spesialforeningene, anslås å 
resultere i en netto inntektsøkning på kr. 4-6,5 mill. sammenlignet med dagens 
kontingentinntekter i spesialforeningene avhengig av antall assosierte 
spesialforeningsmedlemmer i fremtiden.  Hoveddelen av netto inntektsøkning kanaliseres 
direkte tilbake til de fagmedisinske spesialforeningene. Resterende andel av inntektsøkningen 
vil måtte finansiere kostnadene ved utvidelsen av medlemskapet og fullt ut de økte 
sekretariatstjenester som etterspørres. 
 
I pkt 15.1.4, side 69, tillegges de fagmedisinske spesialforeningene omfattende 
ansvarsområder og oppgaver.  I pkt 15.2, side 73, gjennomgås innspill fra spesialforeningene 
knyttet til undersøkelse foretatt i oktober 2003 angående behov for sentrale 
sekretariatstjenester. Behovet for utvikling og etablering av fagsekretariat og servicetilbud til 
de fagmedisinske foreningene synes på denne bakgrunn stort.  En nærmere vurdering tyder på 
at sekretariatet som et minimum må styrkes med 2 årsverk knyttet til utvidede merkantile 
tjenester, tjenester av koordinerende/liaisonmessig karakter samt støtte til prosjekter for 
kvalitets- eller fagutvikling.   
 
Gitt at alle leger med autorisasjon omfattes av kontingentplikten, samt at landsstyret støtter 
det skisserte nivået på en fremtidig kontingent, synes det å være gode økonomiske 
forutsetninger for å utvikle et sekretariats- og servicetilbud til fagmedisinske foreninger 
tilpasset foreningenes mandat og hovedoppgaver.  Oppgavene bør med andre ord kunne løses 
uten vesentlig innslag av andre finansieringskilder enn medlemskontingenter. 
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Vedlegg 1 
 
Landsstyrets vedtak i sak nr 12/2003 
 
Legeforeningens organisasjon 
 
Landsstyret pålegger sentralstyret å fullføre arbeidet med forslag til endringer i 
Legeforeningens organisasjonsmessige oppbygning og struktur med utgangspunkt i 
organisasjonsutvalgets innstilling av 30. januar 2003, de høringsuttalelser som er innhentet og 
den debatt som landsstyret har ført om saken.  
 
Det videre arbeid skal skje etter følgende prinsipper og prosess: 
 
1. Generelt 
Legeforeningen skal fortsatt ha en obligatorisk fordeling av medlemmer etter to akser – én 
etter geografisk tilhørighet og én etter yrkestilhørighet. Legeforeningen skal dessuten fortsatt 
omfatte sammenslutninger i form av fagmedisinske foreninger som skal danne et viktig 
organisatorisk grunnlag for Legeforeningens arbeid med medisinsk utdanning, fag- og 
kvalitetsutvikling. Fagmedisinske foreninger og andre spesialforeninger godkjennes av 
sentralstyret.  
 
2. Geografiske enheter 
Landsstyret ser det som ønskelig at Legeforeningens geografiske enheter kan utvikles til mer 
slagkraftige enheter enn flertallet av de nåværende fylkesavdelinger mht økonomi og grunnlag 
for rekruttering, skolering og drift av tillitsvalgtapparat etter hovedavtale og andre 
foreningsverv. Forutsetningen for at en slik utvikling skal bli vellykket er at de lokale 
enhetene selv finner det hensiktsmessig og selv styrer utviklingen. Selv om foreningen bør ha 
en nasjonal hovedstruktur, må forutsetningen om en viss autonomi måtte innebære at 
løsningene kan variere noe fra landsdel til landsdel. 
 
De fremtidige geografiske avdelingene kan eksempelvis utgjøres av  
 
• ett fylke (som nå), 
• to eller flere fylker, 
• et lokalsykehusområde 
• ett helseforetaksområde, 
• to eller flere helseforetaksområder, 
• et regionalt helseforetaksområde. 
 
Landsstyret konstaterer at behovet for et regionalt foreningsorgan i forhold til de regionale 
helseforetak, kan dekkes tilfredsstillende gjennom et samarbeidsorgan for underliggende 
avdelinger etter mønster av nåværende regionsutvalg. 
 
Landsstyret forutsetter at forslag til avdelingenes utstrekning og navn bestemmes etter en 
samarbeidsprosess mellom de enkelte av de nåværende fylkesavdelinger som ut fra 
forholdene mht geografi, kommunikasjoner og organisering av helsetjenesten sogner naturlig 
til hverandre. Samarbeidet skal ellers omfatte spørsmål om hvilke foreningsorganer som bør 
finnes innen avdelingens område og hvordan en lokal struktur av tillitsvalgte på 
arbeidsplassene og utvalg som nedsettes av avdelingen, skal kunne ivareta medlemmenes 
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ulike interesser på kommunalt/interkommunalt nivå, enkeltinstitusjonsnivå og 
helseforetaksnivå. Det må også drøftes i hvilken utstrekning en ny form for avdelingsdannelse 
må etablere lokalt sekretariat og evt hva som kreves av sakkyndig støtte fra det sentrale 
sekretariat. 
 
Samarbeidet forutsettes igangsatt ved at fylkesavdelingenes styrer innen hver av landsdelene 
ved intern korrespondanse eller møter med hverandre avgjør hvem de kan tenke seg å 
samarbeide med, hvoretter de som er blitt enige om å forsøke et samarbeid, nedsetter et felles 
samarbeidsutvalg. Sentralstyret underrettes om hvilke samarbeidsutvalg som igangsettes. 
 
I samarbeidsutvalgene må alle yrkesforeningene være rimelig representert. Dessuten bør det 
innbys representant for nærmeste avsnitt av Nmf. 
 
Fylkesavdelinger som ikke ser en mulig endring som hensiktsmessig, eller som ikke oppnår å 
komme i samarbeidsposisjon til andre, underretter sentralstyret.  
 
De første rapporter avgis avdelingsvis innen 31. august 2003. Det avgis progresjonsrapport 
innen 31. oktober 2003. Resultatene av samarbeidet oppsummeres i én felles rapport fra de 
samarbeidende avdelinger, som sendes sentralstyret innen utgangen av 2003. 
 
Landsstyret har merket seg ønsket om å gjøre de fem regionsutvalgene mer representative og 
beslutter at utvalgene pr. 1. september 2003 utvides slik at de omfatter lederne av samtlige 
fylkesavdelinger i regionen og én representant fra alle de yrkesforeninger som ikke er 
representert gjennom lederne samt en representant for Nmf fra nærmeste universitet. Dog skal 
regionsutvalgets leder ikke anses å representere yrkesforening. 
 
Når det gjelder regionsutvalgenes myndighet, viser landsstyret til det vedtak fra møtet i 
Tromsø 5 – 7. juni 2002 som ble fattet etter forslag fra landsstyrets medlem Ottar Grimstad i 
samarbeid med sentralstyret, herunder særlig annet ledd, som lyder: 
 

”Regionsutvalgene representerer Legeforeningen på regionalt nivå. Utvalgene kan 
vedta å samordne synspunkter og interesser, avgjøre uenighet og forplikte medlemmer 
i regionen i viktige spørsmål.” 

 
Landsstyret bekrefter dette vedtak og forlenger regionsutvalgene funksjonstid fra 1. september 
2003 til 31. august 2005. 
 
3. Yrkesforeninger 
Landsstyret vil prinsipielt uttale at yrkesforeninger bør bygge på naturlige interessefellesskap 
som ikke kan antas forsvarlig ivaretatt av andre og som kan innebære praktiske konsekvenser 
for den videre organisering av arbeidet med å fremme yrkesforeningens interesser gjennom 
kollektive avtaler/mønsteravtaler eller lignende. Landsstyret vil ikke ta initiativ til å endre 
status for noen av de nåværende yrkesforeninger, men vil med tanke på best mulig 
ressursutnyttelse se det som ønskelig at spørsmål om en forenkling basert på frivillig 
sammenslutning blir drøftet nøye. 
 
Sentralstyret skal innen årets utgang innby yrkesforeningene til drøfting av spørsmålet om 
sekretariatsordning for yrkesforeningene. 
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4. Spesialforeninger mv. 
Landsstyret har merket seg oppslutningen om organisasjonsutvalgets forslag for å styrke det 
medisinsk-faglige arbeidet som finner sted innenfor Legeforeningen og ser det som viktig at 
essensen i disse forslag omsettes til praktiske tiltak så snart som mulig.  
 
Landsstyret ber sentralstyret sørge for at sekretariatet fra og med 2004 settes i stand til å 
betjene de spesialforeninger som dekker én eller flere godkjente spesialiteter med to årsverk 
og etter de retningslinjer som er foreslått av organisasjonsutvalget. Det skal inntil videre dreie 
seg om økt innsats og prosjektstøtte på områdene utdanning, fagutvikling og 
kvalitetsutvikling.  
 
Sentralstyret skal innby spesialforeningene til dialog om den nærmere utforming av det tilbud 
hovedforeningen skal yte og mulighetene for en utvidelse av finansieringen av dette. 
 
Sentralstyret bes innlede drøftinger med spesialforeningene om en videreutvikling av 
hovedforeningens støtte til spesialforeningenes arbeid og etableringen av et sentralt fagråd 
som kan delegeres beslutningsmyndighet på visse områder og for øvrig virke samordnende 
for spesialforeningenes aktiviteter og rådgivende overfor sentralstyret i faglige og fagpolitiske 
spørsmål. Landsstyret setter som forutsetning for disse drøftinger at Legeforeningens enhet og 
enhetlige ledelse under sentralstyre og president skal være usvekket.   
 
Landsstyret pålegger sentralstyret å sørge for at det til landsstyremøtet 2004 foreligger et 
forslag til vedtak av regler for samhandling med legemiddelindustri og medisinsk-teknisk 
utstyrsindustri. Reglene skal ikke bare gjelde spesialforeningene, men alle ledd i foreningen. 
Det må gis god tid til drøftinger, debatter og høringer internt i foreningen innen 
vedtaksforslaget legges frem. 
 
Landsstyret har merket seg forslagene om å gjøre medlemskap i fagmedisinske 
spesialforeninger obligatorisk på samme måte som medlemskap i avdelinger og 
yrkesforeninger. Landsstyret pålegger sentralstyret å utrede dette spørsmål som ledd i det 
videre arbeid. 
 
Sentralstyret skal dessuten særskilt vurdere opprettelsen av et råd for grunnutdanningen. 
 
5. Samlet forslag 
Landsstyret forutsetter at sentralstyret på basis av det foreliggende arbeid og dette vedtak, 
samt resultatene av deldrøftingene, rapportene og utredningen, utarbeider et samlet forslag til 
endringer og fornyelser av Legeforeningens organisasjonsmessige oppbygning, struktur og 
virkemåte.  
 
De administrative og økonomiske konsekvenser ved forslaget skal så langt det er mulig være 
utredet. Dersom forslaget medfører et høyere kostnadsnivå, skal det fremgå hvordan dette er 
tenkt finansiert. 
 
Forslaget sendes på høring i foreningen med høringsfrist 31. desember 2004. 
 
6. Endelig landsstyrebehandling 
Etter høringen utarbeider sentralstyret sitt endelige forslag, ledsaget av forslag til nye 
vedtekter, for behandling av det ordinære landsstyremøtet i 2005. Landsstyret antar at 
iverksettelse av nye vedtekter bør kunne skje med virkning fra 1. september 2005. 



Kontingentinntekter - totalkontingent (dersom innført i 2005)
Kontingent fullt betalende spesialister: 5 800

Medlemskategori

Antall 
med-

lemmer
Rabatt 

i % Sats Beløp

Landsstyrets 
vedtak for 
2005 - sats

Landsstyrets 
vedtak for 

2005 - beløp
Sats-

økning
Antatt 

merinntekt

1 Fullt betalende spesialister 11 000 0 5 800 63 800 000 5 000 55 000 000 800 8 800 000

2 Fullt betalende ikke-spesialister 2 500 5 5 510 13 775 000 5 000 12 500 000 510 1 275 000

3 Nyutdannet (3 år etter eksamen) 1 700 25 4 350 7 395 000 3 750 6 375 000 600 1 020 000

4 Ektefeller (med ett Tidsskrift) 1 300 25 4 350 5 655 000 3 750 4 875 000 600 780 000

5 Dobbeltmedlemsskap (Akadem) 50 25 4 350 217 500 3 750 187 500 600 30 000

6 Medlemmer i utlandet 365 50 2 900 1 058 500 2 500 912 500 400 146 000

7 Studenter 3 350 90 580 1 943 000 450 1 507 500 130 435 500

8 Alderspensjonister (etter 1.6.2000) 550 80 1 160 638 000 1 000 550 000 160 88 000

9 Alderpensjonister (før 1.6.2000) 1 100 100 0 0 0 0 0 0

10 Uførepensjonister 230 100 0 0 0 0 0 0

11 Fritatt 15 100 0 0 0 0 0 0

12 Ansatte 10 100 0 0 0 0 0 0

Totalt/Gjennomsnitt 22 170 26,5 4 262 94 482 000 3 695 81 907 500 567 12 574 500

27.10.2004 09:06 Kontingent og fordeling 2\a) Inntekt
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Hovedfordeling kontingentinntekter (dersom innført i 2005)

Gruppe

Antall med
lemmer 

totalt

Antall 
betalende 

med-
lemmer

%-andel 
av 

totalkon-
tingent Beløp

Inntekt per 
betalende 
medlem

Landsstyrets 
vedtak for 

2005 - beløp

Antatt mer-
/mindre-
inntekt

1 Spesialforeningene 18 820 17 465 12,0 11 337 840 649 0 11 337 840

2 Fylkesavdelingene 18 455 17 100 11,0 10 393 020 608 11 000 000 -606 980

3 Yrkesforeningene 18 820 17 465 18,0 17 006 760 974 19 000 000 -1 993 240

4 Nmf 3 350 3 350 2,0 1 889 640 564 1 675 000 214 640

5 Rettshjelpsordningen 22 170 20 815 2,5 2 362 050 113 2 500 000 -137 950

6 Hovedforeningen 22 170 20 815 54,5 51 492 690 2 474 47 732 500 3 760 190

Totalt/Gjennomsnitt 22 170 20 815 100,0 94 482 000 4 539 81 907 500 12 574 500

27.10.2004 09:23 Kontingent og fordeling 2\b) Hovedfordeling



Fylkesavdelinger 2005 - Revidert i samsvar med landsstyrets vedtak
Til fordeling: 11 000 000
Garanti-inntekt: 360 000   (eksklusive geografisk tilskudd)
Tilskudd per medlem: 574

Fylkesavdeling

Anslag antall 
betalende 

medlemmer 
2005

Anslag antall 
ikke-betalende 

medlemmer 
2005

Sum 
medlemmer 

2005
Geografisk 

tilskudd
Utjevnings-

tilskudd
Medlems-
tilskudd Totalt

Oslo 3 962 409 4 371 2 273 400 2 273 400
Østfold 757 65 822 434 367 434 367
Akershus 1 487 120 1 607 853 242 853 242
Hedmark 576 57 633 30 000 330 509 360 509
Oppland 573 40 613 32 000 328 788 360 788
Buskerud 712 70 782 408 546 408 546
Vestfold 637 70 707 365 511 365 511
Telemark 533 41 574 55 000 305 836 360 836
Aust-Agder 312 24 336 181 000 179 026 360 026
Vest-Agder 508 55 563 69 000 291 491 360 491
Rogaland 1 063 77 1 140 609 951 609 951
Hordaland 1 778 122 1 900 1 020 218 1 020 218
Sogn og Fjordane 301 19 320 40 000 188 000 172 714 400 714
Møre og Romsdal 713 42 755 40 000 409 120 449 120
Sør-Trøndelag 1 115 62 1 177 639 788 639 788
Nord-Trøndelag 363 25 388 40 000 152 000 208 290 400 290
Nordland 690 26 716 50 000 395 923 445 923
Troms 795 22 817 30 000 456 172 486 172
Finnmark 225 9 234 50 000 231 000 129 105 410 105
I alt 17 100 1 355 18 455 250 000 938 000 9 812 000 11 000 000

27.10.2004 09:30 Kontingent og fordeling 2\c) Fylkesavdelinger 2005



Yrkesforeninger 2005 - Revidert i samsvar med landsstyrets vedtak
Til fordeling: 19 000 000
Grunntilskudd: 400 000
Tilskudd per betalende medlem: 647

Yrkesforening

Anslag 
betalende 

medlemmer 
2005

Anslag antall 
ikke-

betalende 
medlemmer 

2005

Sum 
medlemmer

2005
 
Grunntilskudd

Oppgave-
tilskudd

Kostnads-
krevende drift

Medlems-
tilskudd Totalt tilskudd

Aplf 3 960 240 4 200 400 000 500 000 400 000 2 562 153 3 862 153

LVS 490 65 555 400 000 317 034 717 034

Namf 345 65 410 400 000 50 000 50 000 223 218 723 218

Of 5 680 650 6 330 400 000 3 675 007 4 075 007

LSA 665 115 780 400 000 50 000 50 000 430 261 930 261

PSL 1 000 175 1 175 400 000 200 000 647 008 1 247 008

Ylf 5 325 45 5 370 400 000 3 600 000 3 445 319 7 445 319

I alt 17 465 1 355 18 820 2 800 000 4 200 000 700 000 11 300 000 19 000 000

27.10.2004 09:31 Kontingent og fordeling 2\d) Yrkesforeninger 2005



Alternative (fylkes)avdelinger 2005
Til fordeling: 10 393 020
Garanti-inntekt: 360 000   (eksklusive geografisk tilskudd)
Tilskudd per medlem: 568

Fylkesavdeling

Anslag antall 
betalende 

medlemmer 
2005

Anslag antall 
ikke-

betalende 
medlemmer 

2005

Sum 
medlemmer 

2005
Geografisk 

tilskudd
Utjevnings-

tilskudd
Medlems-
tilskudd Totalt

Totalt uten 
sammen-

slåing

Oslo 3 962 409 4 371 2 252 321 2 252 321 2 273 400

Østfold/Akershus 2 244 185 2 429 1 275 671 1 275 671 1 287 610

Hedmark/Oppland 1 149 97 1 246 653 184 653 184 721 298

Buskerud/Vestfold/Telemark 1 882 181 2 063 1 069 881 1 069 881 1 134 894

Aust-Agder/Vest-Agder 820 79 899 466 154 466 154 720 517

Rogaland 1 063 77 1 140 604 295 604 295 609 951

Hordaland 1 778 122 1 900 1 010 759 1 010 759 1 020 218

Sogn og Fjordane 301 19 320 40 000 189 000 171 113 400 113 400 714

Møre og Romsdal 713 42 755 40 000 405 327 445 327 449 120

Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag 1 478 87 1 565 40 000 840 214 880 214 1 040 078

Nordland 690 26 716 50 000 392 252 442 252 445 923

Troms 795 22 817 30 000 451 942 481 942 486 172

Finnmark 225 9 234 50 000 233 000 127 908 410 908 410 105

I alt 17 100 1 355 18 455 250 000 422 000 9 721 020 10 393 020 11 000 000

27.10.2004 09:31 Kontingent og fordeling 2\e) Alternative avdelinger 2005 



Alternative yrkesforeninger 2005 
Til fordeling: 17 006 760
Grunntilskudd: 400 000
Tilskudd per betalende medlem: 653

Yrkesforening

Anslag 
betalende 

medlemmer 
2005

Anslag antall 
ikke-

betalende 
medlemmer 

2005

Sum 
medlemmer 

2005
Grunn-
tilskudd

Oppgave-
tilskudd

Medlems-
tilskudd

Totalt 
tilskudd

Totalt uten 
sammen-
slåing*

Mer-/ 
mindre-
inntekt

LVS (+1/3 av 
LSA+1/3 av Namf) 827 125 952 400 000 539 913 939 913 1 268 194 -328 280

PML (Aplf+2/3 av 
LSA+1/3 av Namf) 4 518 338 4 857 400 000 2 951 019 3 351 019 4 723 399 -1 372 380

PSL (som før) 1 000 175 1 175 400 000 653 121 1 053 121 1 247 008 -193 887

Of (+1/3 av Namf) 5 795 672 6 467 400 000 3 784 837 4 184 837 4 316 080 -131 243

Ylf (som før) 5 325 45 5 370 400 000 3 600 000 3 477 870 7 477 870 7 445 319 32 551

I alt 17 465 1 355 18 820 2 000 000 3 600 000 11 406 760 17 006 760 19 000 000 -1 993 240

* Medregnet andel av nedlagte foreninger.

27.10.2004 09:32 Kontingent og fordeling 2\f) Alternative yfer 2005



Spesialforeninger (dersom innført i 2005)
Til fordeling: 11 337 840
Grunntilskudd: 50 000
Tilskudd per betalende medlem: 526

Fagmedisinske 
foreninger

Anslag 
betalende 

medlemmer 
2005

Anslag antall 
ikke-

betalende 
medlemmer 

2005

Sum 
medlemmer 

2005
Grunn-
tilskudd

Medlems-
tilskudd

Totalt 
tilskudd

Tillskudd 
per 

medlem

Forening 1 100 10 110 50 000 52 607 102 607 1 026

Forening 2 1 000 25 1 025 50 000 526 072 576 072 576

Forening 3 400 20 420 50 000 210 429 260 429 651

Forening 4 900 30 930 50 000 473 464 523 464 582

Forening 5 90 5 95 50 000 47 346 97 346 1 082

Forening 6 1 500 30 1 530 50 000 789 107 839 107 559

Forening 7 2 000 100 2 100 50 000 1 052 143 1 102 143 551

Forening 8 30 2 32 50 000 15 782 65 782 2 193

Sum Forening 9-43 11 445 1 133 12 578 1 750 000 6 020 889 7 770 889 679

I alt 17 465 1 355 18 820 2 150 000 9 187 840 11 337 840 649

27.10.2004 09:32 Kontingent og fordeling 2\g) Spesialforeninger



Tilleggskontingent yfene (dersom innført i 2005) Tilleggskontingent "nye" yfer (dersom innført i 2005)

Antall 
betalende 

medlemmer*
%-andel av 
totalkont. Sats Beløp

Antall 
betalende 

medlemmer*
%-andel av 
totalkont. Sats

1 Aplf 3 876 10,0 580 2 248 080 1
LVS (+1/3 av LSA+1/3 
av Namf) 774 0,0 0

2 LVS 460 0,0 0 0 2
PML (Aplf+2/3 av 
LSA+1/3 av Namf) 4 397 10,0 580

3 Namf 322 0,0 0 0 3 PSL (som før) 920 10,0 580

4 Of 5 395 0,0 0 0 4 Of (+1/3 av Namf) 5 502 0,0 0

5 LSA 620 0,0 0 0 5 Ylf (som før) 5 322 0,0 0

6 PSL 920 10,0 580 533 600 I alt 16 915 3,1 182

7 Ylf 5 322 0,0 0 0

Totalt 16 915 2,8 164 2 781 680

* Eksklusive alle pensjonister

27.10.2004 09:33 Kontingent og fordeling 2\h) Yftillegg
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