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Lovendringsforslag vedr vilkår for godkjenning som spesialforening 
 

Våren 2018 ble Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet godkjent som 
spesialforening under Legeforeningen. Høsten 2018 søkte Legenes forening for helseteknologi og 
innovasjon om det samme. Etter høringsrunde i foreningen, og flere behandlinger av saken i 
sentralstyret, besluttet sentralstyret i august 2019 å ikke godkjenne foreningen som spesialforening. 
Samtidig ble det besluttet at man skulle se nærmere på behovet for å endre reglene for opptak som 
spesialforening. 

Bakgrunnen for at sentralstyret besluttet å ikke godkjenne foreningen, var at dens virkeområde ville 
gripe inn i sentrale politikkområder, og dermed utfordre en demokratisk politikkutvikling i 
foreningen. Det ble i vurderingen lagt vekt på hvilken rolle spesialforeningene har hatt og var ment å 
ha i foreningen. Dagens spesialforeninger har historisk sitt opphav sammen med de fagmedisinske 
foreninger. De fagmedisinske foreningene ble opprettet av landsstyret i 2005. Frem til da var alle 
fagmedisinske foreninger omtalt som spesialforeninger i lovene. Ved lovendringen i 2005 ble alle 
spesialforeninger som dekket en godkjent spesialitet, gjort om til fagmedisinske foreninger. De 
gjenværende ble til dagens spesialforeninger. Ved lovendringer i 2013 tok man inn krav om et visst 
antall medlemmer og en viss aktivitet for å kunne godkjennes som spesialforening.  

En spesialforening har en løsere tilknytning til Legeforeningen enn andre foreningsledd, i og med at 
man ikke har obligatoriske medlemmer og heller ikke delegater til landsstyret (med unntak av Eldre 
legers forening). Spesialforeningene har også en noe friere posisjon når det gjelder utadrettet 
virksomhet. Dette henger sammen med at spesialforeningene var ment å være foreninger med 
interesser som ikke falt inn under yrkesforeninger, lokalforeninger eller en enkelt fagmedisinsk 
spesialitet.  

En gjennomgang av dagens spesialforeninger viser at det overveldende flertallet av disse har et 
interesseområde som er knyttet til fagmedisinske interesseområder og i liten grad omhandler 
sentrale politikkområder. Flere av foreningene vil i enkelte sammenhenger kunne komme inn på 
foreningens politikkområder, men i utgangspunktet er deres hovedanliggende et faglig fellesskap. 
Per i dag har Legeforeningen følgende godkjente spesialforeninger: 

 Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

 Norsk forening for allergologi og immunpatologi 

 Norsk selskap for akuttmedisin 

 Norsk selskap for craniofacial kirurgi 

 Eldre legers forening 

 Norsk flymedisinsk forening 

 Norsk hjerneslagforening 

 Norsk Hodepineselskap 

 Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet 

 Norsk forening for intervensjonsradiologi 

 Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

 Norsk forening for leger i legemiddelindustrien 



 
 
 
 

 

 Norsk militærmedisinsk forening 

 Medisinsk forening for nevrohabilitering 

 Norsk forening for palliativ medisin 

 Norsk forening for smertemedisin 

 Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin 

 Norsk selskap for trombose og hemostase 

 Norsk trygdemedisinsk forening 

Sentralstyret valgte å avvise den siste søknaden fordi helseteknologi og innovasjon er sentrale 
politikkområder. For slike områder er det viktig at utspill fra foreningen springer ut av de 
demokratiske systemene som organisasjonen er tuftet på. Sentralstyret mener det er behov for en 
tydeliggjøring av spesialforeningenes formål. På den måten vil man kunne unngå tilsvarende saker i 
fremtiden.  

Samtidig er sentralstyret opptatt av at Legeforeningen skal romme alle leger og deres 
interesseområder knyttet til utøvelsen av legeyrket. Det anses som viktig og ønskelig at man finner 
plass i de eksisterende strukturene, i stedet for at det opprettes nye. Det arbeides derfor parallelt for 
å finne hensiktsmessige løsninger for å skape nettverk og møteplasser for eksempel for leger som er 
spesielt interessert i helseteknologi og innovasjon innenfor Legeforeningens organisasjon.  

 

Forslag til lovendring:  

Kravene for godkjenning fremgår av § 3-9-1 (2), som lyder: 

"For godkjenning kreves at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske legeforenings lover og 
regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele landet. Leger som velger 
ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i spesialforening." 

Sentralstyret foreslår at § 3-9-1 (2) endres til: 

"For godkjenning kreves at foreningens interesseområde ikke hovedsakelig omhandler 
Legeforeningens sentrale politikkområder, samt at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske 
legeforenings lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele 
landet. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i 
spesialforening." 

Det understrekes at det foreliggende forslaget ikke vil få betydning for spesialforeningene som 
allerede er godkjent. 

Det bes om tilbakemeldinger på lovendringsforslaget innen 13.3.2020. 
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