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Fra presidenten 

 
Årsmeldingen for 2019 viser at Legeforeningen nok en gang har hatt et år med høy aktivitet 
og engasjement innenfor flere sentrale, helsepolitiske områder. Foreningen fortsetter å 
vokse, fra 35 728 medlemmer i 2018, til 36 330 medlemmer ved årsskiftet. Tillitsvalgte, 
sekretariat, LEFO og Tidsskriftet har gjennom 2019 jobbet hardt for å ivareta medlemmenes 
interesser og behov. 
 
2019 var avslutningen på nok en sentralstyreperiode, og dermed også en avslutning for 
satsningsområdene for perioden 2018-2019. 
 
Det første satsningsområdet het "Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og 
fremtidsrettet fastlegeordning". 2019 ble et viktig år for dette arbeidet. Vi utviklet ny politikk 
og strategier for at våre løsningsforslag skulle få gjennomslag i regjeringens handlingsplan 
for allmennlegetjenesten. Det har vært tett dialog med både helsemyndigheter og partier på 
Stortinget, samt viktige forhandlinger av fastlegenes rammebetingelser. Satsingsområdet har 
vært høyt prioritet hos både politisk ledelse og sekretariatet dette året. 
 
Det andre satsningsområdet var "En bedre arbeidshverdag i sykehus med vekt på 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet". Innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 
2020-2023 preget arbeidet dette året. Tilbakemeldinger fra medlemmer om høy 
arbeidsbelastning, manglende ressurser og lite medvirkning var førende for innspillene våre. 
 
Det tredje satsningsområdet var "Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen". 
Arbeidet i 2019 omfattet blant annet den reviderte spesialistforskriften og 
spesialitetskomiteenes nye rolle, samt etablering av ALIS-kontorer for allmennmedisin. 
 
Det fjerde satsningsområdet vi avsluttet i 2019 var en “Studentsatsing for å styrke 
organisasjonen til Norsk medisinstudentforening.” Høy organisasjonsgrad i arbeidslivet 
starter i vår egen studentforening. Vi har derfor hatt ekstra fokus på at nye medlemmer 
finner en plass og et godt tilbud i Legeforeningen. Nmf oppnådde målet om høyere 
medlemsvekst, og satte ny rekord for antall nye medlemmer i 2019. 
 
Med nytt sentralstyre fra september 2019, markerer vi starten på arbeidet med nye 
satsningsområder. De neste årene skal vi fortsette å videreutvikle politikk og jobbe for å øke 
foreningens gjennomslagskraft på våre kjerneområder. Årsmeldingen for 2019 viser at vi 
jobber godt. Det tar vi med oss inn i 2020, som vi i skrivende stund vet blir et krevende år. Da 
er det godt å vite at jeg leder en forening med så stort politisk og faglig engasjement og 
tyngde. Det er en god ballast å ta med seg inn i det nye året.  
 
 

 
 
Marit Hermansen 
president 
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 Legeforeningens satsingsområder 
 
 

1.1 Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og fremtidsrettet 
fastlegeordning 
  

I 2019 ble et viktig år for arbeidet med satsingsområdet om fastlegeordningen, både internt med 
utvikling av politikk og strategier og eksternt med tett dialog med helsemyndigheter, politikere, og 
forhandlinger av sentrale rammebetingelser for fastlegene. Satsingsområdet har derfor vært et 
særlig prioritert arbeid hos både politisk ledelse og i sekretariatet i denne perioden.  

Innspill til statsbudsjettet for 2020  
Legeforeningen jobbet også i 2019 aktivt inn mot statsbudsjettprosessene gjennom året. Første 
milepæl var regjeringens budsjettkonferanse i mars, hvor hovedbudskapet var "Bedre finansiering og 
rekruttering til fastlegeordningen". Budskapet ble fulgt opp inn mot revidert nasjonalbudsjett i mai, 
og opp mot fremlegging av statsbudsjettet i oktober.    

Trepartssamarbeidet  
I desember 2017 ble trepartssamarbeidet for fastlegeordningen, mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen, relansert etter å ha ligget i dvale i 10 år. Samarbeidet 
har siden den gang vært en viktig arena for Legeforeningen i arbeidet med å bedre situasjonen i 
fastlegeordningen. Som ledd i trepartssamarbeidet ble det satt ned flere partssammensatte 
arbeidsgrupper. I 2019 ble rapportene " En vurdering av alternative finansieringsmodeller" og 
"Kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten" ferdigstilt. I 2019 har samarbeidet særlig omhandlet 
evalueringen av fastlegeordningen, som ble lansert september 2019, og utforming av 
handlingsplanen for allmennlegetjenesten som ble lansert i mai 2020. Helseministeren inviterte 
partene til dialog om utforming av handlingsplanen høsten 2019.  

 Oppfølgning av protokoll - arbeidsgruppe om oppgaveøkning    
I protokollen av 1.oktober 2018, som avsluttet bruddet på normaltarifforhandlingene 2018, ble 
partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av 
oppgaver av varig karakter som ikke tidligere er kompensert. Arbeidsgruppens rapport ble ferdigstilt 
1. mars 2019.  

Kartlegging av fastlegesituasjonen i alle norske kommuner  
Sommeren 2017 gjennomførte VG en kartlegging av fastlegesituasjonen i alle norske kommuner. 
Kartleggingen viste at kommuner over hele landet slet med å få tak i nok fastleger. Vinteren 
2018/2019 gjennomførte Legeforeningen en ny kartlegging, etter mal fra VG. Kartleggingen ble 
lansert 21. mars i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse, og viste en firedobling i antall 
kommuner som anså rekrutteringssituasjonen av fastleger som kritisk. Kartleggingen ble en viktig 
brikke i Legeforeningens påvirkningsarbeid, for å opprettholde interessen for fastlegekrisen og øke 
trykket på myndighetene for å få på plass løsninger.  

Utviklingsplan for fastlegeordningen  
På slutten av 2018 ble det besluttet å starte opp et arbeid med å oppdatere Legeforeningens 
utviklingsplan for fastlegeordningen. Arbeidet ble ferdigstilt våren 2019, og lansert på AFs og NFAs 
våruke i mai. Utviklingsplanen ble viktig i videreutviklingen av Legeforeningens forslag til tiltak for å 
løse fastlegekrisen. Det står utfyllende informasjon om utviklingsplanen i avsnitt 4.4.2 Helsepolitiske 
rapporter og publikasjoner.  
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EYs evaluering av fastlegeordningen  
4. september ble evalueringen av fastlegeordningen offentliggjort. Evalueringen ble utført av EY og 
Vista Analyse på oppdrag fra helseministeren. Legeforeningen fulgte arbeidet med evalueringen tett 
og ga innspill til organisering av og innhold i evalueringen. Foreningen deltok også i arbeidsgruppen i 
regi av Helsedirektoratet, og tok initiativ til opprettelse av en referansegruppe. Evalueringen 
bekreftet langt på vei alle Legeforeningens utspill om krisen i fastlegeordningen.  

Handlingsplan for allmennlegetjenesten  
Legeforeningen jobbet høsten 2019 aktivt for å påvirke innholdet i handlingsplanen i samsvar med 
sine forslag til tiltak. Legeforeningen leverte en rekke forslag til trepartssamarbeidet om hvordan 
handlingsplanen burde innrettes for å stabilisere og utvikle ordningen. Det var viktig å få frem at 
krisen i dag står i veien for viktig utviklingsarbeid i fastlegeordningen, og at regjeringen allerede 
våren 2020 må komme med tiltak som vil lette arbeidsbyrden for den enkelte fastlege og som kan få 
flere leger inn i ordningen. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har vært 
sentrale i dette arbeidet. Som en del av påvirkningsarbeidet ble det også gjennomført bilaterale 
møter med partiene på Stortinget.  

Utredninger fra Menon Economics - beregninger av samfunnsøkonomiske effekter av 
fastlegekrisen og Legeforeningens forslag til tiltak   
I forbindelse med utforming av handlingsplanen så man behov for samfunnsøkonomiske beregninger 
av effektene av fastlegekrisen og Legeforeningens forslag til løsninger. Sentralstyret besluttet derfor 
å bestille en todelt utredning fra Menon Economics. Første del av arbeidet var klart i november 2019, 
og viste samfunnskostnader ved at fastlegeordningen ikke fungerer optimalt. Målet med 
beregningene var å gi helseminister Høie gode argumenter han kunne benytte for å få gjennomslag i 
regjeringen for prioritering av fastlegeordningen. Mer informasjon om Menons beregninger kan leses 
i avsnitt 4.4.2 Helsepolitiske rapporter og publikasjoner.  

Viktige forhandlinger av fastlegenes rammebetingelser   
Den stadige eskaleringen av fastlegekrisen var et krevende utgangspunkt for forhandlingene av 
normaltariffen, rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området og særavtalen (SFS 2305) i 2019. 
Se kapittel 2.3 om arbeidsvilkår og rammebetingelser for mer informasjon om dette.  

Arrangementer  
I desember 2019 arrangerte Legeforeningen på nytt Fastlegedagen, i forbindelse med 
Helsedirektoratets fastlegekonferanse 5. desember. Formålet med dagen var igjen å skape ekstra 
oppmerksomhet om fastlegeordningen og vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt. Dagen 
inneholdt markeringer på sosiale medier, stand og innlegg på fastlegekonferansen, samt 
kveldsarrangement med rom for faglig diskusjon og mingling. Fastlegedagen ble også i år godt tatt 
imot av både medlemmer og samarbeidspartnere. 

Arbeidet med fastlegeordningen var ellers oppe som sak på både lederseminaret i januar, 
landsstyremøtet i juni og på lokalforeningsseminaret i november. 
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1.2 En bedre arbeidshverdag i sykehus med vekt på arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet 
 

I 2019 var Legeforeningen involvert i arbeidet for en bedre arbeidshverdagen i sykehus med vekt på 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Innsatsen var preget av utvikling av politikk og strategier internt, og 
eksternt med tett dialog med helsemyndigheter, politikere, særlig i arbeidet med ny nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020-2023.  
 

Innspill til statsbudsjettet 2020 
Legeforeningen har gjennom 2019 vært tydelige i sine budskap til utfordringene i 
sykehusøkonomien. Gapet mellom investeringer i sykehusene og hva politikere og sykehusledere 
forventer av helsepersonell, øker. Legeforeningen har pekt på at ABE-reformens (avbyråkratisering- 
og effektiviseringsreformens) effektiviseringskrav er lite treffsikre. Legeforeningen har lagt vekt på at 
reformen fører til nedskjæringer for avdelinger som burde vært styrket. 

Innspillrapport til Nasjonal helse- og sykehusplan – Invester for framtiden 
Legeforeningen har vært en forkjemper for Nasjonal helse- og sykehusplan og det er positivt at det 
nå er etablert en syklus der helsetjenesten arbeider med nye planer hvert fjerde år. Først arbeider 
sykehusene med sine utviklingsplaner som sammenfattes av de regionale helseforetakene. Dette 
legger grunnlaget for Nasjonal helse- og sykehusplan. Legeforeningen har fulgt denne prosessen tett, 
særlig på regionalt nivå, og på arbeidet med Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023. 

Legeforeningen har som oppfølging av satsningsområdet utarbeidet en innspillrapport til 
regjeringens arbeide med stortingsmeldingen om Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023. Arbeidet 
ble ferdigstilt våren 2019. Innspillsrapporten ble viktig i videreutviklingen av Legeforeningens forslag 
til strategi og tiltak i Stortingsmeldingen. Rapporten peker på avgjørende oppfølgingstiltak fra både 
Forbedringsundersøkelsen og Rambøllundersøkelsen fra 2018. Begge undersøkelsene pekte på 
utfordringer ved arbeidsmiljø, særlig knyttet til arbeidsbelastning, manglende ressurser og lite 
medvirkning.  

Sentrale innspill fra Legeforeningen:  

• Sykehusene må ha en pasientsikkerhetskultur basert på åpenhet og læring av feil 

• Det trengs reell medvirkning i omorganiseringsprosesser og daglig drift.  

• Antall ledernivå må reduseres og stedlig ledelse må innføres på alle sykehus. 

Andre sentrale tema i rapporten er samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, 
større og bedre sykehusbygg, og psykisk helsevern og rusbehandling. Rett kompetanse på rett plass 
er avgjørende for å gjennomføre oppgavene mest mulig effektivt.  Det står utfyllende informasjon 
om rapporten i Kap. 4.2.2 helsepolitiske publikasjoner og rapporter. 

Rett kompetanse på rett sted gir bedre produktivitet 
Legeforeningen har i 2019 gjennomført flere møter med helsemyndighetene hvor det har vært 
avgjørende å få frem at leger, sykepleiere og annet helsepersonell må ha tid til pasientrettet arbeid. 
Møtet mellom helsepersonell og pasient er helsetjenesten hovedanliggende. Sykehuslegers tid til 
disse pasientmøtene har imidlertid hatt en svært negativ utvikling de siste 25 årene. 
Legeforskningsinstituttets undersøkelser viser at i perioden 1994-2014 gikk sykehuslegers tid til 
direkte pasientrettet arbeid ned med 25 prosent. Samme tendens ser vi for legesekretærene. I 
perioden 2008 til 2017 falt årsverket til helsesekretærer med 7 prosent. Dermed faller flere 
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administrative oppgaver på legene og det blir mindre tid til pasientbehandling. Et sentralt innspill fra 
Legeforeningen har vært at når disse oppgavene rasjonaliseres bort og flyttes til leger så synker 
produktiviteten for legegruppen på grunn av manglende tilrettelegging. Rett kompetanse med rett 
person på rett plass er derfor avgjørende. 

 

1.3 Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen 
 

Revidert spesialistforskrift, inkludert særskilte bestemmelser for ASA-spesialitetene, trådte i kraft 1. 
mars 2019. Med dette ble den nye ordningen implementert for spesialistutdanningens del 2 og 3. 
Opprettelsen av den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin ble effektuert. 

Alle tidligere godkjenninger av utdanningsavdelinger opphørte ved implementeringen av 
spesialistforskriften 1. mars, slik at alle som ønsker å tilby spesialistutdanning etter den nye 
ordningen må sende fornyet søknad om godkjenning. Ved søknadsfristens utløp 1. mars 2019 hadde 
Helsedirektoratet mottatt over 700 søknader om godkjenning som utdanningsvirksomhet. 

Legeforeningens spesialitetskomiteer skal i henhold til spesialistforskriftens § 6 b) gi råd til 
Helsedirektoratet ved godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter (helseforetak). Våren 
2019 deltok Legeforeningen i et pilotprosjekt med Helsedirektoratet for utforming av 
behandlingsprosess, nytt IT-verktøy for søknadsbehandlingen og et registersystem for publisering og 
deling av data. Etter initiativ fra Legeforeningen ble det også utformet tilleggsspørsmål til 
virksomhetene, for å sikre et bedre vurderingsgrunnlag. 

Spesialitetskomiteene påbegynte sitt arbeid med vurderingene da søknadene ble gjort tilgjengelig i 
september 2019. Mange av søknadene har vist seg å være mangelfulle, og det omfattende 
vurderingsarbeidet og dialogen med Helsedirektoratet og utdanningsvirksomhetene vil måtte pågå 
også i 2020. 

Legeforeningens spesialitetskomiteer har en forskriftsfestet rett til å gjennomføre besøk ved 
utdanningsvirksomhetene i den nye ordningen. Legeforeningens rutiner og malen for gjennomføring 
av besøk er oppdatert i henhold til det nye regelverket (spesialistforskriften). 

Det har vært dialog med Helsedirektoratet og de regionale utdanningssentrene (RegUtene) om 
fremtidig ordning for systematisk rapportering og kvalitetsoppfølging av utdanningsvirksomhetene, 
men det har ikke vært noen aktivitet i systemutviklingen for ny ordning fra direktoratets side i 2019. 

Legeforeningens fagstyre har besluttet at Legeforeningens spesialitetsråd videreføres, med nytt 
mandat tilpasset ny struktur for spesialistutdanningen. Spesialitetsrådet skal være en 
samarbeidsarena for ulike aktører som har en rolle i den nye ordningen. Relevante aktører er invitert 
til å foreslå/stille med representanter til rådet.  

Legeforeningen har jobbet mye med å få flere LIS1 stillinger. Landsstyret 2018 vedtok endringer i 
Legeforeningens lover som innebærer at Turnusrådet nedlegges og erstattes av en komite for 
spesialistutdanningens første del.  En ny del 1 komite ble opprettet med virkning fra 1. januar 2019 
og har hatt tre møter.  

Legeforeningen har en rammeavtale med Helsedirektoratet om at spesialitetskomiteene skal kunne 
gi sakkyndige vurderinger i spørsmål om godkjenning av spesialistsøknader. Avtalen gikk ut i 
november 2019, mer er blitt forlenget inntil ny anbudsrunde er gjennomført og ny rammeavtale er 
på plass. Fagavdelingen har regelmessige møter med direktoratets spesialistgodkjenningsteam for å 
diskutere saker som omhandler spesialistsøknader.  
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Legeforeningens spesialitetskomiteer har en forskriftsfestet rolle i å ivareta læringsaktiviteter for 
spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Spesialitetskomiteene til disse 
tre spesialitetene har deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet og bistått i arbeidet med å 
lage utdanningsplaner for de ulike spesialitetene. 

Samme arbeidsgruppe har deltatt i møter med Helsedirektoratet for å diskutere og gi innspill 
vedrørende prosess for etablering og mandat for ALIS kontorer for allmennmedisin. 

Etter 1. mars 2019 overtok RegUtene ansvaret for kursvirksomheten for sykehusspesialitetene. 
Legeforeningen har gitt nødvendig bistand for å sikre overføring av oppgaver på best mulig måte. 
 

1.4 Studentsatsing 
 
Studentsatsing ble vedtatt som ett av fire satsingsområder med delmålene "Rekrutteringssatsing og 
målrettede medlemstilbud" og "Styrke Norsk medisinstudentforening organisatorisk og politisk". 
Målet var å verve 1200 nye medlemmer. Norsk medisinstudentforening (Nmf) var registrert med 4 
577 medlemmer 31.12.2019 som er det høyeste antall medlemmer foreningen har hatt. Per 
31.12.2018 var antall medlemmer 4 267. Netto medlemsvekst er på ca. 200, dvs. en prosentvis 
økning på 7,3, mens antall nye medlemmer er i tråd med målet, dvs. over 1 200. Prosjekt 
studentsatsing har jobbet mye med å systematisere aktiviteter rundt verving av nye medlemmer. 
Planlegging, logistikk og ansvarsfordeling har vært avgjørende for et vellykket arrangement, og det er 
utarbeidet maler til bruk for kommende arrangementer. I tillegg ble det utviklet vervemateriell.  

Som en del av studentsatsingen ble det implementert Vipps-betaling og innmelding via QR-
koder.  Det ble også utviklet en løsning i app.legejobber.no der medlemmer i Nmf kan laste opp 
medlemsbevis. Journalkortene som tidligere lå i pdf-format på Nmfs hjemmeside er digitalisert. 
Journalkortene skal fungere som et hjelpemiddel/huskeliste, og Nmf har gitt uttrykk for at dette er 
en viktig medlemsfordel. Løsningen ble utviklet i tett samarbeid med Nmf, som bidro i 
løsningsspesifikasjonen samt i test. 

Fra 21.8.2019 – 16.1.2020 ble det gjennomført femten vervearrangementer i regi av prosjektgruppen 
og Nmf. Det ble lagt vekt på lokale tilpasninger ved hvert arrangement. Nmf lokalt ble oppfordret til å 
engasjere seg og ta aktivt del i arrangementene sammen med leder for Nmf og 
prosjektgruppen. Suksesskriterier er god planlegging, synlig stand-plass for målgruppen, tema og 
budskap må være målgruppeorientert, stand må være solid bemannet, det må være en poengtert 
appell for formålet (hvorfor være medlem) samt PR-arbeid før og etter arrangementet. 
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 Arbeidsvilkår og rammebetingelser 

 
2.1 Opplæring og oppfølging av tillitsvalgte 

 
2.1.1 Kursvirksomhet 2019 

For Legeforeningen er det svært viktig å ha skolerte, dyktige og motiverte tillitsvalgte som kan gjøre 
en god jobb for sine kolleger. Legeforeningen tilbyr derfor alle tillitsvalgte i samtlige tariffområder 
muligheten til å delta på Legeforeningens sentrale tillitsvalgtopplæring.  

Modul-kursene 
Legeforeningens hovedsatsing på tillitsvalgtopplæring skjer gjennom en modulinndelt kurspakke. 
Gjennom tre moduler får tillitsvalgte opplæring i de mest relevante temaer som er aktuelle for 
funksjonen. Alle tillitsvalgte blir invitert.  

I 2019 arrangerte Legeforeningen 15 tillitsvalgtkurs. I tillegg ble det arrangert 9 kurs i regi av 

yrkesforeningene hvor det ble benyttet OU-midler. 

Modul I-kurs: 

• Helse-Nord,  32 deltakere,  

• Helse-Midt Norge, 34 deltakere,  

• Helse-Vest, 48 deltakere,  

• Helse Sør-Øst, 81 deltakere 

• Helse Førde, 9 deltakere 

• KS/Oslo kommune med 24 deltakere.  
 
Totalt deltok 228 tillitsvalgte på Modul I-kurs. Dette er en økning fra året før, hvor 212 deltok.  

Det ble arrangert to Modul II-kurs (alle tariffområder),  

• 101 deltakere på våren og  

• 102 deltakere på høsten 
 
Totalt deltok 203 tillitsvalgte på Modul II kurs, opp fra 193 året før.   

Videre ble det arrangert ett Modul III-kurs i Warszawa (alle tariffområder) med 40 deltakere, likt som 
året før. 

Øvrige kurs 
Det er også arrangert "temakurs" som tar opp aktuelle problemstillinger eller kurs som skal 
forberede de tillitsvalgte på lokale forhandlinger.  

Eksempler her er:  

• Spekter: Forhandlingskurs 

• Virke-HUK: Tillitsvalgtkurs 

• Stat: Kurs i lokale forhandlinger 

• KS: Særavtalen i KS 
 
Vi har fortsatt satsingen på opplæring i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i sykehus. Det ble avholdt 
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et to-dagers kurs på Gardermoen i forhandlingsteknikk og forberedelse til lokale forhandlinger i 
november. Kurset hadde 51 deltakere og fikk meget gode tilbakemeldinger. 

På statens tariffområder har Legeforeningen samarbeid med andre akademikerforeninger om felles 
grunnkurs. Disse akademikerforeningene er: Den norske tannlegeforening, Norsk psykologforening, 
Den norske veterinærforening, Samfunnsøkonomene samt Norges Farmaceutiske Forening som er 
tilsluttet Unio.  

2.1.2 Bistand til foretakstillitsvalgte (merkantilprosjektet / kontaktpersoner) 
Samtlige foretakstillitsvalgte i helseforetak (samt på Lovisenberg, Martina Hansen og 
Diakonhjemmet) og de konserntillitsvalgte i de regionale helseforetakene, har en dedikert rådgiver i 
JA-avdelingen (Jus og arbeidsliv) som kontaktperson. Vedkommende koordinerer kontakt med resten 
av sekretariatet og får særskilt kjennskap til angjeldende helseforetak. 

I 2019 har prosjektet med merkantil støtte til foretakstillitsvalgte gått over i en ny fase med 
digitalisering. Målet er at det digitale tilbudet skal oppfylle personvernbehov i tillegg til å være et 
enkelt og praktisk verktøy i de de tillitsvalgtes hverdag.   

Plattform for satsingen er Microsoft 365 med Teams 
Alle foretakstillitsvalgte fikk tilbud om å ta dette i bruk, både som kommunikasjonsplattform med 
egne medlemmer, andre tillitsvalgte i virksomheten og tillitsvalgte fra andre virksomheter samt også 
for sikker lagring av dokumenter, i tråd med GDPR-kravene. Det ble utarbeidet reklame- og 
instruksjonsvideoer, og gitt tilbud om support og opplæring i forbindelse med tariffkursene til 
Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf) høsten 2019. Sekretariatet har sørget for enkel 
mappestruktur, kobling til medlems- og tillitsvalgtregisteret og nødvendig teknisk bistand.  

Tilgangen til Teams følger vervet, slik at dokumentasjon og informasjon videreføres fra en tillitsvalgt 
til neste på en sikker måte. I tillegg videreføres mulighet for at foretakstillitsvalgte kunne få bistand 
til å gjennomføre Questback-undersøkelser og valg, samt andre merkantile tjenester. Det ble utpekt 
kontaktpersoner i sekretariatet for både teknisk/ IT support og for hjelp til merkantile oppgave 

2.1.3 Bistand til konserntillitsvalgte 
De konserntillitsvalgte er tillitsvalgte for Akademikerne i de regionale helseforetakene. 
Akademikerne har konserntillitsvalgte i hver av de 4 regionene – til sammen 4,5 frikjøpte tillitsvalgte. 
3 fulltids frikjøpte – i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt - er medlemmer av Legeforeningen. 
Høsten 2019 er ny konserntillitsvalgt i Helse Nord og en av de konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst fra 
Psykologforeningen. Det er utarbeidet og implementert retningslinjer for kontakten mellom 
konserntillitsvalgte, sekretariatet og politisk ledelse. Blant tiltakene er jevnlige dialogmøter med 
president og regionutvalgsledere, samt egne kontaktpersoner i sekretariatet til både juridisk, 
samfunnspolitisk, faglig og kommunikasjonsmessig bistand. Dette omfatter også bistand og dialog 
med de to konserntillitsvalgte fra Psykologforeningen, inkludert tett dialog med Psykologforeningens 
sekretariat.    
 

2.2 Arbeid med arbeidsvilkår for leger innen ulike forhandlingsområder 
 
2.2.1  Pensjon  

I 2018 ble det inngått avtale mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og sosialdepartementet 
om ny offentlig tjenestepensjon. Det er arbeidet videre med implementeringen av den nye 
ordningen i 2019. Legeforeningen og Spekter ble etter et omfattende arbeid i desember enige om 
justeringer av vedtektene for pensjonsordningen for sykehusleger i både KLP og i PKH 
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(Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet). Disse ble godkjent av sentralstyret i 
januar 2020.  

Det ble i 2019 også ført forhandlinger mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og 
sosialdepartementet om hvilke regler som skal gjelde for pensjon til ansatte med særaldersgrenser, 
uten at man kom til enighet om dette. Legeforeningen har svært få medlemmer med 
særaldersgrense.  

2.2.2 Forhandlingsarbeidet i Spekter-området 
Mellomoppgjøret 2019 
Spekter og Akademikerne helse gjennomførte våren 2019 et mellomoppgjør i helseforetakene. For 
Legeforeningens del ble lønnsoppgjøret for Legeforeningens medlemmer i helseforetakene i sin 
helhet avtalt sentralt. Resultatet både for Ylfs og Ofs medlemmer var på nivå med frontfaget på 3,2 
%. Oppgjøret var et unntak fra Akademikernes lønnspolitikk om lokale forhandlinger, med et utrykt 
mål i fremtiden om at det legges til rette for gode lokale forhandlinger.   

Enigheten innebar følgende generelle tillegg med virkning fra 1. januar 2019: 

Medisinstudenter med lisens kr 14 000 

Turnusleger/LIS 1  kr 17 800 

Leger i spesialisering kat. A kr 17 800 

Leger i spesialisering kat. B kr 18 500 

Leger i spesialisering kat. C kr 24 500 

Leger i spesialisering kat. D kr 26 500 

Legespesialist   kr 27 000 

Overleger   kr 30 200 

I tillegg ble følgende avtalt for andre grupper leger i sykehusene: 

- Medlemmer av Legeforeningen i lederstilling med økonomi- og personalansvar som ikke 
deltar i vaktordning gis et tillegg på 3,2 %. 

- Leger i vaktordning med totallønnsavtale gis et tillegg på 3,2 %.  
- Medisinstudenter uten lisens hvor det lokalt er avtalt egne lønnssatser i særavtale eller B-del, 

gis generelt tillegg tilsvarende medisinstudenter med lisens med mindre annet er avtalt 
lokalt. Øvrige medisinstudenter uten lisens som driver annet enn legearbeid lønnes som 
tilsvarende yrkesgruppe.  

- Øvrige medlemmer av Legeforeningen gis et tillegg på kr 26 500. Dette vil blant annet 
omfatte stipendiater / forskere. 

 

Tilleggene inngår i basislønn, jf § 5.3.1 Lønn. 

Lokalt avtalte minimumssatser økes tilsvarende det generelle tillegget for gruppen. 

UTA og vaktlønn etterbetales fra virkningstidspunktet. 

Lønnstilleggene skal komme i tillegg til den samlede lønn arbeidstakeren har fra før. 
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Arbeidsgruppe  
I tillegg avtale partene å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av 
lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret 2020, samt se på utilsiktede 
lønnsforskjeller mellom kjønn og lønnsutviklingen for leger som ikke er omfattet av vaktordninger.    

Lovisenberg diakonale sykehus fikk samme prosent som foretakene, men beregnes lokalt. På Martina 
Hansens hospital ble det lokale forhandlinger etter ønske lokalt.  

2.2.3 Tvistesaker i Spekter-området 
Legeforeningen og Spekter hadde på Legeforeningens initiativ en dialog gjennom hele 2019 om diverse 
tvistesaker/uenigheter om tolkningen av tariffavtalene i helseforetakene. Dialogen trakk ut i tid, men 
var konstruktiv og videreføres i 2020. 

Som resultat av dialogen signerte partene en enighetsprotokoll om lønn og rettigheter til 
kompetanseutvikling for spesialist i hovedspesialitet som går videre i grenspesialisering.  

Partene nærmet seg en enighet når det gjelder usaklig forskjellsbehandling av midlertidig ansatte leger 
som oppnår spesialitet. 

I tillegg ble noen saker sendt tilbake til lokale parter for videre dialog. 

En komplisert sak i 2019 var tvist om alminnelig arbeidstid for i underkant av 50 overleger ved 
Sykehuset Innlandet HF. Bakgrunnen for saken var at Sykehuset Innlandet mente en gruppe 
overleger ansatt etter 2014 ved en feil hadde fått 38 timers uke ved ansettelse. Sykehuset Innlandet 
endret ensidig arbeidstiden fra 38 til 40 timer per uke, med virkning fra 1. september 2019. 
Konsekvensen var en nedgang i lønn på mellom 80.000 og 100.000 kroner pr overlege – i en situasjon 
med identisk arbeidsplan og arbeidsbelastning.  
 
Legeforeningens advokater gikk tungt inn i saken og etter langvarig dialog som ikke førte til noe 
resultat, ble det rett før jul sendt et søksmålsvarsel til Sykehuset Innlandet på vegne av de berørte 
overlegene. Etter intens dialog kom Legeforeningen og Sykehuset Innlandet til enighet om en løsning 
i januar 2020. Løsningen omfatter alle overlegene som fikk brev fra Sykehuset Innlandet om at de ved 
en feil hadde 38 timers uke ved ansettelse. For legene i Divisjon psykisk helsevern innebærer 
løsningen at de ikke skal lide et lønnsmessig tap som følge av endringen. For øvrige leger innebærer 
løsningen i tillegg at de beholder 38 timers uke som en personlig ordning, så lenge de har sin 
nåværende overlegestilling i helseforetaket. Med denne løsningen var det ikke lenger behov for en 
rettslig avgjørelse. 
 
Det gjenstår blant annet en uløst sak fra Helse Bergen, hvor det vurderes søksmål i 2020. Saken gjelder 
for lav betaling for utrykning på vakt for overleger og mulig krav om etterbetaling tre år tilbake i tid. 

2.2.4 Løsning for midlertidig ansatt LIS som kun mangler gruppe 1-tjeneste 
Spekter og Legeforeningen kom høsten 2019 til enighet om en tidsbegrenset avtale som utvider 
helseforetakenes mulighet til å sette leger i spesialisering som er midlertidig ansatt på 
gjennomstrømsliste for gruppe 1-tjeneste. Dette sikrer at LIS som kun mangler gruppe 1-tjeneste skal 
kunne bli ferdige spesialister. Ordningen er begrenset til Helse Sør-Øst RHF og gjelder ut 2020.  

2.2.5 Forhandlingsarbeidet i stat 
Mellomoppgjøret i staten 2019 
Mellomoppgjøret endte i mekling. Legeforeningen og de øvrige foreningene i Akademikerne 
aksepterte den 24. mai 2019 Riksmeklerens forslag til løsning. For Legeforeningen innebar løsningen 
at det skulle forhandles lokalt om fordeling av en pott på 2,15 % av lønnsmassen med virkning fra 1. 
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mai som følger hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten. Frist for gjennomføring av 
forhandlingene ble satt til 31. oktober 2019. 

• Minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning heves. Det samme gjør 
minstelønnen for stipendiater og spesialistkandidater. 

• Avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 
1963 eller senere. Dette medfører at vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet 
og de som er født senere.  

• Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi 
pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. Når pensjonsgrunnlaget nå 
utvides vil det gi bedre pensjon for mange statsansatte. Med den nye offentlige 
tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette ha stor betydning for arbeidstakere som 
har en stor del av inntekten sin basert på slike tillegg. 

  
Avtalen Akademikerne har med staten betyr at lønnstilleggene blir forhandlet frem i kollektive 
forhandlinger på det enkelte arbeidssted i staten. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsstedet kan bli 
enige om lokale generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte og individuelle lønnstillegg til 
enkeltansatte.  

Hovedavtalen i staten 
Hovedavtalen prolongeres til ut 2020, altså en videreføring uten endringer utover språklige 
justeringer og oppdaterte lovhenvisninger. 

2.2.6 Forhandlingsarbeidet i KS-området  
Mellomoppgjør i KS- området (PAK) 
Mellomoppgjøret i området endte med brudd på grunn av innretningen på oppgjøret. Lektorene fikk 
et svært dårlig tilbud som gjorde at Akademikerne brøt. Etter mekling godtok foreningene den 
framlagte skissen 24. mai.  

For Legeforeningens medlemmer skjer lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, uten en 
sentralt fastsatt ramme. Basert på henvendelser til sekretariatet og innmeldte resultater er det grunn 
til å tro at Legeforeningen medlemmer oppnådde en bedre lønnsvekst enn sammenliknbare grupper. 

Overordnet om arbeidet med fastlegeordningen i 2019 
Siden sommeren 2017 har problemene med å rekruttere og beholde fastleger vært høyt oppe på den 
politiske dagsorden. Til tross for økt fokus, og en rekke pågående prosesser som følge av 
trepartssamarbeidet, har problemene i fastlegeordningen imidlertid blitt forverret.  

Problemet er at regjeringen til nå i for liten grad har vært villig til å gjennomføre tiltak som har effekt 
på kort sikt, og i alt for stor grad har pekt på regjeringens handlingsplan som etter planen skal bli lagt 
fram i mai 2020.  

2019 ble et svært viktig år for arbeidet med fastlegeordningen, og var blant annet preget av 
forhandlinger av sentrale rammebetingelser for fastlegene (normaltariff, rammeavtalen og 
særavtalen), målrettet politisk påvirkningsarbeid og aktiv mediestrategi for å få regjeringen til å 
prioritere nødvendige tiltak for å løse fastlegekrisen. Legeforeningen bidro i referansegruppen som 
var opprettet i forbindelse med EYs evaluering av fastlegeordningen. 

Legeforeningen jobbet høsten 2019 aktivt for å påvirke innholdet i handlingsplanen. Vi har levert en 
rekke forslag til trepartssamarbeidet om hvordan handlingsplanen burde innrettes for å stabilisere og 
utvikle ordningen. Det har vært svært  viktig å få frem at krisen i dag står i veien for viktig 
utviklingsarbeid i fastlegeordningen, og at regjeringen allerede våren 2020 må komme med en 
betydelig styrking av finansieringen av fastlegeordningen, kombinert med 
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justering av finansieringsmodellen og målrettede rekrutteringstiltak, som vil stabilisere ordningen. 
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har vært sentrale i dette arbeidet. Se 
ellers pkt. 1.1. om satsingsområdet fastlegeordningen.  

SFS 2305  
Særavtalen mellom KS og Legeforeningen (SFS 2305) gjelder for ansatte leger i 
kommunehelsetjenesten, herunder turnusleger. Den regulerer bl.a. lønn for turnusleger, 
organisering av legevakt og satsene for praksiskompensasjon.  

I hovedtariffoppgjøret våren 2018, der våre krav til særavtalen inngikk som en del av Akademikernes 
krav, ble det fastsatt ny særavtale med virkning ut 2019. Legeforeningen sa opp avtalen høsten 2019 
og forhandlinger med KS ble gjennomført i november og desember. Legeforeningen stilte ulike krav 
som i hovedsak var rettet mot fastlegenes belastning på legevakt. Her gjelder i dag et omfattende 
unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette ble inngått i en annen tid med lavere 
belastning i både fastlegehverdagen og på legevakt. Legeforeningen krevde derfor en innstramming 
av dette. Det viktigste kravet var at legene skal gi samtykke om de pålegges mer enn 7 timers 
legevakt i uken i snitt (28 timer dersom beredskapsvakt). 

Legeforeningen vurderte det som avgjørende å oppnå bestemmelser som gir et bedre vern mot for 
høy belastning for de legene som trenger det. KS var imidlertid helt avvisende til å møte oss på dette 
kravet. Det var dermed ikke mulig å komme til enighet, og Legeforeningen brøt forhandlingene. 
Særavtalen bringes dermed inn for nemndsbehandling, som vil finne sted i 2020. 

Rammeavtale for fastlegeordningen KS 
Rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området (ASA 4310) regulerer sentrale rettigheter for 
fastlegene, som blant annet retten til å overdra praksis, rett til fravær, inntak av vikar, og 
åpningstider.  

Avtalen ble sist revidert i 2012. Avtalen ble sagt opp og forsøkt reforhandlet høsten i 2017, men 
partene lykkes ikke i å komme til enighet. Avtalen ble derfor forlenget uendret til 31.12.2018. Høsten 
2018 ble avtalen pånytt sagt opp med krav om at forhandlingene skal skje parallelt med 
normaltariffoppgjøret våren 2019.  

Etter krevende forhandlinger, der KS avviste alle forslag til tiltak for å utvikle en fastlegeordning i 
krise. Partene ble derfor enig om å forlenge dagens rammeavtale til 31.08.20. Det betyr at partene 
må inn i nye forhandlinger høsten 2020.  

2.2.7 Forhandlingsarbeidet i Oslo kommune-området  
Mellomoppgjør Oslo kommune 
Mellomoppgjøret endte med brudd mellom partene. Bruddet kom ikke som en følge av den 
økonomiske rammen for oppgjøret, men fordi siste tilbud la opp til en sentral lønnsdannelse uten en 
lokal del. Akademikernes krav var lokal lønnsdannelse for medlemmene. I den påfølgende meklingen 
ble det ikke oppnådd enighet og det ble gjennomført streik fra og med 24 mai. Streiken ble avsluttet 
27. mai.  

 Oppgjøret ga en samlet lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i 2019, og endte dermed på linje med 
oppgjørene i privat sektor og offentlig sektor for øvrig. 

 Legeforeningens medlemmer i Helseetaten (HEL) og Sykehjemsetaten (SYE) har lokal lønnsdannelse, 
i hovedsak etter modell fra KS. For disse medlemmene skjedde dermed lønnsdannelsen lokalt. 

Rammeavtalen for Oslo kommune 
Avtalen med Oslo kommune ble reforhandlet i 2014, og trådte i kraft fra 1.7.2014 med varighet til 
31.12.2015. Den har etter dette blitt prolongert, med to protokolltilførsler om partssammensatt 
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utvalg med gjennomgang av organiseringen av legevakt, samt innføring av nemnd ved nyopprettede 
hjemler og inntreden i gruppepraksis. Avtalen ble ikke sagt opp høsten 2019, men partene er enig om 
at det er revisjonsbehov, og at det blir forhandlinger i løpet av høsten 2020.  

Partene hadde flere kontaktmøter i 2019. Tema var fastlegeordningen, organisering av legevakten, 
og den særlige utfordringen Oslo har med spesialistutdanning for leger ansatt i kommunale stillinger. 
Det er særlig kravet til 2 års uselektert praksis som vil være krevende å oppfylle. Legeforeningen har 
deltatt i en arbeidsgruppe med kommunen der dette har vært tema. Foreløpig synes det som praksis 
i fastlegevikariater er den mest nærliggende, men likevel en noe krevende løsning.  

2.2.8 Forhandlingsarbeid innenfor Virke-området 
I Virke-området er det Legeforeningen, ikke hovedsammenslutningen Akademikerne, som inngår 
avtaler direkte med Virke og er formell part i de sentrale avtalene. Legeforeningen har likevel valgt å 
samarbeide tett med andre foreninger i Akademikerne, samt NITO og Farmaceutene. Det er 
opprettet et uformelt forhandlingssamarbeid, som i stor grad opptrer samlet i forhandlinger med 
Virke.     

Forhandlingene om sentral særavtale 
Legeforeningen og Virke møttes den 4. og 5. februar 2019 for å forhandle om endringer i den 
sentrale særavtalen for perioden 1.1.2019-31.12.20. Avtalen tilsvarer overenskomstens del A2 i 
Spekter. Forhandlingene resulterte i vesentlige gjennomslag for Legeforeningen: 

• Partene kom til enighet om innføring av faste stillinger for leger i spesialisering.  

• Prinsippet om rullerende arbeidsplaner og kollektivt vern ble befestet.  

• Reglene om alminnelig arbeidstid ble modernisert, og dagarbeidstiden utvidet tilsvarende i 
Spekter til kl. 18 og til kl. 19 for leger som ikke går i vakt.  

• Det ble videre avtalt nærmere bestemmelser om etablering av arbeidsplaner,  

• Retten til vaktfritak for gravide leger i siste trimester ble tydeliggjort.  

• Videre er det avtalt at virksomheten kan tilrettelegge for tid til faglig fordypning for overleger 
og legespesialister, samt at leger i utdanningspermisjon kan tilstås dekning av legitimerte 
utgifter. 

• Overleger og legespesialister gis permisjon med full lønn inntil 10 dager pr år til kurs, 
kongresser og møter. 

• Det gis 14 dager permisjon med lønn før disputas til PhD. 

• Særavtalen fikk også en egen bestemmelse om livsfasepolitikk. 
 
I motsetning til i Spekter, ble det ikke avtalt bestemmelser om sommerplaner. Dersom sykehusene i 
Virke skal bruke sommerplaner, forutsetter det enighet med tillitsvalgte lokalt.   

Lønnsoppgjøret ble gjennomført lokalt våren og høsten 2019 i de ulike virksomhetene. Basert på 
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte er inntrykket at oppgjørene stort sett er på linje med 
sammenliknbare grupper ellers i samfunnet, og at forhandlingene ble gjennomført på en god måte.   

Implementering av faste stillinger 
Implementering av faste stillinger for leger i spesialisering i sykehusspesialiteter er godt i gang og 
etter 1.10.19 skal alle LIS ansettes fast også i Virke området. 

Overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke 
Det ble i perioden arbeidet med ulike pensjonspørsmål knyttet til noen ytterst få virksomheter som 
har meldt overgang til Forsikret tjenestepensjon i Virke. Overgang fra ytelsespensjon til forsikret 
tjenestepensjon skal følge særskilt fastsatte prosedyrer og ny ordning skal imøtekomme de krav som 
stilles til ytelser i ny pensjonsordning.  
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2.2.9 Forhandlingsarbeidet innenfor Spekter – SAN  
SAN er en forhandlingssammenslutning, som forhandler med Spekter på sentralt nivå. SAN består av 
15 fagforeninger som tilsammen representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter, 
av disse er 180 medlemmer i Legeforeningen. Legeforeningen er en del av sammenslutningen og er 
representert i SANs råd. For Legeforeningens del omfatter samarbeidet kun virksomheter som ikke 
omfattes av Akademikerne Helse / Spekter Helse. 

På samme måte som i Spekter Helse forhandles det innledningsvis på sentralt nivå (del A), deretter 
lokalt i den enkelte virksomhet (del B) og endelig gjennomføres avsluttende sentrale forhandlinger. 
Lønnsforhandlinger gjennomføres lokalt for Legeforeningens medlemmer. 

Mellomoppgjør 2019 
Det ble gjennomført sentrale forhandlinger (del A) i april 2019 hvor det ble fastsatt kriterier for de 
lokale lønnsforhandlingene, og forhandlings- overenskomstområdene. Det ble deretter gjennomført 
lokale forhandlinger. Det ble fra våren 2017 og utover året gjennomført et oppgjør med 
forhandlinger ved den enkelte virksomhet.  

Opprettelse av tariffavtale i Unicare  
Unicare meldte seg inn i Spekter i 2018, og det ble ført forhandlinger om opprettelse av tariffavtale 
for virksomheten. Forhandlingene ble gjennomført av tillitsvalgt med bistand fra sekretariatet. 
Forhandlingene var kompliserte ettersom Unicare har kjøpt opp og slått sammen flere virksomheter 
fra ulike tariffområder. Avtalen omfatter 19 leger. Partene kom ikke til enighet om betingelsene i ny 
tariffavtale. Det ble gjennomført mekling 28.,29 og 30 januar 2019 som resulterte i at det ble enighet 
om opprettelse av tariffavtale i Unicare, herunder B-dels overenskomst. 

 2.2.10   Avtalepraksis 
Legeforeningen har engasjert seg på flere områder i forbindelse med utvikling av rammebetingelser 
for avtalespesialister. Det har vært en tydelig forutsetning fra både den forrige og nåværende 
regjering at avtalespesialistordningen skulle utvikles, herunder at det skulle etableres flere hjemler. 
Legeforeningen har hatt fokus på at RHFene følger opp politiske bestillinger om å utvide antall 
avtalehjemler i alle regioner. Partene er enige om at det var behov for mer forpliktende og løpende 
samarbeid mellom de sentrale partene. I 2019 ble det avholdt 4 møter mellom der sentrale partene 
for å diskutere praktisering av rammeavtalen og utvikling av ordningen. 

Enighet om justeringer i rammeavtalen 
Partene ble enige om visse endringer i rammeavtalen og protokoller. Blant annet er det inntatt en 
bestemmelse som åpner opp for at det regionale helseforetaket kan gjennomføre revisjon i 
avtalepraksis, bestemmelsen om senioravtale er presisert og bestemmelsen om inntak av LIS i 
avtalepraksis er endret.  

Pilotering rettighetsvurdering 
Legeforeningen har vært positiv til at rettighetsvurdering også skal skje i avtalepraksis. Det er 
etablert prosjekter for utprøving av rettighetsvurdering i alle regioner med følgende modeller: felles 
henvisningsmottak, vurdering i solopraksis samt i gruppepraksis. Legeforeningen sentralt og lokalt 
har gitt innspill til prosjektene. Det har vært krevende å rekruttere til pilotene for felles 
henvisningsmottak i psykisk helsevern.   

ISF finansiering i avtalepraksis  
I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2020 heter det at det tas sikte på å 
inkludere avtalespesialistene i ISF. Legeforeningen har påpekt at ISF finansiering er lite egnet til 
finansiering av avtalepraksis og vil følge opp saken videre.  
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2.2.11    Normaltariffoppgjøret 2019 
Normaltariffoppgjøret var også i 2019 preget av krisen i fastlegeordningen. Legeforeningen og Staten 
hadde avsluttet forhandlingene med en protokoll av 1. oktober 2018.  Det følger av protokollen og 
klare uttalelser fra helseministeren at man er enige om at oppgavemengden har blitt for stor og at 
pasientlisten må ned. Det trengs flere fastleger og regjeringen forpliktet seg til en slik utvikling, og at 
nedgang i listelengde skal kompenseres økonomisk.  

Partene ble enige om en tiltakspakke på omtrent 180 millioner kroner som kom i tillegg til det 
ordinære oppgjøret. Denne bestod av tre elementer: 

• Tilførsel av økonomi til takstsystemet, herunder en ny samhandlingstakst mellom fastlege og 
spesialisthelsetjenesten (ca 70 mill. kroner) 

• Etablering av ALIS-tilskudd for næringsdrivende leger (ca 60 mill. kroner) 

• Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister (50 mill. kroner). Her 
var det lagt opp til at partene i ettertid skulle komme sammen og bli enige om kriteriene. 
Legeforeningen uttrykte skepsis til om det var mulig å få til en innretning på et slikt tilskudd 
som faktisk ville treffe de arbeidskrevende pasientlistene. 

 
Den ordinære delen av oppgjøret endte med en inntektsøkning for både avtalespesialister og 
fastleger på 3,2 % og en kostnadsdekning på 3,2 %, som ga en økning per dato på 2,4 % for 
avtalespesialistene og 2,68 % for fastlegene, uten tiltakspakken. 

2.3  Utredninger, veiledere og juridiske betenkninger 
 
Sekretariatet har i 2019 utarbeidet en veileder for sommerferieplanlegging i helseforetakene, til bruk 
for tillitsvalgte. 

Sekretariatet har også bidratt i sentralstyrets arbeid med utarbeidelsen av retningslinjer for 
håndtering av trakassering fra foreningens tillitsvalgte. Reglene gir veiledning om hvordan det skal 
varsles og hvordan slike saker skal håndteres av Legeforeningen. Et eget varslingsutvalg oppnevnes 
som en del av dette arbeidet. 

Sekretariatet har også i år bidratt med en rekke juridiske artikler om ulike aktuelle temaer, som har 
blitt publisert av yrkesforeningene og i tidsskriftet.  

 
2.4  Medlemsbistand og rettshjelpsutvalg 

 

2.4.1  Bistand fra sekretariatet 
Legeforeningens hovedordning for juridisk bistand til medlemmene er direkte bistand fra 
sekretariatet. Sekretariatet vurderer konkret ved hver henvendelse om det skal tilbys bistand fra 
sekretariatet eller om det bør søkes om økonomisk støtte i Rettshjelpsordningen for å kunne bruke 
ekstern advokat. Sekretariatets jurister yter juridisk bistand innenfor alle juridiske spørsmål knyttet 
til utøvelsen av legeyrket.  

Det juridiske medlemstilbudet omfatter normalt ikke skatte- og selskapsrett. Det ble derfor i 2017 
inngått avtale med Skattebetalerforeningen, som en prøveordning, for å komplementere 
medlemstilbudet. Denne avtalen anses velfungerende og har derfor vært videreført i 2019.  

Mange saker løses ved hjelp fra sekretariatet, slik at det ikke blir aktuelt å søke økonomisk bistand fra 
Rettshjelpsordningen. Legeforeningen som avtalepart har ofte kunnskap om lokale forhold. Dette vil i 
noen tilfeller bety større muligheter for løsning av tvister i stedet for eskalering av konflikten.  
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Jus- og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen opprettet og registrerte 5093 nye saker i 2019, hvorav 
en del av disse også innbefatter yrkesforeningenes registrerte saker samt Rådet for legeetikk. I 2017 
var tallet 4 585 og i 2018 var det 4972.  

Antall nye saker har økt betydelig de siste 10 årene, men økningen for 2019 er begrenset. Det har 
blitt iverksatt tiltak for å avhjelpe etterspørselsøkningen gjennom veiledninger, maler, 
tillitsvalgtopplæring og lignende. Det kan være en årsak til at den store veksten er bremset opp siste 
år. Ser man tilbake på de siste 10 år har antall saker økt betydelig mer enn prosentvis medlemsvekst, 
noe som tyder på at det etterspørres mer juridisk bistand per medlem enn tidligere. Dette er en 
trend over lengre tid. Utover dette antallet besvares svært mange henvendelser på telefon i 
vaktsentralen og direkte telefoner. Det er foretatt periodevise tellinger som indikerer 10-12 000 
telefoner per år. Denne formen for bistand/rådgivning er effektiv, og bidrar også til at leger unngår å 
havne i situasjoner som har potensial til å bli enda mer ressurskrevende. Sekretariatet har fokus på å 
effektivisere saksbehandlingen. Det jobbes med å implementere bedre elektroniske hjelpemidler. 

Vi mottar stadig et større antall saker knyttet til personvernlovgivningen, fra så vel foreningsledd som 
enkeltmedlemmer i sykehus og i næringsdrift samt forskningsmiljøer. En større varslingssak ved Oslo 
Universitetssykehus - OUS ble meldt inn vinteren 2019 og kartlegging av de faktiske forhold pågår 
fortsatt ved utgangen av året. Saken avdekker utfordringer både i sykehusets organisering og 
oppfølging av saker på feltet, men også i den rettslige reguleringen og i grenseoppgangen mellom 
helse- og personvernlovgivningen. Jus- og arbeidslivsavdelingen har også ulike opplæringsaktiviteter 
internt og eksternt innenfor personvern. Selv om systemer for håndtering av personopplysninger iht 
ny personvernlovgivning nå i stor grad er på plass oppstår stadig nye tolkningsspørsmål. 
 

2.4.2. Tilsynssaker 
Sekretariatet har i 2019 bistått i overkant av 100 medlemmer i enkeltsaker, i tillegg til omfattende 
uformell rådgivning. Det er fortsatt en utfordring med lang saksbehandlingstid, at det er lav terskel 
for å opprette sak og at det gis lite veiledning fra tilsynsmyndighetene.  

Sekretariatet opplever god og konstruktiv dialog med tilsynsmyndighetene. Statens helsetilsyn har 
igangsatt et arbeid med utviklingen av arbeidet med tilsynssaker, og fremmet konkrete forslag for 
Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har deltatt i dialogmøter, og gitt flere innspill i den forbindelse, 
også til departementet. Flere av forslagene har vi etterlyst i lang tid, og vi er særlig positive til 
intensjonen om å ansvarliggjøre virksomhetene, arbeidet med å utvikle mer hensiktsmessige vilkår 
for begrenset autorisasjon og en tydeliggjøring av at det er fylkesmannen som avgjør på hvilken måte 
en anmodning fra pasient, bruker eller pårørende skal følges opp fra tilsynsmyndighetene.   

2.4.3 Ansatte leger 
Også i 2019 har sekretariatet håndtert mange enkeltsaker knyttet til ansatte leger i ulike deler av 
helsetjenesten og helseforvaltningen. Hovedvekten av slike saker er fra helseforetakene.  

Det er til enhver tid mange spørsmål knyttet til tolkning av tariffavtaler. Mange henvendelser 
omhandler lønn. Videre bistår sekretariatet i spørsmål som gjelder legenes stillingsvern – for 
eksempel spørsmål om hjemmel for midlertidig ansettelse, ansettelse som legespesialist og rett til 
fast stilling etter tre år som vikariat. I tillegg bistår sekretariatet i mange saker knyttet til den enkelte 
leges ansettelsesforhold, advarsel, oppsigelse, samarbeidsutfordringer, varsling og trakassering.  

2.4.3 Ansatte leger 
Også i 2019 har sekretariatet håndtert mange enkeltsaker knyttet til ansatte leger i ulike deler av 
helsetjenesten og helseforvaltningen. Hovedvekten av slike saker er fra helseforetakene.  

Det er til enhver tid mange spørsmål knyttet til tolkning av tariffavtaler. Vi håndterer mange 
henvendelser om lønn. Videre bistår vi i spørsmål som gjelder legenes stillingsvern – for eksempel 
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spørsmål om hjemmel for midlertidig ansettelse, ansettelse som legespesialist og rett til fast stilling 
etter tre år som vikariat. I tillegg bistår sekretariatet i mange saker knyttet til den enkelte leges 
ansettelsesforhold, advarsel, oppsigelse, samarbeidsutfordringer, varsling og trakassering.  

Sekretariatet bistår også i problemstillinger knyttet til ansattes rettigheter i forbindelse med 
sammenslåing av virksomheter, både i staten og i kommunene.  

I tillegg får sekretariatet henvendelser fra tillitsvalgte i alle sektorer om råd knyttet til håndtering av 
lokale forhandlinger.  

2.4.4 Næringsdrivende leger 
I 2019 har det fortsatt vært en jevn økning i etterspørselen etter juridisk bistand fra næringsdrivende 
leger. Bistanden omfatter alle problemstillinger knyttet til legens yrke, især arbeids- og helserettslige 
problemstillinger samt spørsmål knyttet til hjemmel/driftsavtalene. Også i saker knyttet til 
særavtalen SFS 2305, og da særlig legevakt, ytes bistand i betydelig omfang.  

Den juridiske bistanden gis blant annet i saker knyttet til drift av legepraksis, herunder 
arbeidsrettslige råd i saker om oppsigelser av hjelpepersonell, sykefraværsoppfølging, 
virksomhetsoverdragelse, samt pensjons- og lønnsspørsmål og inngåelse av tariffavtaler. 
Sekretariatet har bistått leger i kontrollsaker mot HELFO og NAV. Som følge av fastlegekrisen har det 
vært et økende antall saker om omdanning av fastlegehjemler fra næring til kommunal drift, og 
våren 2019 vant vi frem i en midlertidig forføyning for Sunnmøre Tingrett der en kommunene ville 
gjennomføre en slik omdanning mot legens vilje.  

2.4.5. Rettshjelpsordningen 
Rettshjelputvalget arbeider i henhold til vedtekter fastsatt av landsstyret og retningslinjer fastsatt av 
sentralstyret. Rettshjelpsutvalget bevilger økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand innenfor gitte 
saksområder. 

Utvalget tok stilling til totalt 45 søknader om rettshjelp i 2019, mot 53 året før. De foregående ti 
årene har gjennomsnittlig antall søknader ligget på ca 42. Det ble i 2019 innvilget støtte i 34 saker 
mot 37 året før. De foregående ti årene har gjennomsnittet for antall saker hvor søker har fått 
innvilget støtte ligget på om lag 26.  

Innvilgelsesandelen var i 2019 på 76 % mot 62 % i gjennomsnitt de foregående ti årene. Størstedelen 
av sakene hvor det ble innvilget støtte dreide seg enten om arbeidsrettslige problemstillinger eller 
tilsynssaker. Disse to sakstypene har vært dominerende i hvert fall de siste 16 årene. Det er i 
gjennomsnitt bevilget kr 35 330,- pr. positive vedtak i perioden 2009-2019.   

 Rettshjelpsutvalget og sentralstyret skal i henhold til vedtektene for ordningen vurdere fra sak til sak 
om - og hvor mye - økonomisk støtte som skal gis. 

2.4.6 Rettslige prosesser  
Sekretariatets advokater og advokatfullmektiger er involvert i en rekke prosesser hvert år. Mange blir 
forlikt. Noen få av dem kommer opp for retten. Arbeidsrett utgjør en stor del av porteføljen, mest 
hvor legen er arbeidstaker, men også noen hvor legen er arbeidsgiver. Sekretariatet fører også andre 
type saker for domstolene.  

Aldersdiskriminering helikopterlege 
Forsvaret praktiserer en aldersgrense på 60 år for leger i redningshelikoptertjenesten. Grensen er 
fastsatt av forsvaret. Et viktig spørsmål er om aldersgrensen er egnet til å sikre en forsvarlig tjeneste, 
eller om den kan erstattes av mer treffsikre virkemidler, som sikrer at de som deltar i tjenesten er 
skikket til det, for eksempel systematiske tester. Legeforeningen gikk til sak mot staten ved 
Forsvarsdepartementet med påstand om ulovlig aldersdiskriminering. Oslo tingrett avsa dom i 
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oktober 2019, hvor staten vant. Retten konkluderte med at arbeidsmiljølovens diskrimineringsvern 
ikke gjelder for forsvarets helikoptertjeneste fordi det er militær luftfart, og at 
aldersdiskrimineringsforbudet i ny likestillings- og diskrimineringslov ikke kunne påberopes fordi den 
trådte i kraft etter at medlemmet fratrådte. Forsvaret praktiserer fremdeles aldersgrensen, og 
Legeforeningen mener derfor at fratredelsestidspunktet ikke er avgjørende. Saken ble anket til 
lagmannsretten. 

Søksmål mot staten vedrørende Legelisten.no  
I juni 2019 tok Legeforeningen ut søksmål for Oslo tingrett mot staten v/Personvernnemnda, 
vedrørende lovligheten av nettstedet legelisten.no. Legeforeningen hevdet at Personvernnemndas 
vedtak av 21. januar 2019 punkt 5 var ugyldig som følge av at nemnda hadde lagt til grunn at leger 
må tåle å stå oppført og bli omtalt på nettstedet, uten mulighet til å reservere seg. Saken gikk over 
tre dager i Oslo tingrett i slutten av november. Oslo tingrett avsa dom 17. desember og frifant staten 
v/Personvernnemnda. Legeforeningen anket saken på nyåret 2020.  
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 Utdanning, forskning og fagutvikling 
 

3.1 Utdanning  
 
3.1.1 Grunnutdanningen  

Legeforeningens rapport " Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering" danner grunnlag 
for Legeforeningens politikk i grunnutdanningsspørsmål. Landsstyret har vedtatt at Norge burde 
utdanne 85 % av legebehovet. I september 2019 kom Grimstadsutvalgets anbefalinger om 80 % 
dekning av studieplasser i Norge, som går ut på at det etableres 440 nye studieplasser i Norge innen 
2027.  

Grimstadutvalgets rapport tar opp flere forslag som ligger i anbefalingene i 
grunnutdanningsrapporten, bl.a.   økt utplassering i primærhelsetjenesten, herunder finansiering, og 
mer desentralisert utdanning for å få til flere studieplasser, gitt faglig kvalitet. 

3.1.2 LIS1  
I ny spesialitetsstruktur er LIS1 stilling og gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste i helseforetak/ 
sykehus og kommunehelsetjeneste, første ledd i et spesialiseringsløp. De siste ti årene har i overkant 
av 40 % av spesialistgodkjenningene gått til utenlandske statsborgere. Samtidig venter et stort antall 
leger på LIS1-plass. Våren 2019 var det 1 282 søkere på 457 LIS1 stillinger.  

Legeforeningen har tilskrevet Helse- og omsorgsdepartementet om behov for en økning i LIS1-
stillinger på 200 hvert år, til 1 150. Dette budskapet ble gjentatt i forbindelse med statsbudsjettet for 
2020, og var et av Legeforeningens tre hovedkrav. I tillegg har budskapet blitt fremmet på sosiale 
medier og i markeringer. 

Helsedirektoratet foreslo,  i tråd med Legeforeningens anbefaling, overfor Helse- og 
omsorgsdepartementet og opposisjonen på Stortinget kravet om 200 nye LIS1-stillinger. I 
statsbudsjettet 2020 ble det bevilget 38 nye stillinger i nord, en økning som skal strekke seg over 2 
år. 

3.1.3 Spesialistutdanningen 
Legeforeningen har levert høringsuttalelse på følgende høringer knyttet til spesialistutdanning; 

• Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. 

• Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten. 

Legeforeningen har deltatt i arbeidsgrupper for gjennomgang av høringsinnspillene og ferdigstillelse 
av reviderte læringsmål for LIS1.  Reviderte læringsmål ble vedtatt av Helsedirektoratet i august 
2019, med ikrafttreden mars 2020.  

I 2019 har Legeforeningen deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet for å bistå i 
forberedelser til oppstart av ny spesialistutdanning for leger i spesialisering i allmenn-, 
samfunns- og arbeidsmedisin.  

Lederne av de 3 ASA spesialitetskomiteer og representanter fra sekretariatet deltok i møter og har 
gitt anbefalinger til utdanningsplaner. Utdanningsplanene er viktige for å bli registrert som 
utdanningsvirksomhet, og for å lage individuell plan for den enkelte LIS. 

Samme arbeidsgruppe har deltatt i møte for å diskutere og gi innspill vedrørende prosess for 
etablering og mandat for ALIS kontorer. 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/6e77afe794314c389bab4e777536f1eb/grunnutdanningsrapport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf
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Legeforeningen har levert: 

• forslag til endring i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs) til Helsedirektoratet i 
spesialitetene psykiatri, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri, urologi og infeksjonssykdommer 

• forslag til endring i kurskravet i spesialistregelverket for “gammel ordning” til Helsedirektoratet i 
spesialiteten medisinsk genetikk 

• forslag til endring i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (prosedyreliste) til Helsedirektoratet for 
spesialiteten psykiatri 

• forslag til endring i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter til Helsedirektoratet for spesialiteten 
radiologi for å sikre LIS tjeneste ved brystdiagnostisk senter minimum 20 virkedager 

• anmodning om innføring av et læringsmål i immunologi og transfusjonsmedisin, som ikke ble 
inkludert i spesialistforskriften 

• forslag til endring av de radiologiske læringsmålene i nukleærmedisin til Helsedirektoratet 

3.1.4 Etterutdanning  
Trinn 1 og 2 i veilederutdanning i allmennmedisin ble gjennomført henholdsvis på Ilsetra i januar 
2019 med 36 deltakere og på Kleivstua i september 2019 med 37 deltakere 

3.1.5 Etterutdanningsgrupper i allmennmedisin og alders- og sykehjemsmedisin  
Per 31. desember 2019 er det registrert 1 279 smågrupper/etterutdanningsgrupper i 
allmennmedisin. Det er registrert 46 aktive grupper i kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin. 

Det er psykoterapiutvalget i spesialiteten psykiatri som vurderer søknader som veileder i psykoterapi, 
og det er spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri som vurderer samme typer søknader i 
barne- og ungdomspsykiatri (BUP). 

3.1.6 Videre- og etterutdanning i primærmedisin  
Våren 2019 ble det gjennomført en tredagers etterutdannings-/veiledersamling for veiledere i 
allmenn-, samfunns-, og arbeidsmedisin på Sola Strand Hotel med 50 deltakere.  

I ny spesialistutdanning er gruppeveiledning anbefalt for mange læringsmål, og gruppeveileder skal 
attestere på at læringsaktiviteter er tilfredsstillende gjennomført. I 2019 ble det startet flere 
veiledningsgrupper der deltakerne består av LIS som følger både gammel og ny spesialistutdanning.  

Arbeid med ny utdanningshåndbok for veiledningsgruppene i allmennmedisin har startet, og 
forventes å være ferdig innen sommeren 2020.  

I ny spesialistutdanning har LIS rett til individuell veiledning og supervisjon gjennom hele 
utdanningsløpet. Legeforeningens koordinatorer er involvert i å utvikle emnekurs i 
veiledningspedagogikk for individuelle veiledere. 

3.1.7 Godkjenning av veiledere i psykoterapi – til spesialiteten i psykiatri og barne- 
og ungdomspsykiatri  

Det ble godkjent 7 veiledere i psykiatri i 2019, henholdsvis 4 i kognitiv terapi og 3 i psykodynamisk 
psykoterapi. 

Det ble ikke godkjent noen psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri i 2019. 

3.1.8 Helselederskolen 
Helselederskolen skal gå som en pilot over tre år. Første kull, med 14 deltakere fullførte 
kursprogrammet våren 2019. Andre kull, med 24 deltakere startet høsten 2019. Kurset er planlagt å 
gå som seks samlinger over seks lørdager og en søndag. I løpet av høsten 2019 ble tre samlinger 
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gjennomført. Kurset er planlagt å avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen våren 2020. 
 

3.2 Forskning  
 
3.2.1 Legeforeningens utvalg for medisinsk og helsefaglig forskning  

Forskningsutvalget hadde to møter i 2019, hvor spesielt den medisinske forskningens rolle i 
foreningen ble diskutert, blant annet i møte med sentralstyret i mars. 

Forprosjekt forsking 
Medisinsk forsking en viktig sak for mange av Legeforeningens medlemmer. Problemstillinger som 
rekruttering, lønn- og arbeidsvilkår, konkurranse fra andre fagdisipliner var blant temaene som ble 
løftet i forbindelse med opprettelsen av Forskningsutvalget i 1998. Dette er fremdeles utfordringer 
for leger i medisinsk forskning. 

1. september 2019 opphørte funksjonstiden til Legeforeningens forskningsutvalg.  

Det er vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal legge frem en anbefaling for sentralstyret våren 
2020. Anbefalingen skal 

• omhandle hvordan medisinsk forskning skal prioriteres 

• avdekke både medisinskfaglige, juridiske og politiske aspekter ved medisinsk forskning, og 
hvilke muligheter Legeforeningen eventuelt har til å løfte dette området 

• være en pådriver for medisinsk forskning.   

3.3 Fagmedisinsk arbeid 
 
3.3.1 Kontakt med fagmedisinske foreninger  

Sekretariatet har jevning kontakt med de fagmedisinske foreningene og har deltatt på mange av 
deres styremøter. 

Det har vært kontakt i ulike saker som "Nye Metoder", Gjør kloke valg-kampanjen, 
legemiddelmangel, arbeidsfordeling mellom øyeleger og optikere, blodglukosetesting av gravide, 
kvalitet på fødeavdelinger og veiledere og retningslinjer. 

Ulike saker i løpet av 2019: 

Norsk oftalmologisk forening (Øyelegeforeningen) i forbindelse med at det var laget en 
interpellasjon i Stortinget vedrørende oppgaveglidning mot optikere. Øyelegeforeningens leder var i 
media ved flere anledninger og hadde også møter på Stortinget. 

Arbeidet med karkirurgiske intervensjonsprosedyrer. Den medisinske utviklingen tilsier at flere 
prosedyrer innen karkirurgiske problemstillinger gjøres ved hjelp av intervensjonsradiologi. 
Kompetansen på endovaskulære intervensjoner innen karkirurgiske problemstillinger har inntil nå 
ligget hos intervensjonsradiologene. Karkirurgene er interessert i å overta deler av dette arbeidet. 

Legeforeningen førsøker å få etablert et samarbeid mellom intervensjonsradiologer og karkirurger 
for å se hvordan dette kan løses på en god måte tilpasset norske forhold.  

Akutt og mottaksmedisin (AMM) ble etablert i 2019. Det er laget en etableringskomite som har vært 
involvert i utforming av spesialiteten. Det er godkjent 10 -15 spesialister i løpet av 2019. Det skal 
etableres en fagmedisinsk forening for AMM og sekretariatet fasiliterer dette arbeidet. 
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3.3.2 Variasjon i helsetjenesten – "Gjør kloke valg"-kampanjen  
Gjør kloke valg-kampanjen ble lansert i 2018 og har som formål å redusere overdiagnostikk og 
overbehandling for å oppnå bedre og tryggere tjenester under overskriften "Mer er ikke alltid 
bedre". Kampanjen henvender seg både til leger og pasienter som oppfordres til å snakke sammen 
om uheldige konsekvenser av for mye diagnostikk og behandling. Per 31. desember 2019 har 11 
fagmedisinske foreninger laget anbefalinger over tester, prosedyrer og behandling som bør 
reduseres, og 5 - 8 foreninger er underveis.  

Kampanjen har syv delprosjekter: 

• Opplæring og informasjon til leger 

• informasjon til pasienter/pårørende/"publikum" 

• "klokere student" 

• nettside og sosiale medier 

• samarbeidspartnere 

• måling og evaluering og implementering av anbefalinger i sykehus og på legekontor 

Det ble etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for prosjektet og det er oppnevnt to offisielle 
talspersoner for kampanjen, Ketil Størdal og Hege Ihle-Hansen, rekruttert fra de fagmedisinske 
miljøene. Fagstyret, de fagmedisinske foreningene, pasientene og sekretariatet er representert i 
styringsgruppen, som ledes av Stefan Hjørleifsson. 

Det har vært en del media-aktivitet med omtale av Gjør kloke valg-kampanjen gjennom 
nyhetsoppslag, kronikker, intervjuer i presse, radio og TV og innlegg til ulike fagtidsskrifter samt 
aktivitet på sosiale medieplattformer. 

Flere andre fagforbund sluttet seg til kampanjen – se https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/  

Helse og omsorgsdepartementet bevilget 1 million kroner til kampanjen i 2019. Formålet er å bruke 
midlene til en publikumsrettet kampanje i samarbeid med de ovenfor nevnte fagforbundene under 
mottoet "Mer er ikke alltid bedre". Det er også etablert kontakt med helseforetakene for å iverksette 
pilotprosjekter for implementering av anbefalingene fra de fagmedisinske foreningene og med 
forskningsinstitusjoner for evaluering og måling av effekt av kampanjen.  

3.3.3 Samhandling  
Arbeidsgruppen som ble oppnevnt i oktober 2018 fortsatte sitt arbeid med innspill til nye nasjonale 
helse- og sykehusplan vårparten 2019. Dette arbeidet startet med en workshop 18. mars hvor 
arbeidsgruppen og relevante innledere stilte til en heldagssamling i Legenes hus.  

Workshopen resulterte i et strateginotat til sentralstyret, samt innspill til en samlende rapport om 
samhandling. Rapporten skulle sendes som eget innspill til Helse og omsorgsdepartementet, og 
utkast ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i juni for å bli en del av innspillet til Nasjonal 
helse og sykehusplan. Endelig rapport ble godkjent av sentralstyret 16. oktober og presentert for 
fagstyret i slutten av oktober. 

Rapporten fikk navnet "Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for 
koordinering av tjenester". Hovedfunnene var som følger: 

• Det er viktig å være varsom ved overføring av data fra en kontekst til en annen 

• Det bør endres fokus fra kort liggetid til gode totale pasientforløp 

• Lokalt eierskap og overordnede rammer bør fremmes 

• Gode IKT-løsninger er essensielt for god samhandling 

• Det er lite dokumentasjon som tilsier at full integrering av alle helsetjenester vil løse 
dagens samhandlingsutfordringer 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/
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I forbindelse med arbeidet med samhandlingsrapporten besøkte enheten sykehuset Østfold, Kalnes, i 
april. Enheten fikk omvisning med arbeidsgruppens leder Anne-Karin Rime.  

Rapporten er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider. 

I 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan. 
Arbeidsgruppen arrangerte en workshop som resulterte i et PS-notat og en samhandlingsrapport 
som er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.  

Rapporten fikk navnet "Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for 
koordinering av tjenester". Hovedfunnene var: 

• Det er viktig å være varsom ved overføring av data fra en kontekst til en annen 

• Det bør endres fokus fra kort liggetid til gode totale pasientforløp 

• Lokalt eierskap og overordnede rammer bør fremmes 

• Gode IKT-løsninger er essensielt for god samhandling 

• Det er lite dokumentasjon som tilsier at full integrering av alle helsetjenester vil løse 
dagens samhandlingsutfordringer 
 
Rapporten er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider. 

3.3.4 Rus og psykiatri   
Rapporten “Bedre psykiatri og rusbehandling” ble godkjent av sentralstyret i mars og publisert i 
endelig versjon på Legeforeningens nettsider i mai. Rapporten ble oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet som innspill til arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan. Flere av 
anbefalingene i rapporten er tatt inn i regjeringens forslag til sykehusplan.  

Ett av temaene i rapporten, "Somatisk helse ved alvorlig psykisk sykdom og ruslidelse" ble valgt ut 
som diskusjonstema på faglandsrådet 2019.  

Etter at statsbudsjettet ble offentliggjort har Legeforeningen bidratt til å følge opp en sak om 
tilskuddsmidler til videregående utdanning innen psykoterapi og psykoanalyse. Midlene er i 
statsbudsjettet foreslått overført fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene, men uten 
øremerking til formålet. I møter med flere av de politiske partienes helsepolitiske fraksjoner på 
Stortinget samt Helse- og omsorgsdepartementet, er det understreket at ordningen er vesentlig for å 
opprettholde god dekning av psykoterapiveiledere for LIS i psykiatri i hele landet.  

3.3.5 Klinikerinvolvering og rekruttering av kliniske eksperter  
Legeforeningen arbeider med om å øke klinikerinvolvering i myndighetsdrevne prosesser knyttet til 
faglig utredninger og prioriteringsbeslutninger. Et viktig mål  for Legeforeningen er at at 
myndighetene henvender seg til de fagmedisinske foreningene for rekruttering av kliniske eksperter. 
Innsalg av fagmedisinske foreninger som tilbyder av klinisk kompetanse har i 2019 særlig vært rettet 
mot spesialisthelsetjenestens prioriteringssystem, Nye metoder, Legemiddelverkets 
arbeidsprosesser, RHFenes arbeid med å etablere et nasjonalt kompetansenettverk innen 
persontilpasset medisin, og Helsedirektoratets arbeid med nasjonale faglige retningslinjer og 
veiledere.  

Legeforeningen er representert i referansegruppen Nye metoder ved Arne Stensrud Berg, Norsk 
onkologisk forening og Anita Lyngstadaas, sekretariatet. 

Legeforeningen har inngått en formell samarbeidsavtale med Legemiddelverket (SLV) om 
rekruttering av kliniske eksperter til Legemiddelverkets ulike arbeidsprosesser, med unntak av Nye 
metoder. Avtalen omfatter rekruttering til hhv. en fast gruppe av spesialister (kjernegruppe) og en 
liste over spesialister som bistår i større utredningsoppdrag. Ifølge avtalen skal Legemiddelverket selv 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/a-bygge-broer/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/a-bygge-broer/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/a-bygge-broer/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/a-bygge-broer/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/a-bygge-broer/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/bedre-psykiatri-og-rusbehandling/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/rapporter/bedre-psykiatri-og-rusbehandling/
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rette en henvendelse til de aktuelle fagmedisinske foreningene og be om oppnevnelse/forslag til 
kandidater.  

I 2019 ble det gitt to oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemente til de regionale helseforetakene 
(RHF-ene): 

• Utvikle modeller for utfasing av behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye 
metoder 

• Revurdere om enkelte kirurgiske prosedyrer som utføres i helsetjenesten i dag 

 

3.4 Kvalitetsarbeid 
 
3.4.1 Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)  

SKIL ble stiftet i januar 2014 med Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, 
Allmennlegeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters 
landsforening som eiere med en representant hver i styret. SKIL finansieres foreløpig ved midler fra 
Kvalitets- og pasientsikkerhetsfondet. Videre kjøpes tjenester fra kommuner og statlige instanser ca. 
20 %. SKIL har kontorer samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen. 
Nettsiden til SKIL er www.skilnet.no.  

Selskapets formål er å støtte og veilede lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, samt drive 
forskningsmessig evaluering av virksomheten. Styret skal arbeide for offentlig medvirkning i SKIL. 
Nicolas Øyane, fastlege i Bergen og spesialist i allmennmedisin, er leder.  

SKIL har per 31. desember 2019 syv faste medarbeidere i til sammen 6,5 årsverk. I tillegg har 15 
veiledere deltatt i 2019 med veiledning av kollegagrupper. Hittil er det registrert 1343 fullførte 
kvalitetspakker siden oppstart, hvorav 880 tilhører prosjektet Riktigere antibiotikaforbruk i norske 
kommuner (RAK) som er etablert i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin. SKIL har 
også utviklet et avansert online styringsverktøy for kvalitetsarbeidet for brukere og veiledere, med 
over 3500 registrerte brukere. SKILs kvalitetspakker består hver av 3 gruppemøter med forutgående 
e-læringskurs. Videre har SKIL utviklet indikatorsett og benytter i hovedsak uttrekksverktøy fra 
elektronisk pasientjournal som kilde til data for forbedring. Virksomheten organiseres som veiledete 
kvalitetssirkler. Kvalitetspakkene er godkjente for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. 

Den første nasjonale SKIL-konferansen ble arrangert i Bergen i april 2019 med 120 deltakere fra stat, 
kommuner samt fastleger. 

De første satsingsområdene for SKIL:  

• Forbedring av fastlegenes legemiddelgjennomgang for pasienter med polyfarmasi  

• Riktig antibiotikabruk   

• Forbedring av pasientforløp for sårbare pasienter  

• Kloke valg – rasjonell diagnostikk (kvalitetspakke lansert høsten 2019)  
 

I tillegg har SKIL utviklet en gratis grunnpakke bestående av introduksjonskurs til kvalitetsarbeidet. 

SKIL har etablert samarbeid med kommuner som støtter fastlegenes deltakelse. Kommunene får her 
tilbud om et halvdagsseminar for å planlegge kvalitetsarbeidet og aggregerte kvalitetsrapporter om 
fastlegetjenesten i kommunen. 

https://legeforeningen-my.sharepoint.com/personal/marit_gustavsen_legeforeningen_no/Documents/MGUSTAV/Årsmelding/www.skilnet.no
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SKIL samarbeider med Direktoratet for e-helse i tilknytning til "EPJ-løftet". På oppdrag fra 
Direktoratet for e-helse har SKIL utviklet et e-læringskurs om kvalitet i e-resept, samt kurset “Vårt 
epj-løft” som omhandler nye funksjoner i de elektroniske pasientjournalene. 

 

3.4.2 Konferanse for leger om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet 
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP) er organisert som en 
spesialforening, formelt godkjent av sentralstyret i 2018. 

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet arrangerte høstmøte på Gardermoen 
28. - 29. november. Konferansen samlet ca. 50 deltakere. Tema for årets høstmøte omhandlet bl.a. 
forbedringsutdanning for leger, forbedringskompetanse i ny LIS-utdanning, levelige organisasjoner, 
uheldige hendelser, ulykkeskommisjonen samt pasientsikkerhetskultur og ledelse. 
 

3.5 IKT i helsetjenesten  
 
3.5.1 Styrket satsing på e-helse  

Som følge av iherdig, synlig arbeid blir Legeforeningen invitert til å delta både i de strategiske og 
operative arenaene i de nasjonale prosessene som pågår. Dette er viktig for å være klinikernes 
talerør og styrke klinikernes involvering i prosjekter. Legeforeningen fortsatte arbeidet gjennom 2019 
med å koordinere innsatsen på e-helseområdet. Dette ble gjort gjennom saksforberedelser for 
Legeforeningens representanter og et styrket IT-utvalg.  

For å bidra til en effektiv e-helseutvikling i Norge innhentet Legeforeningen internasjonale erfaringer 
om styrings- og finansieringsmodeller og utga disse i en rapport:  
https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/rapport-
modeller-for-e-helseutvikling.pdf 

3.5.2 EPJ-løftet  
Legeforeningen følger tett opp prosjektet EPJ-løftet. Via normaltariff-forhandlingene settes det av 17 
millioner kroner til utvikling av fastlegers og avtalespesialisters EPJ-systemer. I 2019 ble det enighet 
med Direktoratet for e-helse, og et omforent forslag om prosjekter ble sendt Helse- og 
omsorgsdepartementet. Legeforeningen sitter i styringsgruppen.  

3.5.3 Én innbygger - én journal 
Rapporten Én innbygger - én journal - Nasjonal kommunal løsning (EIEJ) ble levert Helse- og 
omsorgsdepartementet fra Direktoratet for e-helse sommeren 2018. Direktoratet foreslo én nasjonal 
felles anskaffelse av en felles løsning for alle kommuner, inkludert fastleger – Konsept 7. Prosjektet 
har stor risiko, store kostnader, usikre og dårlig dokumenterte gevinster, noe som gir Helse- og 
omsorgsdepartementet et vanskelig valg fremover. 

I 2019 har Direktoratet for e-helse, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, arbeidet tett 
med KS om et “Sentralt Styringsdokument” for én journal , nå kalt “Akson-programmet”. Basert på 
tidligere overordnet enighet med KS har Legeforeningen jobbet tett med KS for å påvirke 
konklusjonene til å bli et levedyktig IKT-tiltak. Arbeidet har hatt effekt, og konklusjoner tas våren 
2020. Legeforeningen har hatt representanter i KS' kjerneteam med ukentlige møter, i 
prosjektstyregruppe og strategigruppe. 

3.5.4 Helseplattformen i Helse Midt-Norge RHF  
Helseplattformen skal innføre en ny vertikal integrert journalløsning (EPJ) for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten med mulighet for fastleger og private spesialister å ta i bruk løsningen. 
Legeforeningen ved Eirik Nikolai Arnesen er representert i styringsgruppen for programmet. 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/rapport-modeller-for-e-helseutvikling.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/rapport-modeller-for-e-helseutvikling.pdf
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3.5.5 E-konsultasjon  
Legeforeningen har sammen med Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen vært 
engasjert i utviklingen av innføring av e-konsultasjon samt drøftinger om sykmelding skal kunne gis 
via e-konsultasjon. 

3.5.6 IT-utvalget  
I 2017 ble det vedtatt at IT-utvalget skulle bestå av representanter fra seks av yrkesforeningene samt 
foreningens representanter i de seks viktigste nasjonale gruppene og ett medlem fra sentralstyret. IT-
utvalget har som medlemmer Legeforeningens representanter fra nasjonale råd og utvalg i tillegg til 
representanter for de største yrkesforeningene. Kjartan Olafsson er utvalgets leder.  

Én av IT-utvalgets satsinger i 2019 har vært opprettelsen av en akademisk lærestol i klinisk 
informatikk ved Universitetet i Oslo. Det arbeidet er på god vei, og Helse Sør-Øst har vært en positiv 
medspiller. IT-utvalget har i 2019 vært aktive i prosesser rundt Akson og forslag til ny e-helselov. De 
har bidratt til utformingen av suksessfaktorer for digitalisering i helsetjenesten: 
https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/suksessfaktorer
-for-digitalisering-i-helsetjenesten.pdf 

3.5.7 Eksterne råd og utvalg  
• Nasjonalt e-helsestyre (NEHS): Legeforeningens representant er Ivar Halvorsen. 

• Endringsråd for e-resept: Legeforeningens representant er Egil Johannesen.  

• Styringsgruppe for norm for informasjonssikkerhet (Normen): Legeforeningens representant er 
Petter Hurlen.  

• Produktråd helsenorge.no: Legeforeningens representant er Kjartan Olafsson. 

• Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT): Legeforeningens 
representant er Egil Johannesen.  

• Nasjonalt utvalg for helsefag og arkitektur (NUFA): Legeforeningens representant er Torgeir 
Fjermestad.  

• Helsedataprogrammet: Legeforeningens representant er Petter Hurlen.  

• Akson prosjektstyre: Legeforeningens representant er Kjartan Olafsson. 

• Dokumentdeling i nasjonal kjernejournal: Legeforeningens representanter er Torgeir Hoff Skavøy 
og Eirik Nikolai Arnesen. 

• Pasientenes legemiddelliste: Legeforeningens representanter i helsefaglig arbeidsgruppe for 
utredning av felles legemiddelliste er Egil Johannesen, Inger Lyngstad og Torbjørn Henriksen.  

• EPJ-løftet: Legeforeningens representanter i styringsgruppen er Inger Lyngstad, Egil Johannesen 
og Eirik Nikolai Arnesen. 

• Sekretariatet har deltatt på formelle og uformelle møter med myndigheter, organisasjoner og 
interessenter, samt deltatt i internasjonale nettverk.  

3.5.8 Konferanser  
eHelse 2019  
Legeforeningen hadde inngått samarbeid med Norsk sykepleierforbund og Dataforeningen om å 
bidra som arrangører av den todagers konferansen eHelse . Konferansen ble gjennomført våren 2019 
i Oslo med mange leger, rekruttert av Legeforeningen, som foredragsholdere. Konferansen fremstår 
som en viktig arena hvor politiske beslutningstakere, IKT-utviklere og helsepersonell møtes. 
Konferansen er godkjent med tellende timer til legers videre- og etterutdanning. 

  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/suksessfaktorer-for-digitalisering-i-helsetjenesten.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/suksessfaktorer-for-digitalisering-i-helsetjenesten.pdf
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EHiN 2019 
EHiN (E-helse i Norge) arrangeres av IKT-Norge. Det var ca. 1 400 deltakere i 2019 og besøksrekord. 
Legeforeningen deltok i programkomiteen, og flere holdt innlegg og deltok i debatter. Også  2019 
hadde Legeforeningen en stand som var godt besøkt. 

HIMSS 2019 
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet ga et reisestipend til konferansen Healthcare Information and 
Management Systems Society (HIMSS 2019) i Orlando, USA. Temaer var blant annet AI innen 
radiologi og onkologi, teknologi i allmennpraksis, dokumentdeling, samhandlingsløsninger, 
interoperabilitet. På forhånd var det avtalt besøk på et barnesykehus i Orlando for å lære om deres 
journalløsning. Delegasjonen bestod av ni stipendmottakere og fire fra sekretariatet.  

3.5.9 IKT på legeforeningen.no 

På temasiden for IKT og e-helse finnes oppdatert informasjon, høringsuttalelser og relevante artikler: 
https://legeforeningen.no/ikt 

  

https://legeforeningen.no/ikt
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 Helsepolitikk 
 

4.1 Overordnet om Legeforeningens helsepolitiske arbeid 
 
Legeforeningens arbeid med helsepolitikk og folkehelse er en kjernevirksomhet definert i  
Legeforeningens lover pkt. 1-2. Her fremgår det at Legeforeningen skal fremme tiltak for folkehelsen 
og arbeide med helsepolitiske spørsmål.  
 
Legeforeningen driver helsepolitisk påvirkning overfor både helsemyndigheter og Stortinget  
og samarbeider også med flere pasientorganisasjoner/frivillige innen folkehelseområdet.  
Målet med det helsepolitiske påvirkningsarbeidet er å sikre likeverdige helsetjenester av høy kvalitet 
til hele befolkningen.  
 
Selv om den norske helsetjenesten gjennomgående holder høyt nivå må mange pasienter  
vente for lenge, og noen opplever en helsetjeneste som ikke henger sammen. Tillit til den offentlige 
helsetjenesten bygges på god tilgjengelighet og forutsigbarhet om hvilke tilbud man kan få. For 
Legeforeningen er det avgjørende å sikre at politiske reformer og tiltak ivaretar en faglig god utvikling 
av helsetjenesten. 
 

4.2 Legeforeningens helsepolitiske utspill, høringer og publikasjoner 
 

4.2.1 Legeforeningens arbeid med høringer 
I 2019 behandlet Legeforeningen totalt 82 høringer. Dette inkluderer både de eksterne og de interne 
høringene. 127 eksterne høringer ble avvist. En samlet oversikt over alle Legeforeningens 
høringsuttalelser for 2019 finnes i vedlegg til årsmeldingen. Legeforeningens ferdige 
høringsuttalelser er tilgjengelige på Legeforeningens nettsider, under “Legeforeningens politikk”. 

Høringsarbeidet utgjør en viktig del av politikkutviklingen i foreningen, og det nedlegges et betydelig 
arbeid med høringer i både organisasjonsleddene og i hovedforeningen. Praksisen med utstrakt bruk 
av interne høringer fører til god involvering av organisasjonsleddene i politikkutformingen, et bedre 
beslutningsgrunnlag og godt forankrede helsepolitiske synspunkter. 

Det er en god del høringer som avvises hvert år som følge av manglende relevans. I 2019 var det også 
et bevisst ønske å forsøke å prioritere tydeligere hvilke høringer det var viktig at Legeforeningen 
besvarte sentralt og hvilke vi kunne avvise, oversende til enkeltforeninger for vurdering eller la 
Akademikerne håndtere alene. Årsaken til dette var at det ble vurdert at vi tidligere hadde besvart en 
del høringer med et veldig snevert nedslagsfelt for foreningens medlemmer, og at det er viktig å ha 
kapasitet til å prioritere ressursene til de høringene som omfatter temaer som i større grad er viktig 
for foreningens medlemmer. Det tilstrebes likevel at et bredt spekter av temaer skal dekkes i 
høringsarbeidet, og at også særinteresser i foreningen i tilstrekkelig grad blir hørt. 

I 2019 fortsatte Legeforeningen arbeidet med systematisk og målrettet forbedring av interne rutiner 
og måten vi arbeider med høringer. Hver enkelt høring gjennomgår en grundig vurdering av om den 
treffer innenfor foreningens interesseområder, og om den kan få betydning for foreningens 
medlemmer eller deres arbeidshverdag. Det er viktig at foreningsleddene lett kan finne frem til  
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Legeforeningens gjeldende politikk, og det er dermed viktig at nettsidene er oppdatert med 
høringsinnspill og høringssvar.  
 
Fagstyrets behandling av høringer 
I mars 2019 vedtok sentralstyret at høringer av rent faglig karakter kan delegeres til fagstyret. 
Fagstyret ble gitt myndighet til å avgi høringssvar på vegne av Legeforeningen. Det ble utarbeidet 
rutiner for hvilke høringer som kan sluttbehandles av fagstyret. Ellers ble de ordinære rutinene for 
saksbehandling lagt til grunn for faghøringer. Ordningen ble evaluert i august 2019, hvor både 
sentralstyret og fagstyret vurderte at ordningen hadde fungert som ønsket. Det ble videre bestemt at 
det skal gjøres en ny evaluering sommeren 2020. 

4.2.2 Helsepolitiske publikasjoner og rapporter 

Utviklingsplan for fastlegeordningen   
I 2019 oppdaterte Legeforeningen sin utviklingsplan for fastlegeordningen. Rapporten ble et viktig 
grunnlagsdokument for foreningen i arbeidet med satsningsområdet for fastlegeordningen. 
Utviklingsplanen inneholder kapitler om temaer som fastlegeordningens historikk og utvikling, 
rekruttering og stabilisering, fremtidens legekontor, kvalitet og pasientsikkerhet, ledelse, bærekraftig 
finansiering, legevakt, og de andre legeoppgavene i kommunen. Utviklingsplanen lister også opp 
tiltak som vil ha effekt på situasjonen i fastlegeordningen på kort og lang sikt. Det fremheves 10 tiltak 
som det er særlig viktig å få på plass. Noen av tiltakene er videreutviklet og justert ytterligere i løpet 
av 2019.  
 
Tiltakene som ble fremhevet var som følger for å få en fremtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning:  

• Det må rekrutteres 500 nye ALIS (Allmennleger i spesialisering) årlig for å dekke dagens og 
fremtidige legebehov.  

• Det må lages en nasjonal ordning for ALIS som sikrer fastleger med god kompetanse. 
Kommunene må sikre god gjennomføring av spesialistutdanningen. 

• Normtallet for et årsverk i fastlegeordningen må reduseres fra 1500 til 1000 pasienter og 
finansieringsmodellen justeres, slik at fastlegene kan bruke mer tid på hver pasient.  

• Det må legges til rette for ansettelse av annet helsepersonell på legekontor. Dette vil gjøre 
fastlegekontoret i bedre stand til å ivareta pasienter med alvorlig og sammensatt sykdom og 
funksjonssvikt, og de som ikke selv oppsøker fastlegen. Helsepersonell ansatt i fastlegekontor 
må kunne utløse egne takster.   

• Det må sikres at fastlegene kan prioritere administrasjon, ledelse og fornyelse av 
medisinskteknisk utstyr og teknologiske løsninger. Innovasjon og utvikling vil sikre enda 
bedre behandling, samhandling og tilgjengelighet for pasientene.  

• Finansieringen må styrkes for å dekke det økte oppgavetilfanget og legge til rette for en 
håndterbar arbeidstid. Det må legges til rette for kortere lister gjennom etablering av et 
knekkpunkt for basistilskuddet. 

• Antall LIS1-stillinger må økes med 200 slik at LIS1-flaskehalsen reduseres. 

• Det må opprettes lokale arenaer som regulerer oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
fastleger, kommune- og spesialisthelsetjeneste i hele landet. Direktørene for de regionale 
helseforetakene og trepartssamarbeidet (KS, Legeforeningen og staten v/ helseministeren) 
må i tillegg møtes to ganger i året for å bli enige om ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt 
nivå.  

• Kommunene må utvikle en egen helselederrolle for kommunenes medisinske tilbud. 
Helselederen må være en del av rådmannens ledergruppe.  

• Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) må breddes nasjonalt. Det vil gi betydelig 
kvalitetsheving i fastlegeordningen. 
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Utviklingsplanen ble lansert på våruka til AF og NFA, i forbindelse med en helsepolitisk debatt om 
situasjonen i fastlegeordningen. Sentrale stortingspolitikere fra ulike partier deltok i debatten, og 
utviklingsplanen ble benyttet som forberedelse og grunnlag for temaene som ble diskutert. På den 
måten sikret vi at politikerne ble godt orientert om Legeforeningens synspunkter. Utviklingsplanen 
ble videre brukt som grunnlag for utforming av Legeforeningens innspill til arbeidet med 
handlingsplanen høsten 2019.  

Utredning fra Menon Economics - beregninger av samfunnsøkonomiske effekter av fastlegekrisen 
og Legeforeningens forslag til tiltak – Viktigste funn  
Som del av arbeidet fram mot handlingsplanen, valgte Legeforeningens sentralstyre å bestille en 
ekstern utredning fra Menon Economics av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en 
fastlegeordning i krise, og av Legeforeningens forslag til tiltak for å løse situasjonen i ordningen. 
Utredningen ble delt inn i to faser. Den første med beregning av den totale samfunnskostnaden av en 
fastlegeordning som ikke fungerer optimalt, den andre med beregning av samfunnsøkonomiske 
effekter av Legeforeningens tre viktigste tiltak: 1) knekkpunktmodell, 2) grunntilskudd, og 3) nasjonal 
ALIS-ordning med 500 nye ALIS per år.  

Menon estimerte at overbelastningen av fastlegeordningen påførte det norske samfunnet kostnader 
verdsatt til om lag 10 milliarder kroner i 2018. Kostnadene vil stige raskt uten innføring av 
tilstrekkelige tiltak. Menon fant videre at Legeforeningens tiltakspakke er samfunnsøkonomisk 
lønnsom. Menons beregninger underbygget med dette Legeforeningens argument om at det er 
behov for omfattende styrking av ordningen for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene, og 
innføre flere tiltak samtidig. 

Innspillsrapport til Nasjonal helse-  og sykehusplan 
I 2019 utarbeidet Legeforeningen sin Innspillsrapport til Nasjonal helse- og sykehusplan. Rapporten 
ble et viktig grunnlagsdokument for utvikling av helsetjenesten. Legeforeningen peker i rapporten på 
en rekke tiltak for bedre pasientbehandling, arbeidsmiljø og medvirkning i sykehus. Både i 
sykehusene og på fastlegekontorene er det en rekke forhold som trekker leger og annet 
helsepersonell bort fra det pasientrettede arbeidet. I sykehusene er det utfordringer med IKT 
løsninger, trange sykehusbygg og at sammensetning av yrkesgruppene ikke gjenspeiler oppgavene 
som skal løses. Det pekes videre på mange tiltak for å styrke samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sentrale budskap fra Innspillsrapporten: 

• Det må satses på brukervennlige IKT løsninger, tjenlige sykehusbygg og rett kompetanse på 
rett plass. På den måten vil leger få mer tid til pasientbehandling, veksten i behov for nye 
legeårsverk avta og helsepersonellutviklingen bli mer bærekraftig.  

• Direktørene for de regionale helseforetakene og trepartssamarbeidet (KS, Legeforeningen og 
staten v/ helseministeren) må møtes to ganger i året for å bli enige om ansvarsfordeling og 
tiltak på nasjonalt nivå. Det må være offentlige innkallinger og føres referat fra møtene. 

• Nedbygging av døgntilbud må stoppes for å ivareta et godt tilbud til de alvorlig psykisk syke. 

• Nasjonal helse- og sykehusplan må også bli en investeringsplan.  

• For lavt investeringsnivå i norske sykehus fører til at driften av sykehusene blir unødvendig 
dyr.  

En analyse gjennomført av Helseøkonomisk Analyse viser at dersom man klarer å få vekst 
i sykehuslegers produktivitet på bare 0,5 % (opp fra 0 % i nåsituasjonen) vil behovet for nye 
legeårsverk frem mot 2040 halveres. Dermed bør sykehusene gjøre produktivitetsfremmende 
satsinger på brukervennlig IKT, tjenlige sykehusbygg og mer støttepersonell. Det innebærer et 
behov for ansettelse av flere helsefagarbeidere og sekretærer. Da får leger mer tid til det 
pasientrettede arbeidet, og den økonomiske bærekraften i sykehusene blir betydelig bedret. 
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4.3 Myndighet og organisasjonskontakt 
 

4.3.1  Stortinget 
Legeforeningen deltok i 14 muntlige høringer i Stortinget i 2019. Disse fordelte seg mellom helse- og 
omsorgskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen, og næringskomiteen. Høringsinnspillene 
dekket bl.a. følgende saksområder: Statsbudsjettet 2020, helsenæringsmeldingen, 
folkehelsemeldingen, kvalitet- og pasientsikkerhetsmeldingen, Helse Sør-Østs arbeid med 
videreutvikling av OUS, fødselsomsorgen, abortloven, lovfesting av systemet for nye metoder, 
utdanning av legespesialister, legemiddelberedskap og legemiddelpriser, opptrappingsplan for barn 
og unges psykiske helse, og trygg utskrivning og transport av pasienter fra sykehus.  

I tillegg til det politiske påvirkningsarbeidet via høringsinstituttet på Stortinget har det vært 
gjennomført en rekke bilaterale møter med helsepolitikere på Stortinget. Legeforeningen har også 
arrangert debattmøter og deltatt på seminarer med stortingspolitikere under Arendalsuka.  

4.3.2  Kontakt med myndigheter, organisasjoner, mv 
Legeforeningens kunnskapsbaserte folkehelsepolitikk har gjort foreningen til en etterspurt 
premissleverandør og samarbeidspartner på folkehelseområdet. Legeforeningen deltar i faste 
kontaktmøter om flere folkehelsepolitiske temaer i Helsedirektoratet, hovedsakelig faglig rådgivning 
til myndighetenes holdningskampanjer på folkehelsefeltet.  

Samarbeid med andre organisasjoner er viktig i det tobakks- og alkoholforebyggende arbeidet. 
Legeforeningen støttet også i 2019 opp om kampanjen Stopptober i regi av Helsedirektoratet. 
Kampanjen har som mål å redusere tobakksbruken i Norge. En slik masseoppfordring gjennom hele 
oktober kan gjøre det lettere å slutte, fordi man opplever å være en del av et fellesskap. Leger står i 
en unik posisjon til å støtte og motivere de som ønsker å slutte med snus eller røyk Legeforeningen 
har i 2019 gjennomført flere møter frivillige på det alkoholforebyggende området.   

Legeforeningen samarbeider også med flere pasientorganisasjoner og frivillige for å få mer fysisk 
aktivitet i skolen. Alliansens hovedkjerne består av Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Fysioterapiforbundet og Idrettsforbundet, men støttes i tillegg av 26 organisasjoner, 
blant annet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Turistforeningen og Diabetesforbundet. I 
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2017 fikk Legeforeningen og alliansen endelig gjennomslag for forslaget. Alliansen har fortsatt en 
viktig oppgave med å påse at vedtaket gjennomføres på en god måte.  

4.3.3  Arendalsuka 
Arendalsuka fant sted mellom 12. og 17. august 2019 og samlet aktører innen politikk, media, 
organisasjon- og næringsliv, og akademia til en møteplass for diskusjon om ulike samfunnsaktuelle 
temaer. Legeforeningen deltok på en rekke arrangementer i Arendalsuka 2019.   

Legeforeningen v/president Marit Hermansen deltok i den Den store helsedebatten i regi av Dagens 
Medisin, der tema var fastlegekrisen og hvordan den påvirker hele helsetjenesten. I debatten deltok 
også helseminister Bent Høie, eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, Tuva Moflag, 
stortingsrepresentant for Ap, og Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Sp. Legeforeningen 
v/president Marit Hermansen deltok også i panelet under KS-arrangementet, Vil fastlegeordningen 
leve i 2025?". Arrangementet tok utgangspunkt i at Agenda Kaupang hadde fått i oppgave å 
utarbeide scenarier om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning. 

Legeforeningen arrangerte videre en Sykehusdebatt på Arendal sykehus der tema var 
spesialisthelsetjenestens utvikling. Blant spørsmålene som ble stilt var «Hva vil vi med sykehusene?» 
og «Hvordan sikrer vi en best mulig nasjonal helse- og sykehusplan for de neste fire årene, og bygger 
vi sykehus for fremtiden?». Fra Legeforeningen deltok påtroppende visepresident Anne-Karin Rime, 
og påtroppende sentralstyremedlem Kristin Kornelia Utne.  

  



38 
 

 Kommunikasjonsarbeid 

 
5.1 Overordnet status om Legeforeningens kommunikasjonsarbeid 

 
God kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å nå organisasjonens mål. Legeforeningens 
overordnede mål er derfor førende for hva som ønskes prioritert innenfor kommunikasjonsområdet. 
En del av kommunikasjonsarbeidet vil være direkte knyttet til prioriterte områder, som 
satsingsområdene. Andre deler vil bidra til omdømmebygging av leger og Legeforeningen generelt 
gjennom profilering av fag og samfunnsansvar.  
 
I en medlemsforening med rundt 37 000 medlemmer vil intern og ekstern kommunikasjon i stor grad 
overlappe hverandre. Medlemmene er både avsendere og mottakere. På legeforeningen.no, i 
mediene og i sosiale medier kommuniserer vi i utstrakt grad både med medlemmer, myndigheter og 
befolkningen for øvrig.  
 
Sekretariatet driver daglig betydelig kommunikasjonsvirksomhet overfor medlemmer, 
organisasjonsledd, samarbeidspartnere og andre aktører. I årsmeldingen omtales kommunikasjon 
som er ment å nå ut til mange samtidig. 

 

5.2 Ekstern kommunikasjon – presse og sosiale medier 
 

2019 har vært et dynamisk år for Legeforeningens utadrettede kommunikasjon. Som sentral 
premissgiver i helsepolitikken og som det viktigste fellesskapet for norske leger, er foreningen en 
aktiv og etterspurt aktør i offentligheten. Foreningens satsingsområder har lagt klare føringer for 
Legeforeningens kommunikasjonsarbeid, og gitt foreningen en rekke muligheter til å ta regi og fronte 
foreningens kjernebudskap. Legeforeningen har igjen vært den tydeligste stemmen i debatten om 
krisen i fastlegeordningen.   
 
Det samlede medietrykket har vært høyt gjennom hele året. Samtidig har sekretariatet prioritert 
hardt og kanalisert ressursene slik at vi er proaktive i de viktigste sakene over tid. Å opprettholde 
trykket i fastlegeordningen og bidra med tiltak til løsninger, har vært den viktigste og mest 
ressurskrevende saken i 2018. I tillegg har det vært viktig å vise stoltheten over fastlegeyrket. Derfor 
arrangerte vi i samarbeid med AF og NFA "Fastlegedagen" for andre året på rad i desember 2019, 
med den tilhørende kampanjen #alletrengerfastlegen i sosiale medier. Engasjementet blant legene 
og omverdenen var større enn i 2018 og kampanjen en suksess.  
 
Legeforeningen er en sentral aktør i samfunnsdebatten. I løpet av året har foreningen fortsatt 
utviklingen med høy synlighet i media og har prioritert å delta i tunge debatter med sentrale 
politikere, blant annet i Dagsnytt atten og NRK Debatten. 
 
Foreningen gjør også et betydelig proaktivt mediearbeid, med en rekke innsalg til redaksjoner i 
aviser, radio og TV. I løpet av året har Legeforeningen hatt flere  store saker, både i NRK, TV2, 
Aftenposten, VG og Dagens Næringsliv. I 2019 hadde Legeforeningen et stort antall debattinnlegg og 
kronikker på trykk, både i riks- og regionsaviser.  
 
Legeforeningen er aktiv på Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn og fra januar 2019 Instagram. Dette 
gir blant annet muligheter til å bruke plattformene på tvers og skreddersy budskap til utvalgte 
målgrupper, i tillegg til å knytte innholdet til Legeforeningens digitale hovedplattform, hjemmesiden 
www.legeforeningen.no. 

http://www.legeforeningen.no/
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Video blir et stadig viktigere medium for å nå ut med tydelige budskap på en effektiv måte, særlig i 
sosiale medier og spesielt på Facebook, Instagram og Twitter. Legeforeningen har i 2019 fortsatt den 
offensive satsingen på sosiale medier og videoproduksjon. Vi produserte ca. 85 videoer i 2019 og 
LegeTV, med Legeforeningens mediesenter, er innarbeidet i Legeforeningens profil. Disse fasilitetene 
og tjenestene er også et tilbud til foreningsledd og tillitsvalgte. Foreningen har som mål å ligge i tet 
på bruk av sosiale medier og vil fortsette satsingen på video fremover. 
 
Medieåret har ellers vært preget av en rekke saker om pasientsikkerhet og kvalitet, samhandling, 
prioritering og rus og psykiatri, for å nevne noe. Legeforeningens tillitsvalgte er blitt intervjuet 
hyppig. I tillegg er presidenten i media flere ganger i løpet av en uke. Legeforeningen er svært 
tilgjengelig for pressen. Presidenten er foreningens fremste talsperson, men også sentralstyrets 
øvrige medlemmer og andre tillitsvalgte er ofte i media, med bistand fra kommunikasjonsseksjonen. 
Seksjonen bistår også pressen med å komme i kontakt med leger i foreningsleddene om ulike 
medisinske temaer. Dette er viktig for å underbygge legers omdømme som kunnskapsrike 
fagpersoner og for å vise bredden i Legeforeningens organisasjon.  
 
Det er mange som kommuniserer på vegne av Legeforeningen i løpet av et år. Foreningen jobber i 
ulike sammenhenger for å heve kompetansen hos de som uttaler seg i media, skriver innlegg eller 
publiserer på nett/sosiale medier. Legeforeningen vil fortsette å arrangere medietrening og bistå 
medlemmer, tillitsvalgte, foreningsledd og ansatte i sekretariatet som kommuniserer og skriver.  
 
Sekretariatet v/kommunikasjonsseksjonen har i 2019 holdt en rekke foredrag om pressehåndtering, 
påvirkningsarbeid og strategisk kommunikasjon for ulike organisasjonsledd og tillitsvalgte. 
Tilbakemeldingene er at dette er nyttig og verdifullt. Etterspørselen etter slike tjenester er økende. 
Dette arbeidet vil bli prioritert videre i 2020. 

 

5.3 Organisasjonskommunikasjon 
Legeforeningen bruker også egne kanaler for å nå medlemmene og andre vi ønsker å profilere oss 
overfor.  
 

5.3.1 Legeforeningen.no 
Ved utgangen av 2019 var hovedsidene og samtlige foreningsledd publisert på ny EPiServer-
plattform. Supporten på den gamle EPiServer-versjonen gikk ut 31. desember 2019. Den nye 
nettløsningen, er responsiv. En responsiv nettside kan vises på alle skjermstørrelser. Nettstedets 
elementer flytter, krymper eller strekker seg automatisk for å tilpasse seg størrelsen på skjermen. 

Gjennom relanseringen i 2019 fikk de nye nettsidene et mer modernisert design og mer luftig 
uttrykk. Der den forhenværende nettversjonen hadde en rekke sidetyper, er Legeforeningen.no nå i 
stor grad basert på innholdsblokker som kan flyttes opp eller ned, noe som gir større fleksibilitet når 
det gjelder prioritering av innhold. Eksempler på ny funksjonalitet er blokker for video, spørsmål og 
svar og vedleggslister.  

I kjølvannet av at nettredaksjonen konverterte hovedsidene og foreningsleddenes digitale innhold 
over i ny løsning, har antall sider blitt redusert markant. Anledningen har blitt benyttet til å 
komprimere eksisterende samt fjerne utdatert innhold.   

I første halvdel av 2019 fikk sekretariatet hjelp av analysebyrået Userneeds til å kartlegge hvordan 
brukerne opplever nettstedet legeforeningen.no. Brukernes tilbakemeldinger og kvalitative feedback 
viser at nettsidene har et forbedringspotensial på områder som innholdsstruktur, konsistens og 
søkefunksjon. Dette jobbes det videre med for å forbedre.  

I løpet av 2019 hadde hovedsidene på Legeforeningen.no over 3,1 millioner unike sidevisninger. 
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5.3.2 Aktuelt i foreningen – medlemssidene i Tidsskriftet  
Aktuelt i foreningen skal speile mangfoldet av aktiviteter i foreningen. Stoffet som presenteres skal 
ha aktualitet, være et pusterom, skape nærhet og bidra til å skape stolthet for faget. I 2019 deles 
jevnlig flere av reportasjene i Legeforeningens kanaler i sosiale medier, og det jobbes med å 
synliggjøre stoffet ytterligere på Legeforeningen.no. 
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 Internasjonalt arbeid 

 
Legeforeningens internasjonale engasjement er spesielt rettet mot CPME (den europeiske 
legeforening) og WMA (Verdens legeforening). Legeforeningen er også engasjert i 
menneskerettighetsarbeid i Kina og Tyrkia. I 2015 ble det inngått et samarbeid med Society of 
Medical Doctors i Malawi om å bistå med å bygge opp et fungerende sekretariat. Dette samarbeidet 
ble videreført i 2019 med et prosjekt om å utvikle et rammeverk for spesialistutdanning for leger. 

Yrkes- og fagmedisinske foreninger er medlem av internasjonale organisasjoner innenfor sine 
interesse- /fagfelt. Aktiviteten for disse er omtalt i deres egne årsmeldinger. 
 

6.1 Nordisk samarbeid  
 

Det har vært holdt to møter mellom presidentene og generalsekretærene i de nordiske 
legeforeningene. Hensikten med møtene er gjensidig oppdatering om spesialistutdanning, 
helsereformer i de nordiske landene og samordning av synspunktene før møter i WMA og CPME. Det 
har blitt nedsatt en nordisk gruppe som skal se på mulighetene for de nordiske legeforeningene å gi 
juridisk hjelp til leger som arbeider i annet nordisk land. 

 

6.2 Verdens legeforening (WMA) www.wma.net  
 

Verdens legeforening har to møter i året. Rådsmøtet (Council meeting) holdes i april og 
generalforsamlingen i oktober. I 2019 var rådsmøtet i Santiago de Chile, mens generalforsamlingen 
ble holdt i Tbilisi i Georgia. Det er avgitt kommentarer til alle sakene som har vært behandlet i 2019. 
Legeforeningen har vært representert ved president Marit Hermansen, leder av Rådet for legeetikk 
Svein Aarseth, generalsekretær Geir Riise og spesialrådgiver Bjørn Oscar Hoftvedt. Legeforeningen er 
fra april og for de neste fire årene medlem av Council ved Marit Hermansen. Dette gir oss større 
mulighet til innflytelse på saker som behandles i WMA. 

Miguel Jorge fra den brasilianske legeforeningen, som i fjor ble valgt til president elect, ble innsatt 
som president. Presidentperioden er ett år, og David O Barbe fra den amerikanske legeforeningen 
ble valgt som president elect. Leonid Eidelmann fra den israelske legeforeningen gikk av som 
president og fungerer nå som immediate past president i ett år. 

Generalforsamlingen vedtok en rekke dokumenter som er tilgjengelig på www.wma.net under fanen 
Policy. Nedenfor gjengir vi noen sentrale vedtak. 

Etter forslag fra den britiske legeforeningen (BMA) ble det vedtatt en klimaresolusjon. Bakgrunnen 
for resolusjonen var at FNs møte i september slo fast at klimaendringene skjer fortere enn først 
antatt. Resolusjonen oppfordrer medlemsorganisasjonene og det medisinske samfunn til å jobbe mot 
myndighetene for å sette inn tiltak som øker kampen mot utslipp og klimaendringer.  

WMA har hatt tre dokumenter om aktiv dødshjelp. Ett av dokumentene inneholdt en setning om at 
WMA fordømmer leger som deltar i aktiv dødshjelp. Den nederlandske legeforening (RDMA) og den 
kanadiske legeforening (CMA) foreslo i fjor et nytt dokument som gikk langt i retning av at WMA 
skulle akseptere aktiv dødshjelp. Dette dokumentet fikk ikke flertall, og den tyske legeforening 
(GMA) påtok seg oppgaven å legge fram et nytt forslag. Dette forslaget har tatt ut at WMA 
fordømmer leger som utfører aktiv dødshjelp, men det står fortsatt at WMA tar avstand fra aktiv 
dødshjelp.  

http://www.wma.net/
http://www.wma.net/
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Den tyske legeforening hadde utarbeidet et dokument om alderstesting av mindreårige asylsøkere. I 
våre kommentarer hadde vi foreslått å ta inn et punkt, i samsvar med sentralstyrets vedtak fra 2010, 
om at WMA skal råde leger til ikke å delta i alderstesting av mindreårige asylsøkere. Dette fikk vi ikke 
støtte for, men dokumentet er fortsatt restriktivt og sier at alderstesting bare skal utføres når alle 
andre metoder for aldersbestemmelse er utprøvd.  

Den danske legeforening hadde utarbeidet et dokument som tar opp ulike etiske problemstillinger i 
forbindelse med bruk av genteknologi i medisin. Dokumentet belyser bruk at genteknologi ut fra 
ulike perspektiver: pasientens, pårørendes, legens og samfunnets. 
 

6.3 Comité Permanent des Medicins Européen (CPME) 
  

Comité Permanent Des Médecins Européen (CPME) ivaretar de europeiske legeforeningenes 
interesser innenfor EU/EØS-området. CPME har i 2019 hatt to møter, ett i april Valletta på Malta og 
ett i november i Helsingfors. 

Legeforeningens delegasjon til CPME oppnevnes av sentralstyret for hver sentralstyretperiode. 
Foreningen har vært representert ved president Marit Hermansen og sentralstyremedlem Ole Johan 
Bakke. Yngre legers forening, Overlegeforeningen og Allmennlegeforeningen kan delta på møtene for 
egen regning. I tillegg har representanter fra jus- og arbeidsliv-avdelingen og fagavdelingen vært 
representert på møtene. Ole Johan Bakke er visepresident og medlem av Executive Committee. 
Ansvaret for CPMEs prioriterte arbeidsområder er fordelt på de fire visepresidentene. Ole Johan 
Bakke har ansvar for folkehelse og forebyggende medisin. 

CPME har vedtatt at styremøte og generalforsamling i 2021 skal arrangeres på Soria Moria hotell. 
Dato er ennå ikke fastsatt. 

CPME har vedtatt et nytt dokument om nye tobakks- og nikotinprodukter som advarer mot bruk at 
disse produktene. Produktene er ikke uten helserisiko og bør heller ikke brukes som ledd i 
røykeavvenning.  

CPME støtter arbeidet med utvikling av kunstig intelligens til bruk i helsesektoren, men understreker 
behovet for pasientsikkerhet og pasientrettigheter. Det må utvikles IKT systemer som sikrer trygg 
overføring av data. Policydokumentet er i overensstemmelse med Legeforeningens policy på 
området. 

Ifølge WHO rammes 7 millioner mennesker på verdensbasis av for tidlig død på grunn av forusenset 
luft. Etter tobakk er luftforurensing den viktigste årsak til dødsfall på grunn av ikke-smittsomme 
sykdommer. Luftforurensing koster også samfunnet dyrt, ikke minst økte kostnader for helsevesenet. 
Luftforurensing bidrar også til ulikhet i helse. Policydokumentet oppfordrer leger til å engasjere seg i 
arbeidet for bedre luftkvalitet. 

CPME har oppdatert sitt dokument om helsetjeneste for flyktninger fra 2016. Denne gangen peker 
CPME spesielt på behovet for helsetjenester for kvinner og barn, og gjentar at flyktninger og 
udokumenterte bør omfattes av landenes offisielle helsetilbud.  

CPME har utarbeidet et eget policydokument som framhever viktigheten av å forebygge ikke-
smittsomme sykdommer som kreft, sukkersyke, KOLS og hjertesykdommer. Disse rammer sosialt 
ulikt ved høyere forekomster blant innbyggere i lavinntektsland og i befolkningen i lavere sosiale lag. 
CPME oppfordrer myndighetene må legge til rette for at befolkningen gjør sunne valg blant annet 
ved bruk av skatter, avgifter og reguleringer særlig av tobakk, alkohol og usunn mat.  
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CPME har utarbeidet et posisjonsdokument om defensiv medisin (overdiagnostisering/-behandling). 
Dokumentet understreker nødvendigheten av dokumentert behandling tilpasset hver pasient. CPME 
foreslår flere tiltak som kan forebygge defensive medisin som for eksempel bruk av kliniske 
retningslinjer, videre- og etterutdanning og god kommunikasjon med pasientene.  

CPME har endret vedtektene sine slik at de åpner for fortsatt medlemskap for den britiske 
legeforening etter at Storbritannia har meldt seg ut av EU.  

Alle dokumentene er tilgjengelige på www.cpme.eu under Policies. 

6.4 Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) 
  

UEMS er den europeiske forening for legespesialister. Legeforeningen har i 2019 vært representert i 
38 ulike Specialist Sections, Boards og Divisions. 
 
Legeforeningen har i perioden vært representert i UEMS Board og UEMS Council ved 
spesialitetsrådets leder Einar Klæboe Kristoffersen, med utdanningssjef Nina Evjen som vara.  
 
Nina Evjen og Merete Dahl har vært Legeforeningens representanter i UEMS akkrediteringsorgan 
EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). 
 
 

6.5 Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildningsfrågor 
SNAPS  
 

SNAPS er et felles arbeidsutvalg for de nordiske lands legeforeninger som har eksistert siden 1970-
tallet og som tidligere har utarbeidet en del forskjellige rapporter, blant annet med prognoser for 
legemarkedet og med spørsmål i tilknytning til spesialistutdanningen. Ved møtet i Helsinki 4. oktober 
2018 ble det besluttet at gruppens årlige møtevirksomhet med utveksling av informasjon om 
legearbeidsmarkedet og spørsmål i tilknytning til spesialistutdanning heretter vil skje i tilknytning til 
Nordisk utdanningsmøte, som avholdes årlig. Nordisk utdanningsmøte ble avholdt i København 9. og 
10. oktober 2019, som omtalt annet sted i denne årsmeldingen. 

Den nordiske legestatistikkfolderen som SNAPS-gruppen fortsatt utarbeider og som er tilgjengelig på 
Legeforeningens nettsider, ble siste gang utarbeidet i 2016. Det vil bli forsøkt utgitt en ny utgave i 
2020. Her finnes tidligere utgaver: 

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/nordiske-legefakta/ 

6.5.1 Malawi 
Medisinsk fagavdeling deltok i oppfølging av Legeforeningens prosjekt med støtte til etablering av 
College for Physicians and Surgeons in Malawi. Arbeidet ble fulgt opp med en reise til Malawi høsten 
2019. Prosjektet er noe forsinket, men utsiktene til gjennomføring er gode.  

6.5.2 Råd og utvalg  

Menneskerettighetsutvalg 
Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et menneskerettighetsutvalg.  

Sentralstyret oppnevner et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. september 2019 til 1. 
september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene. Utvalget rapporterer til sentralstyret. Styret 
konstituerer seg selv. Sentralstyret skal i samråd med utvalget fremme en sak til førstkommende 

http://www.cpme.eu/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/nordiske-legefakta/
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ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder mandat, funksjon, valgregler 
og budsjett. 

Foreløpig mandat: 

Utvalget skal arbeide med forståelsen for helse som grunnleggende menneskerett. 
Utvalget skal blant annet bidra til å: 
 

o arbeide for mennesker som påføres skade, sykdom og senvirkninger på grunn av 
menneskerettighetsbrudd 

o å arbeide for leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller 
som trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter 

 
Sentralstyret behandlet saken i august og gjorde slikt vedtak: 

Dragan Zerjaic, Allmennlegeforeningen, Marit Halonen Christiansen, Norsk overlegeforening, 
Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Bente Brannsether Ellingsen, Norsk 
barnelegeforening, Kristin Hovland, Oslo legeforening og Katarina Nordeng, Yngre legers 
forening oppnevnes til medlemmer av interimsutvalg for menneskerettigheter. 
Interimsutvalget utarbeider mandat, funksjon, valgregler og budsjett for et permanent utvalg 
som legges fram for sentralstyret i 2020. Utvalget konstituerer seg selv. 

Interimsstyret sluttførte rapporten sin i desember 2019 for behandling i sentralstyret i januar 2020. 
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 Tidsskrift for Den norske legeforening 
 
7.1 Organisering og bemanning 

  
Sjefredaktør i Tidsskriftet i 2019 var Are Brean. Tidsskriftets redaksjonskomité ble i 2019 ledet av 
Mette Brekke og besto for øvrig av Erik Magnus Berntsen, Cathrine Ebbing, Kashif Faiz, Anne Høye, 
Ane Brandtzæg Næss og Torben Wisborg. Redaksjonskomiteen avholdt i 2019 fire møter med 
sjefredaktøren og representanter for redaksjonen. 
 
179 faglige medarbeidere er tilknyttet Tidsskriftet. Hvert år inviteres alle til en faglig samling. I 2019 
ble møtet holdt i Trondheim med hovedtemaene Open Access og Plan S. Det var 105 deltakere på 
møtet. 

 

7.2 Tidsskriftet generelt 

 
I 2019 behandlet redaksjonen ca. 1 000 eksterne manuskripter. Alle manus gjennomgår redaksjonell 
vurdering. En stor andel, inkludert alle de vitenskapelige artiklene, sendes til ekstern fagvurdering 
(peer review). Rundt 274 eksterne fagvurderere bidro i denne viktige kvalitetssikringen i 2019.  
 
Det ble publisert 732 artikler fordelt på ulike sjangre i 2019. Tidsskriftet publiserer artikler 
fortløpende på Tidsskriftet.no, og utkommer regelmessig på papir. Til sammen ble det i 2019 utgitt 
18 papirutgaver med til sammen 1 840 (paginerte) sider. Tidsskriftets papiropplag er på 32 000 
eksemplarer.  
 
Nettversjonen Tidsskriftet.no, hadde i løpet av 2019 9,458 millioner sidevisninger mot 7,31 millioner i 
2018, en vekst på 29 prosent. Det gjør Tidsskriftet til det syvende største norske fagmediene på nett. 
Andelen brukere som leser Tidsskriftet.no på mobil fortsetter å vokse fra 51,3 prosent i 2018 til 59,3 
prosent i andre halvår 2019. Tidsskriftets vitenskapelige artikler indekseres i PubMed og trafikken 
herfra øker raskt. I 2019 klikket PubMed-brukere seg inn på tidsskriftet.no 52 700 ganger. Det er en 
økning fra 33 496 fra 2017. 
 
Redaksjonen sender ukentlig ut et nyhetsbrev med et utvalg av nylig publiserte artikler. Nyhetsbrevet 
sendes til nærmere 37 000 mottakere, hvorav ca. 12 000 i gjennomsnitt åpner og leser e-postene. 
Tidsskriftet bidrar også til å sette dagsorden for helsenyheter gjennom kontakt med 
helsejournalister, journalister og redaksjoner i nasjonale, så vel som lokale mediehus. Det skjer både 
gjennom pressemeldinger og direkte kontakt med aktuelle redaksjoner. I 2019 ble Tidsskriftet sitert 
472 ganger i norsk presse.  

 

7.3 Engelske oversettelser 
 

Alle forfattere som får en artikkel akseptert for publisering i Tidsskriftet, får tilbud om oversettelse til 
engelsk. Artiklene som oversettes indekseres som tospråklige i PubMed. Forfatterne betaler selv for 
oversettelsen. I 2019 ble 161 artikler oversatt og publisert. Til sammenlikning ble 147 artikler 
oversatt i 2018 og 145 i 2017.  
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7.4 Annonser og inntekter  
 

Tidsskriftet er en sterk merkevare med en unik posisjon blant norske leger. Annonseinntekter er 
hovedsakelig fra helseforetak og kommuner (stillingsannonser) og legemiddelprodusenter 
(produktannonser).  
 
Legejobber.no er Tidsskriftets stillingsportal. Portalen ivaretar viktige funksjoner både for 
jobbsøkende leger og de som rekrutterer. I tillegg ivaretas Legeforeningens ønske om å sikre et 
nasjonalt stillingsmarked for leger. På bakgrunn av betydelig endrede forhold i legestillingsmarkedet, 
videreutvikles Legejobbers konsept. Sentralstyret vedtok i juni 2018 et toårig pilotprosjekt underlagt 
Tidsskriftet. Konseptet innebærer rådgivning for leger og rekruttering av leger til spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, og utvikling av en digital plattform for vikaroppdrag. Tjenestene er under 
utvikling og skal være i store trekk være operative i løpet av 2020. Studentene har allerede fått en 
tjeneste med journalkort og medlemsbevis i app/legejobber.no, og konseptet er under videre 
utvikling. 
 
Produktannonser: Tidsskriftet tilbyr annonseplass både på papir og nett. Vår prisstrategi tar 
utgangpunkt i at vi har en klart definert og samlet målgruppe, og prisnivået er derfor høyere enn 
ellers i mediemarkedet. Det pågår strategisk arbeid for å videreutvikle tilbudet og dermed øke 
konkurranseevnen.  
 
Legespesialister: Tidsskriftet etablerte høsten 2018 nettstedet Legespesialister.no for å digitalisere 
papirannonsene for privatpraktiserende spesialister. Legespesialister.no er en søkbar samleside som 
gjør det enklere både for fastleger, sykehusleger, publikum og praktiserende spesialister selv å finne 
spesialister. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med PSL, og 500 spesialister er nå oppført i 
registeret.  
 

7.5 Økonomi 
 

Totale annonseinntekter for Tidsskriftet beløper seg i 2019 til kr 24 600 000. Til sammenlikning var 
annonseinntektene i 2018 22 419 000 kroner. Inntektsøkningen kommer både fra stillingsannonser 
og produktannonser på nett og papir. 
 
Kostnaden for trykk og distribusjon av Tidsskriftet fordeler seg på sideproduksjon, trykk, papir, 
ferdiggjøring og distribusjon og var i 2019 på kroner 11 054 656. Til sammenlikning var kostnaden 
kroner 12 470 440 i 2018. 
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 LEFO – Legeforskningsinstituttet  
 

8.1 Viktige forskningstemaer for LEFOs virksomhet 
 

I 2019 har LEFO gitt særlig oppmerksomhet til: 

• Endringer i legers tilfredshet og opplevelse av stress over tid 

• Allmennmedisin: rekruttering og stabilitet 

• Samspill mellom organisatoriske faktorer, legers jobbtilfredshet og behandlingskvalitet  

• Medisinstudenters holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår.  

• Holdninger til og håndtering av sosial ulikhet i klinisk arbeid 

• Betydningen av pasienters egenansvar for tilbud om helsehjelp 

• Legers kollegiale helse- og omsorgstilbud 

• Legers holdninger til aktiv dødshjelp 

• Styringssystemets betydning for kvalitet og likebehandling i klinisk arbeid 

• Veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen 
 

Fra våre longitudinelle data i Legepanelet har LEFO i år studert endringer i legers jobbtilfredshet, 
helse og opplevd stress relatert til arbeidet, faktorer som påvirker rekruttering til allmennmedisin, 
legers involvering i kvalitetsarbeid og forskning, samt legers holdninger til håndtering av sosial ulikhet 
i klinisk arbeid i Norge. 
 
LEFO søkte og fikk finansiering for en post-doc stilling til et nytt prosjekt: Godt samspill mellom ledere 
og leger – bra for pasienter. Dette følger opp det tidligere treårige prosjektet IDOQ – Interactions 
between Doctors, Organization and Quality of care. LEFO setter her søkelyset på lederes forståelse av 
hvordan balansen mellom profesjon, organisasjon og kvalitet i behandlingen håndteres. 
 
Betydning av veiledning og supervisjon i spesialistutdanningen er tema for det pågående 
doktorgradsprosjektet som ble godkjent i 2019, og som gjennomføres av en PhD-kandidat fra LEFO. 
 
Kollegiale støtteordninger: I dette prosjektet undersøker LEFO legers grunner for å oppsøke kollegial 
støtte (Ressurssenteret Villa Sana og Støttekollegaordningen) – og følger opp i ett til tre år etter bruk 
av slike tilbud. En PhD-kandidat tilknyttet LEFO, analyserer kvalitative data i dette prosjektet. De 
kvantitative dataene vil analyseres ved LEFO. 

 

8.2 Forskersamarbeid, nettverk og oppdrag  
 

På vegne av European Association of Physican Health (EAPH) arrangerte LEFO en konferanse i Oslo 
20.–21. mai 2019. Reformer for å forbedre helsetjenestene måles ofte ved økt effektivitet, men tar 
mindre hensyn til helsearbeideres situasjon og kvalitet i pasientbehandlingen. Årets konferanse 
fokuserte derfor på sammenhengene mellom alle disse faktorene. Konferansen som ble arrangert ti 
år etter at EAPH ble stiftet i Oslo, samlet 110 deltakere fra 20 land, og hadde 82 presentasjoner 
under overskriften The Doctor, The Patient and the Workplace. Les mer: www.eaph2019.org 
 
LEFO har utført oppdrag for Legeforeningen, og bidratt med kvalitetssikring, utsendelse og tolkning 
av resultater fra elektroniske undersøkelser. 

 
LEFO har veiledet og undervist på profesjonsutdanning i medisin, på master- og doktorgradsnivå, har 
veiledet en mastergradsoppgave og er veiledere for fem doktorgradskandidater. LEFO har også vært 

http://www.eaph2019.org/
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hovedopponent ved en disputas i England og er fagfellevurderere for internasjonale 
forskningsartikler. 
 
Av andre oppdrag kan nevnes programsensur av masterprogrammet i helseledelse, 
kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved Universitetet i Bergen, ledelse av Ethics Advisory Board i 
EU-kommisjonens Human Brain Project, og kvalitetssikring av rapporten om Norge i WHOs serie 
Health Systems in Transition. LEFO har også styreverv i European Association for Physician Health 
(EAPH). 
 
Sentrale norske samarbeidspartnere: Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap og Senter for medisinsk 
etikk (begge Universitetet i Oslo); NORCE Research Bergen, Universitetet i Bergen; 
Kunnskapssenteret for helsetjenesten (FHI); Senter for profesjonsstudier (OsloMet); Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen; Forskningssenteret Akershus universitetssykehus HF 
og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 
 
Instituttsjef har bistilling ved Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad. 
 
Internasjonalt samarbeid: Center of Medicine as a Profession, Columbia University, New York; Uehiro 
Center fro Practical Ethics, Oxford University, UK; Institutet för stressmedicin (ISM) og Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Sahlgrenska Akademin ved Göteborgs universitet i Sverige og Work & 
Organizational Psychology - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.  
 
LEFO har også et pågående samarbeid med University hospital of California, San Francisco (UCSF), og 
leder av LEFO hadde høsten 2019 et studieopphold der. 
 

8.3 Datagrunnlag 
 

Legepanelundersøkelsen er en avgjørende datakilde for LEFO. Det består av et representativt utvalg 
på ca. 2000 yrkesaktive leger med hovedstilling i Norge, som fyller ut et omfattende spørreskjema 
annethvert år. Panelet ble etablert i 1994 og de longitudinelle dataene fra denne undersøkelsen er 
unike i internasjonal sammenheng. Vi samarbeider med Tjenester for Sensitive Data, Universitetet i 
Oslo og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste samt Statistisk Sentralbyrå for sikring av 
medlemmenes personvern. 
 
I forskningen bruker LEFO også kvalitative data fra intervjuundersøkelser av individer og grupper, 
samt data fra andre spørreskjemaundersøkelser. 

 

8.4 Forskningsformidling 
 

LEFOs forskning sørger for at legenes egne opplevelser og synspunkter kommer til orde, noe som er 
viktig for deres arbeid og for utformingen av helsetjenesten og helsepolitikken. 
 
I 2019 publiserte instituttet seks originalartikler, i tillegg til ti kommentarartikler til seksjonen 
"Legelivet" i Tidsskrift for Den norske legeforening. 
 
Øvrig formidling av forskningsresultater gjøres via foredrag på konferanser og i ulike legegrupper, via 
nettsider og Facebook. Resultater formidles også i populærvitenskapelige artikler og kronikker samt 
ved intervjuer i media. 
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Se www.lefo.no for en nærmere beskrivelse av publikasjoner og pågående prosjekter. LEFO har egen 
profilside på Facebook: www.facebook.com/Legeforskningsinstituttet. 

 

8.5 Bemanning og økonomi  
 

Instituttets aktiviteter har hovedsakelig vært finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 
(SOP), med en andel fra Legeforeningen, samt eksterne kilder. 

I 2019 hadde LEFO fem årsverk, hvorav fire forskere. LEFO har hatt to midlertidige forskerstillinger, 
en Postdoc og en PhD, tilknyttet instituttet. 

  

http://www.lefo.no/
http://www.facebook.com/Legeforskningsinstituttet
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 Legeforeningens økonomi  
 

Legeforeningen samlet 
Legeforeningen hadde i 2019 et regnskapsmessig samlet positivt resultat for hele virksomheten på kr 
44 177 802. Resultatet er ca. kr 38,0 millioner bedre enn budsjett. Årsaken til det positive 
budsjettavviket ligger i en positiv avkastning på investeringsporteføljen på ca. kr 56,7 millioner. 
Samtidig er også driftsresultatet ca. kr 10,0 millioner bedre enn budsjettert. Investeringsporteføljen 
hadde en avkastning på 6,7 % mot 3,0 % forutsatt i budsjett. Dette resulterer i et positivt 
budsjettavvik knyttet til finansposter på ca. kr 28,8 millioner.  
  
Hovedforeningen 
Hovedforeningen fikk i 2019 et regnskapsmessig negativt driftsresultat på ca. kr 23,5 millioner og 
positive finansinntekter på ca. kr 33,7 millioner. Dette resulterer i et positivt resultat etter 
finansposter på ca. kr 10,2 millioner. Driftsresultatet er ca. kr 3,8 millioner svakere enn budsjett. 
Driftsinntektene ble ca. kr 2,3 millioner bedre enn budsjett, mens driftskostnadene endte opp ca. kr 
6,1 millioner svakere enn budsjett.   
Regnskapet viser en samlet egenkapital per 31.12.2019 på kr 1 503 564 776.  Av dette utgjør 
egenkapitalen knyttet til fondene 92,8 %. Aktiviteten i underliggende fond er regulert av egne 
vedtekter eller retningslinjer.   
 
Legeforeningens regnskapsresultat i 2019 avregnes forholdsmessig mot egenkapitalen i de respektive 
fondene og i hovedforeningen. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i driftsresultatet i de respektive 
underregnskap og deretter trekke fra en forholdsmessig andel av resultatet fra finanspostene. 
Finansresultatet fra Legeforeningens forvaltningsportefølje budsjetteres og bokføres i sin helhet i 
hovedforeningen gjennom året, men fordeles mellom hovedforeningen og de enkelte fondene per 
31.12 hvert år. Det positive finansresultatet er i 2019 fordelt proporsjonalt i henhold til 
egenkapitalen i det enkelte underregnskap. I tråd med rammebudsjett for 2019 vedtatt på 
Landsstyremøtet i 2018, tilfaller avkastning fra investeringsporteføljen utover den budsjetterte 
avkastningen på 3 %, hovedforeningen.  
  
Rettshjelpsfondet 
I 2019 er det blitt forbrukt kr 47 250 av rettshjelpfondet. Det er ikke foreslått andre endringer i de 
beløpsmessige avsetningene til rettshjelpsfondet eller konfliktfondet.  
 
Selvpålagte avsetninger 
På selvpålagte avsetninger er det foreslått tilbakeføring av tidligere avsatte midler på kr 5,15 
millioner og en ny avsetning på kr 15,15 millioner, netto kr 10,0 millioner. Fordelingen av 
egenkapitalen, samt den prosentvise andel av denne, er vist i tabellen nedenfor.   
 
Andre selvpålagte avsetninger er i hovedsak knyttet til planlagte IT-investeringer og andre 
utviklingsprosjekter. Tilbakeføring av avsetninger i 2019 er knyttet til IT-investeringer. Nye 
avsetninger for 2019 er relatert til kontingentmidler for underforeninger samt til etableringen av 
Legenes Hus. Andre selvpålagte avsetninger inkludert avsetningen til rettshjelpsfondet, utgjør til 
sammen ca. kr 63,7 millioner. Dette tilsvarer ca. 4,2 % av samlet egenkapital.   
 
Delregnskap 
Delregnskapene for hovedforeningen, Utdanningsfond II, Utdanningsfond III og Lånefondet, kan vise 
til overskudd i 2019, mens de øvrige fondene endte året med underskudd. Utdanningsfond II og 
Utdanningsfond III viser relativt store positive avvik sammenlignet med budsjett.   
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Driftsinntekter 
Samlede driftsinntekter i hovedforeningen er på ca. kr 232,7 millioner. Dette er ca. kr 2,3 millioner 
bedre enn budsjett. Annonseinntektene i Tidsskriftet og på hjemmesidene til Legeforeningen 
utgjorde i 2019 ca. kr 23,1 millioner. Dette er ca. kr 0,6 millioner høyere enn i 2018 og ca. kr 3,1 
millioner bedre enn budsjett. Kontingentinntektene er ca. kr 0,7 millioner under budsjett. Avviket på 
kontingent skyldes i hovedsak avsetninger og tap knyttet til utestående kontingenter. 
Medlemsveksten er fortsatt god, men i budsjettet var det ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for disse 
avsetningene.  
 
Driftskostnader 
Totale driftskostnader i hovedforeningen er på ca. kr 256,2 millioner.  Dette er ca. kr. 6,1 millioner 
over budsjett for 2019. Direkte produksjonskostnader i Tidsskriftet er ca. kr 1,8 millioner bedre enn 
budsjett. Personalkostnadene i hovedforeningen var i 2019 ca. kr. 1,4 millioner (0,8 %) over budsjett. 
Andre driftskostnader er ca. kr 5,5 millioner over budsjett. Dette henføres i hovedsak til 
Legeforeningens utviklingsprosjekter, Legejobber2020, medlemsløsningen, ERP (økonomisystemet) 
og INVO (arkiv- og saksbehandlingssystem). Disse utviklingsprosjektene er forutsatt dekket av 
tidligere avsatte midler, for 2019 er det foreslått tilbakeført kr 5.15 millioner til dette. I tillegg er det i 
andre driftskostnader ikke budsjetterte kostnader i forbindelse med flytting til og klargjøring av 
midlertidige lokaler samt høyere kostnader til innleie av vikarer i sekretariatet enn forutsatt i 
budsjettet.  
 
Utdanningsfond I 
Ansvaret for spesialistutdanningen som tidligere ble utført ved koordinatkontorene, ble fra 1. mars 
2019 overført til de regionale utdanningssentrene ved de fire regionale helseforetakene. 
Utdanningsfond I ved Koordinatorkontoret ved UiO har fortsatt ansvaret for etterutdanningen samt 
spesialistutdanningen innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. Denne kursvirksomheten i tillegg 
til veiledning og nettkurs hadde i 2019 en kostnadsside på ca. kr 27,0 millioner og et underskudd på 
ca. kr 2,4 millioner. Dette er tall eksklusive administrasjonskostnader. Budsjettert overskudd på 
kursvirksomheten var ca. kr 1,1 millioner. Driftsunderskuddet for Utdanningsfond I totalt er på ca. kr 
7,5 millioner, ca. kr 3,1 millioner svakere enn budsjett. Fondets andel av Legeforeningens 
finansposter utgjør ca. kr 4,5 millioner. Dette gir et negativt resultat på bunnlinjen for fondet på ca. 
kr 3,0 millioner.  
   
Utdanningsfond II og III 
I årene fra 2016 til 2018 har det vært en reduksjon i refusjonene fra Utdanningsfond II. I 2019 har det 
vært en økning i refusjonen på ca. kr 1,5 millioner fra 2018. Fra 2018 til 2019 er tilskuddet fra 
normaltarifforhandlingene redusert med ca. kr 0,8 millioner. Fondet fikk i 2019 et positivt 
driftsresultat på ca. kr 6,0 millioner. Andelen av finanspostene utgjør ca. kr 4,5 millioner, noe som 
gjør at fondet i 2019 kan vise til et overskudd på ca. kr 10,5 millioner.  
 
Refusjonene fra Utdanningsfond III har, i motsetning til Utdanningsfond II, kontinuerlig økt fra 2012 
til 2018. Fra 2018 til 2019 er det imidlertid en reduksjon i refusjonene på ca. kr 4,7 millioner. 
Tilskuddet fra normaltarifforhandlingene har fra 2018 til 2019 økt med ca. kr 0,9 millioner. 
Tilskuddene fra Spekter/Virke er i 2019 tilnærmet det samme som i 2018. Disse inntektspostene 
utgjør i 2019 samlet ca. kr 58,2 millioner. Fondet fikk i 2019 et negativt driftsresultat på ca. kr 1,8 
millioner mot et budsjettert underskudd på ca. kr 9,5 millioner. Andelen finansposter på ca. kr 3,0 
millioner gir fondet i 2019 et positivt resultat på ca. kr 1,2 millioner.   
 
Kvalitetssikringsfondet 
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet) har vist 
stor stabilitet i driftsinntekter og driftskostnader de senere år. I 2019 fikk fondet et driftsunderskudd 
på ca. kr 3,4 millioner og et totalunderskudd etter finanspostene på ca. kr 3,0 millioner mot 
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budsjettert ca.- kr 3,3 millioner. Det er i 2019 kostnadsført ca. kr 12,0 millioner i prosjektstøtte, 
hvorav ca. kr 6 millioner til prosjekter i regi av SKIL AS (Senter for kvalitet i legekontor). Fra 2011 har 
årlig tilførsel fra normaltarifforhandlingene steget jevnt fra ca. kr 9,4 millioner til ca. kr 11,3 millioner 
i 2018. Fra 2018 til 2019 er det en marginal økning. Etter forslaget til disponering av årsresultatet, vil 
Kvalitetssikringsfondet per 31.12.2019 ha en egenkapital på ca. kr 11,6 millioner.   
 
Lånefondet 
Lånefondet fikk i 2019 et positivt totalresultat på ca. kr 28,2 millioner, ca. kr 15,2 millioner bedre enn 
budsjett. Renteinntektene fra utlån utgjorde ca. kr 16,5 millioner. Den fordelte andelen av 
finansinntekter var ca. kr 11,2 millioner. I 2019 har renten på nye lån i Lånefondet vært fastsatt til 
1,25 % -poeng over "normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold" (Normrenten). Normrenten har 
steget fra 2,1 % i januar til 2,5 % i desember. Dette har bidratt til økte renteinntekter på kr 1,0 million 
sammenlignet med budsjett. Det er nå om lag kr 408 millioner i tilgjengelig kapital for nye utlån. 
Dette utgjør ca. 45 % av egenkapitalen på rundt kr 896 millioner.  
  
Landsstyret vedtok i 2019 å kutte renten i Lånefondet med virkning fra 1. januar 2020. Renten på nye 
lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på "normrentesatsen for gunstige lån i 
arbeidsforhold". Dette kan bidra til en økning i fondets utlånsvolum. Sentralstyret vedtok i november 
2019 å kutte renten også på eksisterende lån i fondet. Rentepåslaget på eksisterende lån reduseres 
med 0,75 % -poeng og fastsettes etter dette til 0,50 % -poeng over normrentesatsen for gunstige lån i 
arbeidsforhold.  
 
Legeforeningens investeringsportefølje fikk en samlet avkastning på 6,7 % i 2019. Dette er 3,7 % -
poeng bedre enn budsjettert avkastning (3,0 %). I investeringsporteføljen fikk norske aksjer en 
avkastning på 12,8 % og globale aksjer en avkastning på 22,5 %. Norske -og globale obligasjoner fikk 
en avkastning på henholdsvis 2,5 % og 3,1 %. Avkastningen medførte at netto finansinntekter ble ca. 
kr 28,8 millioner bedre enn budsjett.  
 
Hendelser etter 31.12.2019 
Hele verdensøkonomien er rammet etter at det har brutt ut en koronapandemi. 

Situasjonen har stor innvirkning på de fleste bransjer og også Legeforeningens organisasjon vil 
ventelig bli betydelig påvirket av dette i 2020. Følgende hendelser har og vil få en betydning for 
Legeforeningens drift og økonomi i 2020: 

• Restriksjoner og pålegg fra norske myndighetene, slik som regler for isolat, karantene og 
andre bestemmelser som hindrer normal drift av sekretariatet. 

• Legeforeningens egne beslutninger om tiltak, som eksempelvis utstrakt bruk av 
hjemmekontor og avlysninger eller utsettelser av møter, kurs og andre aktiviteter. 

• Legeforeningens medlemmer er definert som kritiske ressurser for å løse/avhjelpe 
pandemiutbruddet. Dette betyr at Legeforeningens ressurser (penger og ansatte) i særlig 
grad må prioriteres brukt til å sikre foreningens medlemmers sikkerhet og rettigheter. 
Det kan gå utover andre planlagte aktiviteter 

• Eventuelt sykdomsforløp for medlemmer og ansatte i sekretariatet vil påvirke 2020. 

• Pandemiutbruddet har stor innvirkning på finansmarkedet. 
 

 

Det er vanskelig å konkretisere og tallfeste de økonomiske konsekvensene av ovenstående forhold 
for Legeforeningen. Nedenfor beskrives mulige konsekvenser per hovedområde i Legeforeningens 
drift: 
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Pandemiens påvirkning på inntekter 
Hovedinntekten til Legeforeningen er medlemskontingent. Denne vil ventelig ikke bli påvirket av 
pandemien. Det må forventes en reduksjon i annonseinntekter i Tidsskriftet i takt med den generelle 
nedgangen i økonomien. Midler til dekning av OU-kursvirksomhet vil ikke bli benyttet som følge av at 
tillitsvalgt opplæring ikke vil bli gjenopptatt før våre medlemmer har kapasitet til å delta. 
Inntektstapet er tilnærmet nøytralt da tilhørende kostnader bortfaller. Salg av tjenester vil også være 
tilnærmet upåvirket siden dette er honorering for bistand til våre foreningsledd, som også i stor grad 
er finansiert av medlemskontingent. Tjenestene her er blant annet sekretærtjenester, 
advokatbistand og forretningsførsel.  

Finansinntekter vil i 2020 bli vesentlig påvirket av pandemien. Legeforeningens investeringsportefølje 
utgjorde før pandemien tok grep om markedene, ca. kr 800 millioner. 20 % av porteføljen er under 
normale omstendigheter plassert i aksjemarkedet, Investeringsporteføljen kan således forventes å få 
en betydelig negativ avkastning i 2020. Den budsjetterte avkastning på 3 % (kr 26,3 millioner) synes 
urealistisk per 18. mars 2020. 

Pandemiens påvirkning på kostnader 
Personalkostnader er den største enkeltkostnaden til Legeforeningen og utgjør nærmere 70 % av de 
totale driftskostnadene for hovedforeningen. Det er lite sannsynlig at denne blir vesentlig påvirket. 
Mye av personalet vil imidlertid som følge av pandemien, jobbe med andre oppgaver. Det vil etter 
hvert blir frigjort tid som følge av at ordinære oppgaver blir utsatt, f.eks. kursvirksomhet. Frigjort 
personell vil kunne forsterke innsatsen på oppgaver som følger korona-pandemien.  

Andre driftskostnader er den nest største kostnadsposten i Legeforeningen. Det kan forventes at en 
del av budsjetterte kostnader blir byttet ut med andre type kostnader. Eksempelvis vil konsulentbruk 
og innleid hjelp kunne bli erstattet av følgekostnader relatert til avlysninger (kurs, møter o.l. 
aktiviteter) og innføring av nye og alternative driftsformer. Kurs og videreutdanning som ikke er e-
læring, vil ventelig i løpet av kort tid bli redusert til nærmere ingen aktivitet. Denne aktiviteten er i 
vesentlig grad finansiert over normaltariffen gjennom tilskudd til felles formål eller gjennom OU-
midler. Kostnader og inntekter er balansert mot hverandre. Hovedforeningens økonomi er således i 
liten grad påvirket av svingninger i denne delen av virksomheten. Legeforeningen vil imidlertid kunne 
få frigjort personalressurser som eventuelt kan brukes inn mot andre prioriterte områder.  
 
Utviklingsprosjekter kan forventes å få noe lavere aktivitet fordi tilgang på ressurser samt nye 
arbeidsformer (elektronisk samhandling) i perioder vil kunne begrense effektiv fremdrift. Planene for 
slike prosjekter må derfor løpende revideres i lys av den til enhver tid gjeldene status knyttet til 
pandemien. Kostnad mot nytte må vurderes samt alternativ bruk av ressurser. 
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9.1 Nøkkeltall 
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9.2 Fond  

 
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet) har vist 
stor stabilitet i driftsinntekter og driftskostnader de senere år. I 2019 fikk fondet et driftsunderskudd 
på ca. kr 2,7 millioner og et totalunderskudd etter finanspostene på ca. kr 2,9 millioner mott 
budsjettert ca.- kr 3,0 millioner. Det er i 2019 kostnadsført ca. kr 11,9 millioner i prosjektstøtte, 
hvorav ca. kr 6,04 millioner til prosjekter i regi av SKIL AS (Senter for kvalitet i legekontor). Fra 2011 
har årlig tilførsel fra normaltarifforhandlingene steget jevnt fra ca. kr 9,4 millioner til ca. kr 11,6 
millioner i 2019. Etter forslaget til disponering av årsresultatet vil Kvalitetssikringsfondet per 
31.12.2019 ha en egenkapital på ca. kr 14,6 millioner.  

 

9.2.1 Utdanningsfond I – Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning av leger  
Utdanningsfond I ble etablert i 1967. Fondets formål er å fremme grunn-, videre- og etterutdanning 
av leger. Aktiviteten i Utdanningsfond I finansieres med avsetninger som avtales i forbindelse med 
forhandlingene om revisjon av normaltariffen og følger avtaleperiodene for denne. 

Aktiviteter som er finansiert av Utdanningsfond I i 2019:  

• råd og utvalg knyttet til grunnutdanningen, spesialistutdanningen og etterutdanningen  

• dekning av underskudd til kurs arrangert av fagmedisinske foreninger, yrkesforeninger og 
lokalavdelinger 

• støtte til Nmfs medisinutdanningskonferanse  

• individuelle lederstipend til leger som ønsker å ta utdanning som gir studiepoeng 

• støtte til sommer-/forskningsstipend til medisinstudenter 
 
Se vedleggets punkt 1.1 for fondsutvalgets sammensetning i 2019. 
 

9.2.2 Utdanningsfond II – Legeforeningens fond til fremme av allmennpraktiserende    
                 legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters      
                 etterutdanning  
Utdanningsfond II ble etablert i 1984, og yter økonomisk støtte i forbindelse med videre- og 
etterutdanning.  

Ytelsene fra Utdanningsfond II finansieres over posten "Tilskudd til felles formål" fra Normaltariffen 
etter årlige avtaler mellom Legeforeningen, Staten og KS. I inneværende avtaleperiode 1.7.2019 – 
30.6.2020 er tilskuddet kr 49,7 millioner, ned 3,6 millioner fra forrige periode. Avsetningen er 
redusert fordi SOP ble prioritert.  

I tilknytning til vedtektene er det utarbeidet retningslinjer for kursrefusjoner. Sekretariatet er 
delegert myndighet til å behandle søknader som faller innenfor fondets retningslinjer. I 2019 ble det 
innvilget totalt 5 629 søknader. Tilsvarende tall for 2018 var 5 728. 

I regnskapene for 2019 er det regnskapsført kr 40,5 millioner i refusjoner og stipendier, mot kr 38,9 
millioner i 2018. Driftsresultatet i 2019 var på kr 6,0 millioner, mot driftsresultat på kr 8,9 millioner i 
2018.  Med andel av finansresultatet på kr - 1,1 millioner utgjorde den samlede kapital ved utgangen 
av 2019 kr 160 millioner, mot 150 millioner ved utgangen av 2018. 
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9.2.3  Utdanningsfond III – Legeforeningens fond til fremme av sykehuslegers videre- 
og etterutdanning 

Utdanningsfond III ble etablert i 1988, og yter økonomisk støtte i forbindelse med videre- og 
etterutdanning av sykehusleger.  

Ytelsene fra fondet finansieres posten "Tilskudd til felles formål" fra Normaltariffen etter årlige 
avtaler mellom Legeforeningen, Staten og KS. I inneværende avtaleperiode 1.7.2019 - 30.6.2020 er 
tilskuddet kr 29,9 millioner, opp kr 0,8 millioner fra forrige periode. 

I henhold til overenskomst mellom Legeforeningen og henholdsvis Spekter og Virke, betalte 
arbeidsgiver (helseforetakene) et tilskudd til Utdanningsfond III svarende til kr 2 000 per legeårsverk. 
Det ble i 2019 betalt inn kr 28,7 millioner, mot kr 28,8 millioner i 2018. 

I tilknytning til fondets vedtekter er det utarbeidet retningslinjer for kursrefusjoner. Sekretariatet er 
delegert myndighet til å behandle søknader som faller innenfor fondets retningslinjer. I 2019 
innvilget sekretariatet totalt 9 577 søknader om refusjon. Tilsvarende tall for 2018 var 11 155. 

Utbetalte refusjoner i tilknytning til deltakelse på kurs, konferanser og hospiteringsopphold ble 
regnskapsført med kr 55,4 millioner i 2019, mot kr 60,1 millioner i 2018. Driftsresultatet i 2019 var 
negativt med kr 1,8 millioner, mot et negativt driftsresultat i 2018 på 7,0 millioner. Med andel av 
finansresultatet på kr 3,0 millioner, utgjorde fondets samlede kapital om lag kr 104,5 millioner ved 
utgangen av 2019, mot ca. 103,4 millioner ved utgangen av 2018. 

 
9.2.4 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 

Stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) definerer sin oppgave slik: "SOP skal 
bidra til økonomisk sikring av sine medlemmer ved fravær fra egen legepraksis i forbindelse med 
sykdom, fødsel og adopsjon. I tillegg skal medlemmene og deres etterlatte sikres i forbindelse med 
arbeidsuførhet, pensjon og død".  

SOP kan i 2019 vise til et driftsresultat på ca. kr 7,6 millioner (-145,4). Den positive endringen skyldes 
i hovedsak oppgang i aksjemarkedene. Aksjeporteføljen til SOP fikk en avkastning på ca. kr 442 
millioner i 2019, og obligasjonsporteføljene fikk en avkastning på ca. kr 96,9 millioner. 

Merk: Tall i parentes refererer til tall fra 2018. 

Avkastning av kapitalforvaltningen utgjorde ca. kr 592,9 millioner (-84,5), og bidro til at stiftelsens 
totalkapital økte til ca. kr 5,2 milliarder (4,9) ved utgangen av 2019. Dette innebærer en verdijustert 
avkastning på ca. 11,9 % (-1,9).  

Det ble i 2019 utbetalt ytelser til ordningens medlemmer med i alt ca. kr 277,9 millioner (233,6). Av 
dette utgjorde pensjoner ca. kr 187,0 millioner (164,9). Avbruddsytelsene – herunder sykehjelp, 
fødselsstønad samt omsorgsstønad ved adopsjon og pleiepenger – utgjorde ca. kr 69,4 millioner (53), 
og engangsstønad ved død utgjorde ca. kr 21,5 millioner (15,6) i 2019. 

Legehelse er viktig for SOP. Derfor gis det også støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for 
medlemmene: 

1. LEFO – Legeforskningsinstituttet – forsker på legers helse, livskvalitet og arbeid 
2. Kollegastøtte er et landsdekkende støtteapparat som gir menneskelig støtte, råd og 

veiledning i perioder med private eller profesjonelle påkjenninger  
3. Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og 

støtte i kriser 
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4. Sammen med Trasoppklinikken opprettet Legeforeningen og SOP et hjelpetilbud til leger 
med rusproblemer høsten 2019 

5. I tillegg gjennomføres det seniorseminar to ganger årlig for medlemmer som nærmer seg 
pensjonsalder – sammen med sine ektefeller 

6. Lånefondet – Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis 
 
Disse tiltakene ble totalt støttet med ca. kr 12,9 millioner (12,8) i 2019.  
 
Legeforetakenes pensjonsordning er den eneste tjenestepensjonsordningen som ikke gir 
avkortning i pensjoner fra SOP. Skattefordeler, reduserte administrasjonskostnader og 
attraktive pensjonsfond gjør ordningen meget gunstig for privatpraktiserende leger. Ved 
årsskiftet hadde 2 988 foretak med 4 329 medlemmer etablert avtale i Legeforetakenes 
pensjonsordning gjennom vår samarbeidspartner Storebrand.  
 
Sykeavbruddsforsikring er en kollektiv forsikring for privatpraktiserende leger under 62 år. 
Ved årsskiftet var det 1 079 leger som hadde tegnet denne forsikringen gjennom vår 
samarbeidspartner Storebrand. For de legene som driver privat praksis er 
sykeavbruddsforsikring et viktig virkemiddel for å redusere sitt inntektstap ved eventuell 
sykdom.  
 
Stiftelsen står under tilsyn av staten, ved Arbeids- og sosialdepartementet. SOPs styre holder 
seg kontinuerlig oppdatert på omkringliggende regelverk. I tillegg til ordinære styresaker har 
styret i 2019 arbeidet med viktige strategiske satsinger for å nå bredere ut til sine 
medlemmer. Dette har blant annet ført til at styret besluttet å innføre to nye ytelser fra 
1.1.2020; Svangerskapspenger og Pleiepenger for pleie av nærstående i livets sluttfase. Styret 
har videre vedtatt en endring i stiftelses investeringsstrategi med en gradvis økning av 
aksjeandelen for å øke forventet avkastning og derved øke SOPs forventede levetid. 
 
Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsberetning og 
regnskap legges frem for Legeforeningens landsstyre til godkjenning. Revisjonen utføres av 
RSM Norge AS. 
 

9.2.5 Lånefondet – Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis 
Legeforeningens lånefond for privat praksis ble etablert i 1979. Lånefondets formål er å yte lån til leger 
som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en 
etablert praksis. Den norske legeforenings sentralstyre er fondets styre. Legeforeningens sekretariat 
ved generalsekretæren er fondets forretningsfører. Søknader til Lånefondet behandles av 
Legeforeningens sekretariat. Sekretariatet fatter vedtak om tildeling av lån i tråd med vedtektene og 
lånebetingelser, som til enhver tid er fastsatt av sentralstyret. Lindorff overtok låneadministrasjon for 
Lånefondet i 2013. Kredittporteføljen ble da konvertert fra DNB til Lindorff Låneadministrasjon.   
 
Beløpsgrensen for lån i Lånefondet er p.t. kr 1 000 000 ved første gangs søknad. Ved senere låneopptak 
er grensen for samlet lån kr 500 000 inkludert restkreditt. Renten for nye lån utgjorde i 2019 1,25 % -
poeng over Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver. Normrenten fastsettes av 
Finansdepartementet seks ganger per år. I 2019 var rentesatsen 2,1 % fra januar til juni, 2,2 % fra juli til 
oktober og 2,5 % fra november og ut året. 
 
Sentralstyret vedtok 12.11.2019 at rentepåslaget utover Normrenten, fjernes på nye lån i 
Lånefondet. Renten på nye lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på 
normrentesatsen. Rentepåslaget på eksisterende lån reduseres med 0,75 % -poeng og fastsettes 
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etter dette til 0,50 % -poeng over normrentesatsen. Endringen gis virkning fra 1.1.2020 for både 
eksisterende og nye lån.  
 
Sentralstyrets vedtak ses i sammenheng med behovet for å styrke rekrutteringen til allmennmedisin. 
Praksis ved tidligere renteendringer i fondet, har vært at de kun har fått effekt for nye låntakere. Selv 
om det bryter med tidligere praksis, ble det vurdert som viktig å bedre vilkårene også for 
eksisterende låntakere i fondet. Det rapporteres om høy slitasje blant mange leger i allmennpraksis 
og mange vurderer alternative karriereveier. For å bedre vilkårene for denne gruppen, ble det 
vedtatt et rentekutt også for eksisterende låntakere. 
 
Det er nå om lag kr 407 millioner i tilgjengelig kapital for nye utlån. Det utgjorde ca. 45 % av 
formålskapitalen (per 31.12.2019) på kr 895,9 millioner. Utlån til leger utgjorde per 31.12.2019 kr 
488,4 millioner, mot kr 480,4 millioner ved utgangen av 2018. Per 31.12.2019 var det totalt 32 saker 
som var overført til inkasso, med en totalsum på ca. kr 10,2 millioner. Formålskapitalen utgjorde kr 
895,9 millioner per 31.12.2019, mot kr 867,6 millioner ved utgangen av 2018.  
  

9.2.6 Premiereguleringsfondet 

Fondet ble etablert i 2009 for å kompensere for urimelige og utilsiktede konsekvenser av en endring i 
regelverket for offentlige tjenestepensjonsordninger fra 2004. Fondets formål er å dekke 
privatpraktiserende legers kostnader forbundet med regulering av pensjonsrettigheter for tidligere 
ansatte som hadde vært ansatt i offentlig virksomhet. Målgruppen er i hovedsak leger som i 
forbindelse med innføringen av fastlegeordningen overtok arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonell 
som hadde vært kommunalt ansatt.  

Det ble i 2019 utbetalt i overkant av kr 2,6 millioner for regulering av oppsatte pensjoner og 
pensjoner under utbetaling samt til avviklingstilskudd. Fondet hadde ikke tilstrekkelige midler til å 
dekke alle kostnadene som legeforetakene hadde søkt om (kr 3,49 millioner). 
Premiereguleringsfondet refunderte dermed kun 75 % av legeforetakenes kostnader. I tillegg påtok 
Legeforeningen seg å dekke 80 % av de beregnede administrasjonskostnader som normalt skulle 
vært belastet fondet. 

9.2.7 Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet   
Fondet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i 
helsetjenesten. Avsetningen til fondet skjer i henhold til Avtale mellom staten ved Arbeids- og 
sosialdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side, og Legeforeningen på den 
annen side, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister 
med avtalepraksis (statsavtalen). For 2019 ble det avsatt 11 630 millioner kroner til fondet. Beretning 
og revidert regnskap legges frem for Legeforeningens landsstyre til godkjenning.  

Fondsutvalget hadde to møter i 2019. Det totale antall søknader til fondet var 71, med samlet 
søknadssum på 41 305 millioner kroner. Det ble bevilget 12 639 millioner kroner til 28 av disse 
søknadene. Fondets årsmelding kan bestilles fra sekretariatet og hentes fra Legeforeningens 
nettside. 

9.2.8 Allmennmedisinsk forskningsfond  
Allmennmedisinsk forskningsfond tilføres midler i forbindelse med de årlige Normaltariff-
forhandlingene mellom Legeforeningen og Staten. Det blir lyst ut midler fra fondet to ganger årlig 
med frist 15. mars og 15. september. I 2019 ble det bevilget til sammen 13,78 mill. kroner fra 
Allmennmedisinsk forskningsfond til i alt 30 prosjekter. Fondet mottok i alt 33 søknader med en 
samlet søknadssum på 17,90 mill. kroner. 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har som formål å fremme allmennmedisinsk forskning på 
allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de 
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fire allmennmedisinske forskningsenhetene. Det holdes kontaktmøte for forskningsmiljøene to 
ganger i året. 

Styret har representanter fra Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, 
Universitetenes allmennmedisinske forskningsenheter og Helse- og omsorgsdepartementet (delegert 
til Helsedirektoratet). 
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   Legeforeningens organisasjon 
 

Per 31. desember2019 hadde Legeforeningen 36 330 medlemmer, herav 31 753 leger og 4 577 
medisinstudenter, 18 375 kvinner og 17 955 menn. Siden 8.7.2019 har flere kvinner enn menn vært 
medlemmer av Legeforeningen, men det er fortsatt lav kvinneandel blant pensjonistene. Per 31. 
desember 2018 hadde Legeforeningen 35 188 medlemmer, herav 30 921 leger og 4 267 
medisinstudenter. Dette innebærer dermed en økning med 1 142 medlemmer, tilsvarende i overkant 
av 3,2 prosent, mot 826 medlemmer eller 2,4 prosent året før. Økningen i medlemstallet er noe 
større enn året før som følge av meget god verving av medisinstudenter, samt noe færre utmeldinger 
ved årsskiftet som følge av manglende kontingentbetaling året før, særlig blant medisinstudentene. 
  
Medlemmene er fordelt på en rekke foreningsledd langs flere akser. Det er svært mange tillitsverv 
som skal besettes, noe som gir mulighet for mange medlemmer som ønsker å engasjere seg i 
foreningsarbeid, både som fagforeningstillitsvalgt, i helsepolitisk sammenheng og i faglige spørsmål. 
Legeforeningen har mange medlemmer som ønsker å gjøre en frivillig og ubetalt innsats for 
fellesskapet.  

Mer medlemsstatistikk finnes i vedlegget til årsmeldingen, og på Legeforeningens nettsider:  

https://www.legeforeningen.no/legestatistikk 

  

https://www.legeforeningen.no/legestatistikk
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10.1 Organisasjonskart 

 
Legeforeningens organisasjon var ved utgangen av 2019 som fremstilt i figuren nedenfor. 

 

  

 

 

10.2 Landsstyret 
 
Det er medlemstallet per 1.2. i det året nytt landsstyre velges som skal legges til grunn for antallet 
representanter i landsstyret. Representasjonen justeres ikke i perioden landsstyret er valgt for. Fra 
1.9.2017 til 31.8.2019 har landsstyret 148 medlemmer. Fra 1.9.2019-31.8.2021 har landsstyret 152 
medlemmer.  
 

10.3 Sentralstyret 
 

Sentralstyret har i perioden 1.9.2017-31.8.2019 følgende sammensetning: President Marit 
Hermansen, visepresident Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin 
Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand og Tom Ole Øren. 

Fra 1.9.2019 har sentralstyret følgende sammensetning: President Marit Hermansen, visepresident 
Anne-Karin Rime, Ole Johan Bakke, Clara Bratholm, Marit Karlsen, Nils Kristian Klev, Frøydis Olafsen, 
Geir Arne Sunde og Kristin Kornelia Utne.  
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Sentralstyret har i 2019 avholdt 13 sentralstyremøter og behandlet 179 saker. Referat fra 
sentralstyrets møter har fortløpende blitt lagt ut på Legeforeningens nettsider. Lederseminar ble 
arrangert 15.-16.1.2019 i Oslo. 
 

10.4 Andre organisasjonsledd 
 

Lokalforeninger 19  
Yrkesforeninger 7  
Fagmedisinske foreninger 45 

Norsk medisinstudentforening 1  
Regionutvalg 4  
Spesialforeninger 18 

Styrer, råd og utvalg ca. 35 + 46 spesialitetskomiteer  

Under landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt krav om at spesialforeninger må ha minst 20 
legemedlemmer, må være spesialitetsovergripende, og må årlig kunne dokumentere aktivitet i 
henhold til formålsparagrafen i foreningens vedtekter. Spesialforeninger som ikke tilfredsstiller 
kravene etter § 3-9-1 (1), mister statusen som spesialforening i Den norske legeforening.  

Oversikt over spesialforeningene finnes på legeforeningen.no. 

Se også under medlemsstatistikk. 

 

10.5 Endring i Legeforeningens lover 

Det var ingen lovendringer i 2019. 

10.6 Miljøfyrtårn 

 
Legeforeningen (hovedforeningen) ble 9.2.2014 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift i henhold til 
bransjekrav for kontorvirksomheter. Sertifikatet var gyldig i tre år og ble fornyet i februar 2017 for 
ytterligere tre år. Resertifiseringen er innvilget utsatt et halvt år av Stiftelsen Miljøfyrtårn, slik at det 
gjøres når Legeforeningen er tilbake i Legenes hus. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra hver avdeling. 

Årlig innleveres miljørapport som dokumenterer arbeid med miljøtiltak. 
  

10.7   Sekretariatet  
 
Personellsituasjonen i sekretariatet anses som stabil. Bemanningen var ved utgangen av 2019 om lag 
den samme som ved utgangen av 2018. Per 31.12 var det totalt 178 ansatte, fordelt på ca. 159 
årsverk. Opptellingen gir et situasjonsbilde per 31.12., og er således ikke justert for tilfeldige 
svingninger gjennom året knyttet til antallet innleide vikarer ved permisjoner, eller langtids 
sykefravær, eller for eventuelle vakanser ved årsskiftet.  

Den administrative ledelsen bestod i 2019 av generalsekretær og fire avdelingsdirektører.  
Tidsskriftet ledes av redaktøren og Legeforeningens forskningsinstitutt av 

instituttsjefen. Sykefraværet i sekretariatet var 5,75 prosent i 2019, noe som er innenfor den 
variasjonen sekretariatet har hatt i sykefraværstall den siste tiårsperioden.  
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Sekretariatet har i 2019 implementert saksbehandlingssystemet INVO, som er basert på SharePoint. 
Nytt elektronisk regnskapssystem (ERP – Enterprise Resource Planning). Systemet ble tatt i bruk 1. 
kvartal 2019. Elektronisk reiseregning er også implementert for sekretariatets ansatte og for enkelte 
grupper av tillitsvalgte.  
 

10.8  Prosjekt ombygging Legenes hus  

Etter 23 års drift i Legenes hus i Akersgata 2 siden oppføringen i 1996, var huset preget av slitasje. 
Siden juli 2019 har det derfor pågått et omfattende rehabiliteringsprosjekt i bygget.  

Ombyggingsprosjektet har fire førende delmålsetninger: å ivareta og styrke Legenes hus som 
merkevare, å oppgradere/renovere Legenes hus innvending, å utvide arealene og utnytte de til det 
beste for organisasjonen i kommende 20-årsperiode, samt å øke kapasitet til møte/kurs, til egen 
organisasjons behov og som mulig inntektskilde. Gårdeier Christiania Torv AS, som eies av 
Legeforeningen og SOP, finansierer ombyggingen. 

Byggeprosjektet administreres av Aase prosjekt AS, og totalentreprenør er Seltor AS. Underveis i 
rehabiliteringen har det blitt avdekket omfattende vannskader i bygget, og utbedring av dette er satt 
i gang parallelt, ledet av forretningsfører for Christiania Torv, Malling & co. I byggeperioden holder 
sekretariatet til i midlertidige lokaler i Kirkegata 25. Det er planlagt innflytting i bygget høsten 2020. 

 

10.9 Soria Moria hotell og konferansesenter 
 
Soria Moria har fortsatt vedlikeholdsplanen og startet i 2019 arbeidet med renovering av samtlige 
bad. Mange andre områder på hotellet har fått et løft og et nytt møterom er etablert: Vinterhagen. I 
en hard konkurranse om konferansemarkedet, med mange nyåpninger i 2019 i Oslo-området, har 
hotellet greid å ta markedsandeler. 
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 Representasjon i fondsstyrer 
 

1.1 Utdanningsfond I – Legeforeningens fond til videre- og  
etterutdanning for leger  
Sentralstyret er fondets styre. For anvendelse av fondets midler er det oppnevnt et parts-
sammensatt fondsutvalg for en periode på fire år.  

Fondsutvalget har i 2019 bestått av: Ole Johan Bakke (leder), Helge Sigurd Haarstad, Cato Rolland 
Innerdal, Tone Dorthe Sletten, Liv- Ariane Augestad, Kristin Kornelia Utne og Odd-Helge Gilja.  

Varamedlemmer: Arne Runde, Kirsten Toft, Torgeir Hoff Skavøy, Fredrik Svenskerud.  

1.2 Allmennmedisinsk forskningsfond  
Fagrådet 2019: Ståle Onsgård Sagabråten, AF/NFA (leder), Linn Getz, AFE Trondheim (nestleder), 
Mette Risør, AFE Tromsø, Stefan Hjörleifsson, UiB (til sommeren 2019, erstattet med vara Øystein 
Hetlevik , UiB), Jørund Straand, UiO, Bente Prytz Mjølstad, NFA og Frans Boch Waldorff, Syddansk 
universitet (internasjonal representant).  

Styret 2019: Petter Brelin, NFA (leder), Sidsel Mordt Andreassen, AF, Erik Werner, NFA, Kirsti 
Malterud, AFE og Kjell Maartmann-Moe, Helse- og omsorgsdepartementet (gikk ut sommeren 2019, 
erstattet med Svein Høegh Henriksen). 

1.3 Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Fondsutvalgets sammensetning 2019: 

Oppnevnt av Legeforeningen: Ole Strand (leder), Jon Helle, Petter Brelin, Anne-Karin Rime, Yngvild 
Hannestad. Varamedlemmer: Ellen Tveter Deilkås og Martin Altreuther. 

Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet: Runa Heimstad og Knut Berglund. Varamedlem: Kine 
Lynum. Oppnevnt av KS: Sigrid Askum. Varamedlem: Torun Risnes. 

 

 Råd og utvalg 

 
2.1 Rådet for legeetikk – virksomhet i perioden  
Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for 
Rådet for legeetikk. I 2019 mottok Rådet for legeetikk om lag 40 klager på enkeltleger og av disse ble 
litt under halvparten tatt opp til behandling.  

I perioden har rådet avholdt seks møter og vært særlig opptatt av markedsføring av legetjenester, 
legers deltakelse ved tvangsutsendelse av migranter, legers uttalelser i media og legers opptreden i 
sosiale medier. Rådet har i 2019 arrangert to seminarer om henholdsvis dødsdiagnostikk og om 
helsetilbudet til ruspasienter. 

2.2 Spesialitetskomiteene  

På landsstyret 2018 ble spesialitetskomiteenes sammensetning og mandat forankret i 
Legeforeningens lover. Halvparten av spesialitetskomiteens medlemmer skal skiftes ut hvert andre 
år. Oppnevningstiden for det enkelte medlem er fire år. Samtlige spesialitetskomiteer ble oppnevnt 
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for ny periode, med virkning fra og med 1. januar 2019 til henholdsvis 31. desember 2020 og 31. 
desember 2022.  

Spesialitetskomiteene påbegynte arbeidet med vurdering av søknader om godkjenning som 
utdanningsvirksomhet da disse ble gjort tilgjengelig i september 2019. Ved søknadsfristens utløp 1. 
mars 2019 hadde Helsedirektoratet mottatt over 700 søknader. 

På grunn av utdanningsvirksomhetenes og spesialitetskomiteenes omfattende arbeid med 
søknadene om godkjenning etter ny ordning, ble det gjennomført færre besøk enn normalt i 2019. Til 
sammen ble det gjennomført 48 besøk (faglig audit) ved utdanningsvirksomheter. 

2.3 Spesialitetsrådet  
Spesialitetsrådet i den gamle ordningen for spesialistutdanningen hadde opprinnelig funksjonstid 
2014 – 2018, men oppnevningsperioden ble forlenget i påvente av implementeringen av ny ordning. 

Spesialitetsrådet hadde ett ordinært møte i 2019, og arrangerte det årlige seminaret om 
spesialistutdanningen 29. - 30. april 2019. 

Spesialitetsrådet hadde i 2019 slik sammensetning:  
Legeforeningen: Einar Klæboe Kristoffersen (leder) og Kathinka Meirik (nestleder), Hans Høvik, Bjørn 
Hilt (vara), Inger Sofie Samdal Vik, Ketil Arne Espnes (vara), Svein Rotevatn, Hanne Thürmer (vara), 
Tone Skeie-Jensen, Turid Thune (vara), Tom Glomsaker, Hebe Kvernmo (vara), Christer Mjåset og 
Kristin Kornelia Utne (vara) 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo: Terje Osnes, Trond Buanes (vara) 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen: Eyvind Rødahl, Thomas Halvorsen (vara) Det Det 
medisinske fakultet, NTNU: Erik Solligård, Petter Aadahl (vara) 
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø: Øivind Irtun 
Norsk pasientforening: Svein-Erik Tangsrud, Tove Hanche-Olsen (vara 
Helsedirektoratet: Sverre Harbo (observatør), Kristin Refsdal (vara) 
Statens helsetilsyn: Heidi Merete Rudi (observatør), Hans Petter Næss (vara) 
KS har ikke oppnevnt noen representant for perioden 
 
Arbeidet med etablering av spesialitetsråd for den nye ordningen ble igangsatt våren 2019. 
 

2.4 LIS 1-komité  
I forbindelse med innføring av ny spesialitetsstruktur er turnustjenesten falt bort. Den er erstattet av 
spesialiseringens del 1, LIS 1, fra september 2017. Landsstyret 2018 vedtok endringer i 
Legeforeningens lover som innebærer at turnusrådet nedlegges og erstattes av en spesialitetskomite 
for spesialistutdanningens første del med virkning fra 1. januar 2019. 

LIS1- komiteen har  i 2019 hatt slik sammensetning:  

Anja Fog Heen (leder), Håvard Ulsaker (Nmf), Lene Dæhlin (Nmf), Fredrik Svenskerud (Ylf), Barbro 
Kvaal (Norsk samfunnsmedisinsk forening), Ulla Dorte Mathisen (Norsk indremedisinsk forening), 
Frode Ôsterling (Norsk forening for allmennmedisin), Trude Basso (Norsk kirurgisk forening). 

Vararepresentanter: Sverre Haugen (Nmf), Lise Cathrine Bråtlund (Nmf), Espen Storeheier (Norsk 
samfunnsmedisinsk forening), Henriette Fagertun (Norsk kirurgisk forening).  

LIS1- komiteen har hatt tre møter og behandlet 20 saker. Komiteen har blant annet engasjert seg i 
spørsmålet om antall LIS1 stillinger, overgangen til LIS1 tjeneste, fravær fra LIS1, kvalitet i LIS1- 
tjenesten, evaluering av LIS1.  
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Det har i perioden vært saker knyttet til søknad til LIS 1, ansettelser i sykehus og i 
kommunehelsetjenesten, spørsmål om legevakt.  Komiteen har behandlet og kommentert ulike 
forslag/høringsforslag, herunder Helsedirektoratets rapport i januar 2019 om 200 nye LIS1- stillinger, 
kommentarer til læringsmål, høring om innføring av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningen 
(RETHOS), endringer i Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og 
fysioterapeuter (refusjonsforskriften).  
 

2.5 Psykoterapiutvalget i psykiatri for 2018-2021 

I psykoterapiutvalget i psykiatri for 2018-2021 sitter Per Anders Øien (leder), Ann Christin Øren 
Rivenes, Gro Aandahl, Lars Onsrud, Tone Madland Skeie, Øivind Ursin-Holm og Åsa Kristine Rekdal. 
Utvalget har i 2019 avholdt 8 møter.  

Det finnes ikke et eget utvalg for godkjenning av veiledere i barne- og ungdomspsykiatri. Det er 
spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri som godkjenner veiledere i BUP.  Leder av 
komiteen er Marianne Kveldstad. Medlem og vara er Judeson R. Joseph, Randi N. Myhr, Gro D. Lie, 
Trine M. Hansen, Gro Janne H. Wergeland og Marianne Ø. Skaug.  

Det ble i desember 2018/januar 2019 vedtatt at det skulle opprettes en ny godkjenningsordning og 
retningslinjer for psykoterapiveileder i kognitiv adferdsterapi (KAT) i tillegg til godkjenningsordningen 
for veiledere innen psykodynamisk psykoterapi i BUP.   

2.6 Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP) ble stiftet i november 2017 og 
formelt godkjent av sentralstyret i 2018. Styret besto i november 2019 av Olav Røise, Eirik Søfteland, 
Ellen Deilkås, Åse Stavland Lexberg, Haakon Lindekleiv, Karin Møller, Nicolay Øyane med Asgeir M. 
Kvam og Rannei Hosar som vara. Styret hadde ni møter i 2019 og arrangerte høstmøte 28.-29. 
november. 

 

 Medlemsdata og spesialistgodkjenninger 
 

3.1 Historisk utvikling i medlemstall    
Per 31.12.2019 hadde Legeforeningen 36 330 medlemmer, herav 31 753 leger og 4 577 
medisinstudenter, 18 375 kvinner og 17 955 menn. Siden 8.7.2019 har flere kvinner enn menn vært 
medlemmer av Legeforeningen, men det er fortsatt lav kvinneandel blant pensjonistene. Per 
31.12.2018 hadde Legeforeningen 35 188 medlemmer, herav 30 921 leger og 4 267 
medisinstudenter. Dette innebærer dermed en økning med 1 142 medlemmer, tilsvarende i overkant 
av 3,2 prosent, mot 826 medlemmer eller 2,4 prosent året før. Økningen i medlemstallet er noe 
større enn året før som følge av meget god verving av medisinstudenter, samt noe færre utmeldinger 
ved årsskiftet som følge av manglende kontingentbetaling året før, særlig blant medisinstudentene. 
Av den totale veksten i medlemstall på 1 142 medlemmer, utgjør veksten i medlemstallet for 
medisinstudentene en vekst på 310 medlemmer. Dette forklarer dermed hele forskjellen mellom i 
økningen i Legeforeningens medlemstall siste år og tilsvarende økning året før. Likevel er det slik at 
et klart flertall av innmeldingene i Legeforeningen skjer gjennom innmelding som studentmedlem. 

Det er en god vekst både i antallet legemedlemmer og i antallet studentmedlemmer, og for begge er 
medlemstallet det høyeste noensinne ved et årsskifte. For studentmedlemmene var den forrige 
rekorden i medlemstall per 31.12.2016. På lang sikt er veksten større i antallet legemedlemmer enn i 
antallet studentmedlemmer.  

https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=152206242011244082143104073139002155196118099216
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=229181000026006236055108231110157208255254157185
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=229181000026006236055108231110157208255254157185
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=168250235214190188216020168020168015143104214090
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=076148119035195192149135174026003224158138086029
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=055227060149102082222151035115068252146224131243
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=169028007082237063153058250003222063114015112212
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=225139106179036088081159071200179208113160242176
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I løpet av 2019 er 162 medlemmer avgått ved døden, noe som er det hittil høyeste antallet, mot 148 i 
2018. En historisk oversikt over avdøde medlemmer år for år fordelt på yrkesforening finnes på 
Legeforeningens nettsider:  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/ 

Det er utmeldt 389 medlemmer per 19.2.2020, med virkning fra og med 31.12.2019, som følge av 
manglende kontingentbetaling i 2019, herav 251 leger og 138 medisinstudenter (i tillegg til disse 
tallene kommer 42 medlemmer som selv valgte å melde seg ut med virkning fra og med 31.12.2019). 
I tillegg til de avdøde er det totalt sett 978 utmeldte med virkningsdato i perioden 31.12.2018- 
30.12.2019, herav 571 leger og 407 medisinstudenter. Av disse var 134 leger og 114 
medisinstudenter blitt reinnmeldt per 6.2.2020. Disse tallene for utmeldinger i denne perioden er de 
høyeste noensinne, mens tallene for utmelding som følge av manglende kontingentbetaling i 2019 er 
lavere enn for tilsvarende tall for utmeldinger om følge av manglende kontingentbetaling i 2018. 

De 389 medlemmene som er utmeldt med virkning per 31.12.2019 som følge av manglende 
kontingentbetaling i 2019, har en medianalder på 33,4 år, noe som er høyere enn året før, blant 
annet som følge av at en lavere andel av disse utmeldte er medisinstudenter. Blant de 251 utmeldte 
legene er det 113 leger med autorisasjon siden 2013, samt 12 leger uten autorisasjon. For legene 
alene er medianalderen for de utmeldte per 31.12.2019 som følge av manglende kontingentbetaling i 
2019 i underkant av 42 år, og 45 % av disse var medlemmer av Ylf. Blant medlemmene av 
Legeforeningen som ble utmeldt pga manglende kontingentbetaling i 2019, er det en høyere andel 
utmeldinger av medlemmer av Af enn tidligere, og også et høyt antall medlemmer av Of. Av de 
fagmedisinske foreningene er det flest utmeldinger av medlemmer av Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA) og dernest Norsk Psykiatrisk forening. 

Per 31.12. 2019 var 93,9 prosent av yrkesaktive leger i Norge medlemmer av Legeforeningen, ifølge 
data fra Legeforeningens legeregister, basert på alle leger som her står registrert med en adresse i 
Norge. Men det faktiske totale antallet leger i Norge er svært usikkert og kan være høyere enn det 
antallet som er registrert i Legeforeningens legeregister. Dette er en litt lavere andel medlemmer 
enn ellers i løpet av året, pga. utmeldingene som er nevnt foran. Et stort flertall av legene som her 
står registrert med adresse i Norge og som ikke er medlemmer, er tidligere medlemmer av 
Legeforeningen. Det er derfor en mulighet for at vi undervurderer antallet leger i Norge som aldri har 
vært medlemmer av Legeforeningen. Blant leger som ikke er medlemmer, er det en svært høy andel 
med utenlandsk statsborgerskap. Andelen medlemmer er trolig noe lavere dersom vi sammenligner 
våre yrkesaktive medlemmer i Norge med statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for sysselsatte 
leger i Norge, spesielt dersom et meget betydelig antall sysselsatte leger over 66 år inkluderes, men 
mange av disse som SSB regner som sysselsatte, arbeider kun i svært begrenset omfang. Det er også 
usikkert hvorvidt alle de legene som SSB regner som sysselsatte, har vært sysselsatte gjennom hele 
året, eller om dette kan inkludere utenlandske leger som bare har arbeidet en kort tid i Norge. 

Det ser ut til at andelen av alle leger i Norge som er medlemmer av Legeforeningen er nokså stabil på 
lang sikt, men trolig med en liten nedgang de seneste 5- 10 årene, særlig blant leger som ikke er 
godkjente spesialister. Prosentandelen medlemmer holder seg også nokså stabilt blant 
medisinstudentene, fortsatt på et langt lavere nivå enn for legene, og vesentlig lavere for 
medisinstudentene i utlandet enn i Norge, og kanskje også med en liten nedgang i prosentandelen 
medlemmer i utlandet, særlig i Polen. I løpet av 2019 har det vært et rekordhøyt antall innmeldinger i 
Norsk medisinstudentforening både i Norge og i utlandet, men både antallet autorisasjoner som lege 
i 2019 og dermed overføringer til legemedlemskap, og til dels også antallet utmeldinger pga. 
manglende kontingentbetaling i 2019, ligger også på et høyt nivå blant medisinstudentene (selv om 
det siste er vesentlig lavere enn året før). Men for første gang siden 2016 har det vært en økning i 
antallet medlemmer blant medisinstudentene ved årsskiftet. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/
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De senere årene ser det ut til at andelen medlemmer ligger klart lavere blant utenlandske enn blant 
norske statsborgere, og klart høyere blant spesialister enn blant ikke-spesialister og yngre leger 
generelt. Den siste forskjellen ser ut til å være økende. 

 
3.1.1 Legemedlemmer og studentmedlemmer 2010-2019 per 31. desember  
 
Legemedl.Dnlf                                             Nmf Norge         Nmf Utland    Dnlf totalt      

   
31.12.2010      23 640                              2 753                                 1 024                27 417                                
31.12.2011      24 513                              2 722                                 1 219                28 454                                
31.12.2012      25 451                              2 737                                 1 411                29 599                                
31.12.2013      26 284                              2 714                                 1 385                30 383                                
31.12.2014      26 931                              2 774                                 1 299                31 004                                
31.12.2015      28 086                              2 777                                 1 416                32 279                                
31.12.2016      28 991                              2 925                                 1 496                33 412                                
31.12.2017      29 990                              2 851                                 1 521                34 362                                
31.12.2018      30 921                              2 820                                 1 447               35 188                                
3.1.2019         31 753                                 2 978                                   1 599                36 330  

  

3.1.2 Lokalforeninger  
Per 31.12. 2019 hadde de 19 lokalforeningene til sammen 31 461 medlemmer, mens antallet var  
30 647 per 31.12. 2018. Oslo legeforening var den klart største lokalforeningen med 6 760 
medlemmer, mot 6 590 medlemmer per 31.12. 2018. Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for 
alle lokalforeninger finnes på:  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/lokalforeninger/  
 

 3.1.3 Yrkesforeninger   
Per 31.12. 2019 hadde de sju yrkesforeningene til sammen 31 733 ordinære medlemmer og 356 
assosierte medlemskap, mens antallet var 30 921 ordinære medlemmer og 345 assosierte 
medlemskap per 31.12. 2018. Yngre legers forening er fortsatt den største yrkesforeningen med 76 
flere medlemmer enn Norsk overlegeforening per 31.12.2019. Per 31.12. 2018 hadde Norsk 
overlegeforening omkring 200 flere medlemmer enn Yngre legers forening. Yngre legers forening har 
allerede i flere år har hatt langt flere yrkesaktive ordinære medlemmer under 70 år enn Norsk 
overlegeforening, blant annet fordi Yngre legers forening har langt flere yrkesaktive medlemmer 
utenfor sykehus enn Norsk overlegeforening. Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for alle 
yrkesforeninger finnes på:    
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/ 
 

3.1.4 Fagmedisinske foreninger 

Per 31.12. 2019 hadde de 45 fagmedisinske foreningene til sammen omkring 31 349 ordinære 
medlemskap, fordelt på omkring 27 660 unike medlemmer. Tilsvarende tall per 31.12. 2018 var 29 
500 ordinære medlemskap og omkring 26 000 unike medlemmer. Denne store økningen har 
sammenheng med at svært mange allmennleger som manglet medlemskap i Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA) er blitt meldt inn her. I tillegg er det svært mange som er blitt innmeldt i 
fagmedisinske foreninger fordi antallet nye spesialistgodkjenninger er svært høyt, og Legeforeningen 
har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for sine medlemmer som er blitt godkjente 
spesialister. 

Antallet medlemskap inkluderer ordinære dobbeltmedlemskap i fagmedisinsk forening for 
medlemmer innen kirurgiske og indremedisinske grenspesialiteter som har ett ordinært medlemskap 
for hovedspesialiteten og ett ordinært medlemskap for grenspesialiteten. I tillegg kommer 1 648 
assosierte medlemskap i fagmedisinske foreninger, som er medlemskap som kommer i tillegg til de 
ordinære medlemskapene. Tilsvarende tall per 31.12.2018 var 1 601 assosierte medlemskap. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Flegestatistikk%2Flokalforeninger%2F&data=02%7C01%7CLisbet.Kongsvik%40legeforeningen.no%7C3bdbfeb2088f49fbbd0008d7bac4a156%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637183225985077149&sdata=Fr9vbyFnjvOzeBao3tQjsaE%2B%2Fn3E4rTmZeHihsKfLow%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Flegestatistikk%2Fyrkesforeninger%2F&data=02%7C01%7CLisbet.Kongsvik%40legeforeningen.no%7C3bdbfeb2088f49fbbd0008d7bac4a156%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637183225985077149&sdata=0YK0saTgFjT2UElFJ%2FAn3BEAEzeEKxNen0VpuqX11ts%3D&reserved=0
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Per 31.12.2019 var det 4 092 legemedlemmer som manglet ordinært medlemskap i fagmedisinsk 
forening, herav 3 255 medlemmer i Yngre legers forening (Ylf), 340 medlemmer i 
Allmennlegeforeningen (Af) og 182 medlemmer av Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS). Tilsvarende tall per 31.12. 2018 var 5 060 legemedlemmer, herav 3 644 medlemmer i Yngre 
legers forening. Manglende medlemskap i fagmedisinsk forening skyldes hovedsakelig manglende 
registering av aktivt arbeidsforhold og/eller manglende opplysninger om spesialitet for medlemmer 
som ikke er godkjente spesialister. Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske 
foreninger finnes på:   
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-foreninger/ 
Spesialforeningene er ikke nærmere omtalt i dette avsnittet, men statistikk for disse finnes her: 
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialforeninger/ 

3.1.5 Norsk medisinstudentforening (Nmf) 

Per 31.12. 2019 hadde Nmf 4 577 medlemmer, hvorav 1 599 studerte ved utenlandske universiteter, 
det siste er inkludert 88 medlemmer ved Bjørknes 1+5 år. Tilsvarende tall per 31.12.2018 var 4 267 
medlemmer, hvorav 1 447 studerte ved utenlandske universiteter.  

Det ble i 2019 innmeldt totalt 1 203 nye medlemmer i Nmf, herav 713 nye medlemmer i Norge og 
totalt 490 nye medlemmer i utlandet inkl. 84 nye medlemmer ved Bjørknes 1+5 år, 136 i Polen, 82 i 
Ungarn og 79 i Slovakia. Til sammenligning ble det i 2018 innmeldt totalt    1 083 nye medlemmer i 
Nmf, herav 656 nye medlemmer i Norge og totalt 427 nye medlemmer i utlandet, 128 nye i Polen, 
108 i Ungarn og 90 i Slovakia. 

Totalt er 138 Nmf-medlemmer blitt utmeldt per 31.12.2019 pga. manglende kontingentbetaling i 
løpet av 2019, herav 56 i Norge og 82 i utlandet, herav 31 i Ungarn, 20 i Slovakia og 14 i Polen. 
Tilsvarende tall for utmeldte av samme grunn per 31.12.2018 var 323, hvorav 96 kom tilbake som 
Nmf-medlemmer i løpet av 2019.  

Oppdatert medlemsstatistikk for medisinstudenter finnes på Legeforeningens 
nettsider:https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/Norsk-Medisinstudentforening/ 

3.2 Spesialistgodkjenninger i 2019 
Det ble i 2019 gitt totalt 1 353 nye spesialistgodkjenninger til leger eksklusiv resertifiseringer i 
allmennmedisin, basert på Legeforeningen legeregister etter synkronisering mot 
Helsepersonellregisteret, mot 1 175 i 2018. Dette er det nest høyeste antallet nye 
spesialistgodkjenninger noensinne, bare høyere i 2017 med 1 693 (1 688 ifølge Helsedirektoratet) 
spesialistgodkjenninger. Det tredje høyeste antallet var allerede i 2009 med 1 211 
spesialistgodkjenninger, mens tallet for 2018 er det fjerde høyeste antallet. 

Se statistikk over godkjente spesialister på Legeforeningens nettsider, her:  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/ 

Historisk oversikt over antallet nye spesialistgodkjenninger år for år 1951- 2019 finnes på toppen av 
denne siden, mens utviklingen i det totale antallet spesialister 1919- 2020 finnes lenger ned på 
denne siden, begge deler per spesialitet per år. Det finnes i den førstnevnte gruppen av tabeller et 
PDF-dokument med meget detaljert statistikk for spesialistgodkjenningene i årene 2015- 2019. 

  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-foreninger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialforeninger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/Norsk-Medisinstudentforening/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/
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3.2.1 Sakkyndigvurdering av spesialistgodkjenningssøknader  
I 2019 mottok Legeforeningen 111 antall anmodninger om sakkyndigvurderinger av søknader om 
spesialistgodkjenning i sykehusspesialitetene. Det er noe nedgang sammenlignet med i fjor.  For 
søknader i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin mottok vi 11.  Legeforeningen 
mottok flest anmodninger innen radiologi, onkologi, rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, 
indremedisin og generell kirurgi. Det er en økning i oversendelser av saker i indremedisin og generell 
kirurgi. 

Det er flere spesialiteter Helsedirektoratet ikke ser behov for faglig bistand i slik som grentjenestene 
innen indremedisin og generell kirurgi, men også andre store spesialiteter. Noen søknader blir likevel 
oversendt til faglig bistand når søkeren klager på direktoratets avslag, etter Helsedirektoratet har 
avslått uten at saken har vært til sakkyndig vurdering.  

Fleste av søknadene Legeforeningen har hatt til vurdering har vært komplekse med behov for 3 
sakkyndige. Det har også vært en økning av saker fra EØS og tredjeland.  

I 2019 har Legeforeningen mottatt 2 saker til vurdering fra Helsepersonellnemda. Nemda har bedt 
om faglig bistand i saker Helsedirektoratet har behandlet. Legeforeningen har ikke hatt sakene til 
vurdering før sakene gikk til Nemnda. Den ene saken ga Legeforeningen medhold til direktoratets 
avslag, i den andre saken fant sakkyndigkomite at søker kunne anbefales godkjent.  

Det er fortsatt 7 måneder lang saksbehandlingstid på søknader fra søkere utenfor EU/EØS, de fleste 
søknadene er fra Serbia, Russland og USA.  

Sakkyndigkomite i radiologi har vurdert flere søknader om fagområdelisens særlig i fra Serbia. 
Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller til leger, som har en spesialitet tilsvarende norsk spesialitet 
og som i tillegg besitter en kompetanse som det er mangel på. Fagområdelisens er begrenset til 
stilling, arbeidssted og fagområde og gis kun for en begrenset periode.   

Legeforeningen og Helsedirektoratet har i 2019 hatt 2 kontaktmøter der temaer vedrørende 
spesialistsøknader og faglig bistand har vært diskutert. Sakkyndigkomite i onkologi, generell kirurgi 
og allmennmedisin har også hatt møter med Helsedirektoratet der  spørsmål om regelverk har vært 
diskutert. 

I desember 2019 ble det lagt ut ny anbudskonkurranse for faglig bistand av spesialistsøknader for 
leger. Frist for levering av tilbud er 20.1.2020. 

3.2.2 Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin  
Sakkyndigkomité i alders- og sykehjemsmedisin har i 2019 hatt 2 møter. Sakkyndigkomite består av: 
Anette Fosse (leder), Margrethe Stensson, Nils Jacob Holand, Wenche Nitter.  Vara er Eva F. 
Söderholm, Kjellaug Enoksen, Espen Storeheier og Eli-Anne Skaug. Det ble godkjent 4 i alders- og 
sykehjemsmedisin i 2019.  

3.2.3 Kompetanseområde i allergologi  
Sakkyndigkomité i allergologi har i 2019 hatt fire møter. Komiteen består av Torgeir Storaas (leder), 
Siri Slåstad, Martin Sørensen, Eva Stylianou, Elin-Johanne Katle. Vara er Hilde Kristin Vindenes, Per 
Arve Lier og Karin Cecilie Carlsen.  Det ble avholdt "Grunnkurs I" i Bergen, med 37 deltagere. 
"Grunnkurs II" i allergologi ble avholdt i Oslo, med 20 deltakere. Det ble godkjent 1 i allergologi i 
2019.   
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3.2.4 Kompetanseområde i smertemedisin  
Sakkyndig komite i smertemedisin har hatt to fysiske møter i 2019. Komiteen består av Unni Merete 
Kirste (leder), Trygve Thorn Skonnord, Lars Jørgen Rygh, Per Torgny Hansson (ut året), Sissel Breivold 
Roland, Turid Birgitte Boye, Cecilie Therese Hagemann og Hilde Berner Hammer. 

De to siste kursene, Kurs 3 og kurs 5, i den obligatoriske kursrekken for kompetanseområdet ble 
gjennomført i løpet av året. Det ble godkjent 5 leger i kompetanseområdet i smertemedisin i 2019.  
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 Prosjekter/annet 
 

4.1 Samlet oversikt over Legeforeningens høringsuttalelser og avviste 
høringer  i 2019 

 

Besvarte høringer 

1. Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen 

2. Intern høring Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.  

3. Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven 

og apotekloven 

4. Intern høring - Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse 

5. Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetensta  

6. Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven 

7. Miljø og helse i barnehager og skoler 

8. Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler 

9. Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste 

10. Intern høring Akademikerne - Policydokument: Helseområdet 

11. Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten  

12. Innspill til Akademikerne: Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv 

(statsansatteloven). Behandles administrativt.  

13. Høring: NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 

14. Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT 

15. Å bygge broer – Rapportutkast til intern høring i Legeforeningen 

16. Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere 

17. Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning 

18. Utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og 

omsorgssektoren 

19. Høring – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og 

bevegelsessensor i fengselsceller mv.)  

20. Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 

21. Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert 

klinisk allmennsykepleie 

22. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Ny anbefaling 

om trombektomi i utvidet tidsvindu 

23. Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

24. Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for 

smittsomme sykdommer mv. 

25. Veileder om helsetjenester til arrestanter til politiattest  

26. Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for 

kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring 

27. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten 

samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

28. Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i 

tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv 
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29. Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt 

30. Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin 

31. Ny lov om medisinsk utstyr 

32. Intern høring - Opprettelse av menneskerettighetsutvalg 

33. Endringer i arbeidsmiljøloven mv. 

34. NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov 

35. Forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og rehabilitering i Helsedirektoratets veileder 

36. NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland - Åpenhetsutvalget 

37. Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved 

pasientskadesaker 

38. Forslag til endringer i bioteknologiloven 

39. Endring av takster for sykepleiere i forsøk med primærhelseteam sendt fra Helsedirektoratet 

40. Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 

41. Nasjonal veileder for utprøvende behandling sendt fra Helsedirektoratet 

42. Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i 

barnevernet  

43. Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder 

44. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning 

45. Sammen redder vi liv - Høring om nye lærerplaner for grunnskolen 

46. Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 

47. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft 

48. NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer 

49. Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. 

50. Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten / 

Nasjonale faglige anbefalinger om veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

51. Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet  

52. Forslag til ny barnevernslov 

53. Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå 

seksuelle overgrep mot barn 

54. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

55. Intern høring - mulighet til å gi innspill til Helsedirektoratets forslag til endringer i 

helseberedskapsloven 

56. Forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt 

57. Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 

58. Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) 

59. Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR 

60. Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019 

61. Forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon 

62. NOU 2018:16 Det viktigste først 

63. NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 

utdanningsløp 

64. Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 

65. Pakkeforløp hjerneslag - fase 2 

66. Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater 

67. Landsstyremøte 2019 – Påminnelse om frist for å melde inn saker 

68. Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal - API Kritisk informasjon 

69. Intern høring - Rapport fra Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus 

70. Forslag til endringer i arbeidstvistloven 
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71. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i 

norsk rett  

72. Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - Forslag til kandidater 

73. Landsstyresak  - Valg av representanter til SOP-styret 

74. Landsstyresak  - Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2021 

75. Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet 

m.m.) 

76. Intern høring – Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – "Legenes forening for 

helseteknologi og innovasjon" 

77. Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og 

journalopplysninger 

78. Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Medisinutdanningen 

79. Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk 

psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 

behandling hos lege 

80.  Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre 

81. Innspill til åpenhetsutvalget 

82. Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 

 

Avviste høringer 

1. Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for 

enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv. 

2. Høring – forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter 

3. Høring av forslag om endring i solarieregelverket 

4. Høring om forskriftsendringer knyttet til LUA-ordningen  

5. Høring - forslag til lov om mediestøtte (fra Akademikerne) 

6. Høring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom 

7. Høring – Gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om 

åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter (fra Akademikerne) 

8. Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 

469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til 

tredjeland mv.) 

9. Høring - forslag til lov om mediestøtte (fra Akademikerne) 

10. Høring om endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og 

daglig leder mv 

11. Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død 

12. Høring – forslag til ny forskrift om utdanningsstøtte 

13. Innspillmøte om pensjon fra første krone 

14. Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån 

15. Høring – Rapport om særfinansering av små fag 

16. Høring - Forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

17. Høring – områdegjennomgang av de næringsrettede virkemiddelapparatet – invitasjon til 

innspill til konsulentenes anbefalinger 

18. Høring - NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk.  
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19. Høring – forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens 

pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om 

pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger) 

20. Høring – Forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11 

21. Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 

22. Høringsutkast til UiO: Strategi 2030  

23. Forslag om endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover 

24. Forslag til endringer i HMS-regelverket 

25. Endringer i sivilbeskyttelsesloven??? 

26. Ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av 

ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett 

27. Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former 

for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked 

28. krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren 

29. Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, 

forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard) 

30. Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg 

31. Alminnelig høring. Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og 

digitalisering. 

32. Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd 

33. Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden 

34. Retningslinjer for bank og betalingskort 

35. Videreføring av boliglånsforskriften 

36. Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll 

37. Høring om lov om Eldreombudet 

38. Endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for 

bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere 

39. Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov. 

40. Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten etc. ved utmåling av personskadeerstatning 

41. Endringer i friskoleloven. Realkompetansevurdering. Internkontroll. 

42. Endringer i opplæringslova - Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen 

43. Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti 

44. Egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og 

oppbevaringstjenester for virtuell valuta 

45. Oppdaterte faglige retningslinjer for antitrombotisk behandling 

46. Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk 

statsborgerskap (statsborgerloven) 

47. Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovendring om 

psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) 

48. Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) 

49. Forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til 

sikringsfondet. 

50. Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur 

51. Ergoterapeuter og vurdering av helsekrav til førerkort 

52. Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige 

53. Høring om endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte 

arbeidstakere – tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikt og manglende 

etterlevelse av stansingsvedtak mv. 
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54. Forslag til endring i førerkortforskriften  

55. Forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoletilsynsforskriften) 

56. Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og 

om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser 

57. Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel 

58. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften -  behandling av 

personopplysninger og automatiserte avgjørelser 

59. Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte 

personer over 67 år 

60. Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav 

61. Endringer i sikkerhetsforskriften – innføring av sikkerhetsvurderinger for master i barnevern 

og utdanning av musikkterapeuter 

62. Forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen) 

63. NOKUTs strategiplan for 2020-2025 

64. Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)  

65. Endringer i reglene om kursregler ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler 

66. Forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand 

67. Innspill til NOU 2019 12 Lærekraftig utvikling 

68. Veileder til blodforksriften 

69. Forslag til forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med 

tobakksvarer 

70. Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter 

kommunelovens økonomibestemmelser 

71. Kunnskapsbasert prosedyre om tro og livssyn på høring 

72. Høring om endringer i alkoholloven – Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme 

lokale i tilknytning til bryggeri 

73. Retningslinje for utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming 

74. Rehabilitering i Nord-Norge  

75. NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats 

76. Endringer i passforskriften  

77. Standarder som setter nye krav til sikkerhet, brukervennlighet, risikovurdering  og design av 

sex-leketøy 

78. Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov 

79. Overføring av finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 

2020 til 2022 

80. Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 

utdanning 

81. Endringar i Skattefunn-ordninga 

82. Bærekraftige bilavgifter 2025 

83. Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap 

84. Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 

85. Høring om endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten 

86. Nye regler om dykking fra skip 

87. Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov 

88. Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet 

89. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering 
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90. Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til 

Meldingsystemet for smittsomme sykdommer 

91. Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden 

92. Skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format 

93. Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter 

med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og 

tobakksskadeloven 

94. Forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek 

95. Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser 

96. Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og 

utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole 

97. Rapport om risiko for og beredskap mot akutt forurensing 

98. Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper 

99. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere 

100. NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold 

 (Livsoppholdutvalget) 

101. Gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett - endringer i 

 eiendomsmeglingsforskriften 

102. Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 

103. Forslag til forskrift om endringer i forskrift 8. mars 2019 nr. 194 om tilskudd til virksomheter 

 med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige 

 barneverntjenester. 

104. Forslag til endringer i UHL – Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning 

105. Forslag til endringer i klimakvoteloven  

106. Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 

107. Forslag om opphevelse av omstillingsloven 

108. Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v. 

109. Opptak på byttelisten av Divifarm og Divisun 

110. Implementeringsplan for -Nasjonal strategi mot hepatitter 

111. Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven 

112. Utkast til tekst til kapittel om Divertikulitt i de Nasjonale faglige retningslinjene for 

 antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. 

113. NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem 

114. Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for 

 studentboliger 

115. Endringer i dagpengeforskriften 

116. Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler 

117. Endring i adopsjonsforskriften - større fleksibilitet for adopsjonssøkerne innenfor 

 godkjenningsrammen 

118. Gjennomføring av forordning (EU) 781/2018 i norsk rett 

119. Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

120. Høring om opptak på byttelisten - Mometason Glenmark krem og Elocon krem 

121. Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv. 

122. Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene 

123. Ny budsjett og regnskapsforskrift 
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124. Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for 

 norsk økonomi 

125. Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker  

126. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker 

127. Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

 Legeforeningens medlemskap i andre organisasjoner 
 

5.2 Akademisk Studieforbund  
Legeforeningen er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS). AKS mottar årlig statlig tilskudd til 
studieaktivitet. Tilskuddet er basert på innrapporterte studietimer fra medlemsforeningene for 
foregående år, og fordeles til medlemsforeningene i forhold til gjennomført studieaktivitet.  

Øydis Rinde Jarandsen og Anders Taraldset er henholdsvis leder og varamedlem i styret til AKS. 
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 Sentralstyrets oppfølgning av vedtak/oversendelsesvedtak i 
protokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte 2019. 

 

Oversikten kommenterer de vedtak som ble vedtatt oversendt sentralstyret eller som var av 
”oversendelsesmessig karakter”, dvs. som krever videre utredning eller særskilt oppfølgning. 

 

Saker Tittel Vedtak Resultat Oppfølging Status 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen 

 

Innkallingen til 
landsstyremøtet 2019 
godkjennes. 

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen OK 

Sak 2 Valg av dirigenter Anne Mathilde Hanstad 

og Kristian Fosså velges 

som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2019.  

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen OK 

Sak 3 Forslag til forretningsorden Forslag til 
forretningsorden for 
landsstyremøtet 2019 
godkjennes 

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen  OK 

Sak 4 Valg av tellekomité Som tellekomité ved 
landsstyremøtet 2019 
velges... 

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen OK 

Sak 5 Sakliste for landsstyremøtet Saklisten godkjennes 

Dirigentenes forslag til 

sakliste 

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen OK 

Sak 6 Valg av redaksjonskomité 

 

Som medlemmer av 

redaksjonskomiteen 

velges... 

Enstemmig 
vedtatt 

Ingen OK 

Sak 7 

 
Helsepolitisk debatt Bedre helsetjenester 
til dem som trenger det mest! Men hvem 
er disse pasientene og er bedre 
samhandling egentlig løsningen? 

Forslag 1 v/ Tone Broch 
Evang Sparr, Eldre legers 
forening 
Forbedret palliativ 
behandling og 
gjennomføre 
forhåndssamtaler med 
pasient og pårørende ved 
alvorlig sykdom 

   

Sak 
8.1 

Sentralstyrets melding om Den norske 

legeforenings virksomhet for perioden 

1.1. – 31.12. 2018 

Sentralstyrets årsmelding 

for perioden 1.1. 2018 til 

31.12. 2018 godkjennes 

 

Forslag 1 v/ Elisabeth 

Mathilde Stura, 

Allmennlegeforeningen  

Vedtatt  

 

 

Vedtatt mot 
en stemme 

  

 

 

Sentralstyresak 
oktober 2019.  
Diplomer utstedes av 
Hdir. 
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Saker Tittel Vedtak Resultat Oppfølging Status 

Til årsmeldingens pkt 

3.1.3: Legeforeningen 

sender gratulasjon og 

diplom til nye godkjente 

legespesialister i Norge.   

OK 

 

Sak 

8.2 

Tidsskriftet. Orienteringer ved 

sjefredaktør  

 

Orientering v/ Are Brean, 

sjefredaktør 

  OK 

Sak 9 Inngang til arbeidsmarkedet for 

nyutdannede leger – mangel på LIS1-

stillinge 

Debatt 

Forslag 5 v/ Christian 

Grimsgaard, Norsk 

overlegeforening 

Foreslår å opprette et 

utvalg som kan utarbeide 

et mer fullstendig 

saksgrunnlag , og at 

endelig behandling 

utsettes. 

 

Debatten ble avsluttet. 

Øvrige forslag falt.  

 

Vedtatt med 
86 stemmer 
for 56 
stemmer 
mot 

 

 

 

Arbeides med 
fortløpende 

Sak 
10  

Forslag til Prinsipprogram 2019-2023 Prinsipprogram vedtatt Vedtatt  OK 

Sak 
11 

Forslag til arbeidsprogram 2019-2021 Arbeidsprogram vedtatt Vedtatt  OK 

Sak 
12 

Valg av lokal arrangør og sted for 

landsstyremøte 2021 

Rogaland, Stavanger ble 

valgt 

Vedtatt  OK 

Sak 
13 

Internasjonalt arbeid. Oppfølging av 

landsstyrets vedtak fra 2018 

Sentralstyrets forslag til 

opprettelse av 

menneskerettighetsutvalg 

ble vedtatt ved 

akklamasjon. 

Resolusjon ble vedtatt 

 

Vedtatt Følges opp 
med 
landsstyresak 
i 2020 

OK 

Sak 
14 

Forslag om observatørstatus i 

sentralstyremøtene for Akademikernes 

leder Kari Sollien 

Sentralstyret innstiller 

overfor landsstyret på å gi 

Kari Sollien 

observatørplass med 

møte- og talerett i 

sentralstyrets møter for 

perioden 1. september 

Vedtatt  OK 
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Saker Tittel Vedtak Resultat Oppfølging Status 

2019 til 31. august 2021, 

forutsatt at hun innehar 

vervet som leder av 

Akademikerne i denne 

perioden 

Sak 
15 

Valg av president, visepresident, syv 
sentralstyremedlemmer 
og tre varamedlemmer  

 

Valgt ble.... Vedtatt  OK 

Sak 
16 

Valg av to styremedlemmer med 

varamedlemmer til styret for SOP 

 

Valgt ble.,,, Vedtatt  OK 

Sak 
17 

Valg av valgkomite Valgt ble 

Ivar Halvorsen, 
Allmennlegeforeningen 
(leder),  
Jon Helle, Norsk 
overlegeforening 
Anja Fog Heen, Yngre 
legers forening 

Vedtatt  OK 

Sak 
18 

Valg av desisorutvalg Valgt ble.... Leder: Ole 
Edvard Strand 
Medlem: Guro Marte 
Gulstad Mpote, Harald 
Bergan 
 

Vedtatt  OK 

Sak 
19 

 

Regnskap for Den norske legeforening 

2018 

Regnskap for Den norske 

legeforening, som viser et 

årsoverskudd på kr. 1 661 

363 godkjennes og 

fastsettes som 

foreningens regnskap 

for..... 

Vedtatt  OK 

Sak 
20 

Regnskaper for 2018 til landsstyrets 

orientering 

 

Regnskap som viser..,,, 

 

 

Vedtatt  OK 

Sak 
21  

Godkjenning av styrets årsberetning og 

regnskap for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 2018 

Årsberetningen 

godkjenne Regnskapet 

som viser... 

Vedtatt  OK 

Sak 
22 

Budsjett for Den norske legeforening 

2020 

Sentralstyrets forslag til 

budsjettvedtak: …… 

  Følge opp vedtak pkt 
4 
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Saker Tittel Vedtak Resultat Oppfølging Status 

 Forslag 1 v/ Tilde Broch 
Østborg , støttet av Jo 
Endre Digranes Midtbu, 
Troms legeforening 
Fastlegeordningen er i 
krise, og Legeforeningen 
har engasjert seg sterkt i 
å bedre forholdene for 
fastlegene. For unge leger 
er etableringskostnaden 
et hinder for å komme i 
gang med egen praksis. Vi 
foreslår derfor at 
rentesatsen på Lånefond 
for privat legepraksis 
reduseres slik at den 
enhver tid samsvarer med 
normrenten for 
beskatning av rimelige lån 
hos arbeidsgiver. (Utgjør 
p.t. 2,1%) 
 
Forslag 2 v/ Eli Øvstedal, 
Allmennlegeforeningen 
Forslag til oversendelse 
Sentralstyret skal vurdere 
om praksiskompensasjon 
til næringsdrivende kan 
økes til mer reell dekning 
av utgifter til egen praksis 
når man er tillitsvalgt. 
 
 

Budsjett med tillegg av 

forslag fra Tilde Østborg 

vedtatt ved akklamasjon 

 

Vedtatt med 
95 mot 51 
stemmer. 
 

 

 

 

Oversendt 
sentralstyret 

 

 

 

 

Sentralstyresak 
høsten 2019.  

Endringer 
implementert fra 
1.1.2020 

 

 

Legeforeningen tapte 
rettssak om 
praksiskompensasjon.  

Legeforeningen har 
ikke tatt stilling til om 
saken skal ankes 

 

 

 

 


