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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 



15 
 

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 

 

 

 

 


