
 

Fagutvalg av leger i spesialisering (LIS), Fuxx  
  
Innledning  
Landsstyret vedtok i mai 2017 at den enkelte fagmedisinske forening skulle etablere fagutvalg 
av leger i spesialisering (LIS), såkalt Fuxx jf. § 3-6-3-1 (3) "Det skal innenfor den enkelte fagmedisinske 
forening være et fagutvalg av leger i spesialisering (Fuxx)." Fuxx er en kortform som betyr Fagutvalg 
av leger i spesialisering i xx forening. Det fremgår også av lovene § 3-3-3(4) 3 pkt. at det ved valg av 
styre for fagmedisinsk forening skal " tilstrebes at minst ett medlem er lege under spesialisering". 
 
Organisering  
Organisering av Fuxx må tilpasses antall medlemmer i den enkelte fagmedisinske forening. Den 
enkleste modellen kan være at Fuxx-medlemmene samles til ett årlig møte, for eksempel i tilslutning 
til den aktuelle fagmedisinske foreningens årsmøte, mens større fagutvalg av LIS kan ha hyppigere 
møteaktivitet. Mye kan også løses med nettbasert kommunikasjon. 
  
Fuxx innebærer ikke en etablering av et nytt foreningsledd, Fuxx er et underutvalg i den 
fagmedisinske foreningen og er således ikke selvstendige juridiske objekter. De er underlagt den 
enkelte forenings lover og retningslinjer. De ulike fagmedisinske foreningene bestemmer selv hvilken 
status og rettigheter Fuxx-utvalgene skal/bør ha, og foreningene har forskjellige ordninger. Noen 
har egne føringer/kjøreregler for sitt arbeid, andre lager egne vedtekter og får en viss sum fra 
"moderforeningen" til sine aktiviteter, mens andre igjen har en mindre strukturert form. Dette 
avhenger litt av størrelsen på, og tidligere tradisjon i, den enkelte forening.   
 
Legeforeningen sentralt har ikke etablert en egen mal eller råd for FUXX arbeidets innretning. Det 
kan være nyttig å se på hva andre Fuxx-utvalg har gjort, spesielt i foreninger av omtrent samme 
størrelse. Malene eller rådene må som hovedregel godkjennes av styret i den fagmedisinske 
foreningen. 
 
 
Oppgave tillagt Fuxx-utvalgene  
Det fremgår av lover for den norske legeforeningen at Fuxx-utvalgene har ansvar for å foreslå 
representanter til spesialitetskomiteene (1) og representanter til faglandsrådet (2) 

1. Spesialitetskomiteene 
Den eneste lovpålagte oppgaven for Fuxx-utvalgene er å foreslå LIS-kandidater til 
spesialitetskomiteene jf. § 3-6-3-2 (3) "Fagutvalg av leger i spesialisering i den enkelte 
fagmedisinske forening (Fuxx), jf. § 3-6-2 (4), har forslagsretten på representant og vara for 
leger i spesialisering i spesialitetskomiteen i faget."  
  
2. Representanter til faglandsrådet 
A. Fagmedisinske foreninger med mer enn 1000 medlemmer  

Fuxx-utvalgene skal foreslå representanter fra leger i spesialisering til Faglandsrådet fra 
fagmedisinske foreninger med mer enn 1000 medlemmer , jf. lovenes § 3-6-3 (4) 
"Årsmøtet i hver fagmedisinsk forening velger representanter til faglandsrådet, jf. § 3-6-
4-1. Representantene fra leger i spesialisering velges av fagutvalget for leger i 
spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening (Fuxx)"  

B. Fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer  



Det følger av § 3-6-4-1(3)4. "Det skal i tillegg velges samlet 7 representanter blant leger i 
spesialisering for fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer § 3-6-4-1" 
 
6. "Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf. punkt 4, gjøres på følgende måte: 
a. Faglandsrådet oppnevner en valgkomité på 3 personer bestående av representanter 
blant leger i spesialisering i det sittende faglandsrådet  
b. Valgkomiteen innstiller representanter fra 7 fagmedisinske foreninger med faglig 
bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 3-6-6 (2). Det bør tilstrebes rotasjon mellom 
fagmedisinske foreninger  
c. Innstillingen godkjennes av faglandsrådet" 

  
Merknad: Bestemmelsen § 3-6-4-1(3) 4. og 6 om egen LIS-valgkomité er oppe til revurdering, og det 
vil bli behandlet en lovendringssak i Landsstyremøtet 27.05.20. 
 
  
Økonomi  
Det er lagt til grunn at Fuxx skal finansieres over den enkelte fagmedisinske forenings  
budsjett. Avsetningen til Fuxx skal fremgå av budsjettet il den fagmedisinske foreningen. Kostnadene 
som ordningen vil medføre, vil naturligvis variere fra forening til forening  
avhengig av størrelse og hvilken modell som velges for etableringen av Fuxx-ordningen.  
 
Lovenes § 3-6-8 Administrasjon og økonomi   
(3) Avsetning til fagutvalg av leger i spesialisering jf. § 3-6-3-1 (3) skal fremgå av budsjettet til den 
fagmedisinske foreningen.  
  
Bistand fra sekretariatet  
Henvendelser fra underutvalg i en fagmedisinsk forening skal som hovedregel gå via styret/leder i 
"moderforeningen", men sekretariatet svarer også på spørsmål  fra enkeltmedlemmer. 
Henvendelsen kan sendes fagstyret@legeforeningen.no   
 
Oppdaterte FUXX styrer 
For at sekretariatet skal kunne kommunisere med Fuxx-utvalgene om valgte representanter ber vi 
om at dere sender melding til oss om valg og nyvalg til Fagavdelingen ved Sophia Bertelsen Eusébio 
på e-post: Sophia.Bertelsen.Eusebio@legeforeningen.no  
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