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Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer
for tilhørighet til yrkesforening
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (heretter LVS) behandlet revisjon av sine
lover på årsmøtet 18. april 2013, og det ble vedtatt flere endringer. LVS sendte disse til
godkjenning 6. mai 2013, jf. Legeforeningens lover § 3-3 (3). Utgangspunktet etter
bestemmelsen er at det er sentralstyret som har kompetanse til å ta stilling til om
vedtektsendringer skal godkjennes, men kompetansen er delegert til sekretariatet. Ved tvil vil
sekretariatet forelegge saken til sentralstyret for godkjenning. Sekretariatet godkjente flere av
endringene, jf. brev av 3. juli 2013, men enkelte av lovendringene LVS vedtok på årsmøtet
ble ansett for å være av en karakter som medfører at sentralstyret må ta stilling til disse.
Sentralstyret mener at LVS` vedtatte endringer bør ses i sammenheng med retningslinjer for
tilhørighet til yrkesforening, og på sentralstyremøtet 23. oktober 2013 ble det vedtatt at saken
skal sendes på høring til yrkesforeningene.
Spørsmålene er om LVS` lovendringer skal godkjennes og om retningslinjer for tilhørighet til
yrkesforening skal endres (sist vedtatt 28. april 2010).
LVS` vedtatte endringer
Det er endringene som LVS har vedtatt i § 3 første og annet ledd i egne lover, som er
oversendt sentralstyret for godkjenning. Vi siterer her bestemmelsene med endringene inntatt
med understrekninger:
§ 3 første ledd:
I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger
ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i
fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller annen forskningsinstitusjon (forsker, overlege
o.l.).
§ 3 annet ledd:
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Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller annen forskningsinstitusjon
kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.

Retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening
Etter sentralstyrets oppfatning griper de vedtatte - men p.t. ikke godkjente - endringene i § 3 i
LVS` lover inn i punkt 1 i retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening. Per i dag er ikke
helseforetak tatt med i oppregningen over institusjoner hvor forskerstilling medfører
innmelding i LVS eller valgfrihet ved kombinasjonsstilling. Bestemmelsen har i dag følgende
ordlyd:
1.

Angående Of/LVS/Ylf

Leger i overordnede sykehuslegestillinger og lederstillinger i sykehus, helseforetak og
regionhelseforetak tilmeldes Of, dog slik at overleger ved arbeidsmedisinsk avdeling kan
velge Namf.
Leger i forskerstillinger uten tidsbegrensninger ved universitet (amanuensis, lektor, forsker,
professor I) eller forskningsinstitutt (forsker o.l) tilmeldes LVS. Leger som har stilling ved
universitet eller forskningsinstitutt, kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid,
velger den av yrkesforeningene de føler tilhørighet til.
Til Yngre legers forening tilmeldes:
a.
Leger som arbeider i underordnede legestillinger ved sykehus, institutter og lignende
institusjoner i hovedstilling.. Leger i spesialisering ved arbeidsmedisinske avdelinger
kan velge Namf.
b.
Turnusleger.
c.
Leger som forlater underordnede stillinger for å drive selvstendig, vitenskapelig
arbeid som stipendiat e.l. Slike leger kan velge LVS som sin yrkesforening.
d.
Leger under militær førstegangstjeneste og siviltjeneste.
Sentralstyrets vurderinger
LVS har i sin begrunnelse for lovendringen blant annet formidlet at den vedtatte
lovendringen kun er en språklig presisering av dagens rettstilstand hva gjelder vilkår for å bli
opptatt som medlem av LVS, jf. brev fra LVS til sekretariatet av 26. juni 2013. I samme brev
ble det fremhevet at LVS` lover skriver seg fra tiden før helseforetaksreformen, og den
etterfølgende utvikling har ført til at det i dag er leger ansatt i fulle stillinger som forskere ved
helseforetakene, som tidligere ville vært ansatt ved universiteter.
Sentralstyret konstaterer at det har funnet sted en utvikling i retning av økt forskningsaktivitet
i helseforetakene. I 2001 ble medisinsk forskning en lovpålagt oppgave for helseforetakene,
jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, hvor det angis følgende oppgaver for sykehusene:
pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og
pårørende. I helseforetaksloven § 1-2 står det at de regionale og lokale helseforetak skal legge
til rette for spesialisthelsetjenester, forskning og undervisning
Av forarbeidene – Ot.prp. nr. 10 (1998-99) til spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 følger det at
«[b]estemmelsens hensikt er å klargjøre at også utdanning, opplæring og forskning er
hovedoppgaver for sykehus og må være med i sykehusledelsens planlegging av virksomheten
(…) Kravet til forskning og utdanning som det nye eierskapet av sykehus krever, avdekker et
enda sterkere behov for å ta i bruk allerede eksisterende medisinsk kompetanse samtidig som

man legger mulighetene til rette for en karrierevei for forskerleger som etter doktorgraden
ønsker å fortsette sin forskning og samtidig utdanne seg til kliniker. Det er derfor nødvendig
å opprette øremerkede faste stillinger både på og under professornivå for leger som ønsker å
kombinere forskning og klinikk.»
Etter Sentralstyrets oppfatning foreligger det et grunnleggende interessefellesskap mellom
leger med forskerstillinger ved helseforetak og leger med forskerstillinger ved universiteter
eller forskningsinstitusjoner, og det virker fornuftig å likebehandle tilfellene i retningslinjer
for tilhørighet til yrkesforening. Det vil i så tilfelle være i tråd med de endringer LVS har
vedtatt i sine lover. Disse endringene vil innebære at leger i rene forskerstillinger tilmeldes
LVS, og at leger med en kombinasjon av forskerstilling og stilling med klinisk arbeid kan
velge mellom å melde seg inn i LVS eller enten Overlegeforeningen eller Yngre legers
forening. Dette vil i stor grad være i samsvar med dagens praksis, men endringene vil gi et
tydeligere regelverk. I den grad det fører til noen praksisendring, virker det å ha gode grunner
for seg. Endringene gjelder ikke stipendiatene, som tilfaller Ylf med mindre disse ønsker
medlemskap i LVS.
Sentralstyrets anbefalinger
Sentralstyret anbefaler for det første at de endringer LVS har vedtatt i § 3 i sine lover fullt ut
godkjennes, og ordlyden blir i så tilfelle som følger:
§ 3 første ledd:
I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger
ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i
fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller annen forskningsinstitusjon (forsker, overlege
o.l.).
§ 3 annet ledd:
Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller annen forskningsinstitusjon
kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.
Sentralstyret anbefaler for det andre flere endringer i punkt 1 i retningslinjer for tilhørighet til
yrkesforening. Ordlyden blir i så tilfelle som følger, foreslåtte endringer er markert med
understrekninger:
1.

Angående Of/LVS/Ylf

Leger i overordnede sykehuslegestillinger og lederstillinger i sykehus, helseforetak og
regionhelseforetak tilmeldes Of, dog slik at overleger ved arbeidsmedisinsk avdeling kan
velge Namf.
Leger i forskerstillinger uten tidsbegrensninger ved universitet (amanuensis, lektor, forsker,
professor I), forskningsinstitusjon (forsker o.l) eller helseforetak tilmeldes LVS. Leger som
har forskerstilling ved universitet, forskningsinstitusjon eller helseforetak, kombinert med
stilling som medfører klinisk arbeid, velger den av yrkesforeningene de føler tilhørighet til.
Til Yngre legers forening tilmeldes:
a.
Leger som arbeider i underordnede legestillinger ved sykehus, institutter og lignende
institusjoner i hovedstilling.. Leger i spesialisering ved arbeidsmedisinske avdelinger
kan velge Namf.
b.
Turnusleger.

c.
Leger som forlater underordnede stillinger for å drive selvstendig, vitenskapelig
arbeid som stipendiat e.l. Slike leger kan velge LVS som sin yrkesforening.
d.
Leger under militær førstegangstjeneste og siviltjeneste.

Videre prosess og høringsfrist
Som det fremgår ovenfor, har Sentralstyret funnet grunn til å anbefale ovennevnte endringer.
Vi ber om tilbakemelding fra yrkesforeningene.
Sentralstyret antar at det kan komme flere innstill til endringer i retningslinjer for
yrkesforeningstilhørighet når disse sendes på høring. Dersom det i høringsrunden kommer
inn ytterligere innspill bør disse behandles samlet. I så fall vil sekretariatet anbefale en ny
høring hvor forslagene sees samlet.
Høringsfrist settes til 15. desember 2013. Vennligst påfør saksnummer 13/2135.
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