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Leger i spesialisering - medlemskap i fagmedisinske foreninger
Forslag til endringer i Legeforeningens lover § 2-3 og § 3-6-1.

Styret i Yngre legers forening ønsker å fremme forslag til endringer i Legeforeningens lover § 2-3 og 
§ 3-6-1, som innebærer pliktig medlemskap for leger i spesialisering i fagmedisinske foreninger. 
Saken ble behandlet på Ylfs styremøte 24. januar 2013 og er deretter drøftet med Ylfs landsråd, som 
har gitt sin tilslutning til forslaget. Ylf er gitt utsatt frist, og forslaget anses å være fremmet i samsvar 
med de frister som er satt i Legeforeningens lover.  

Etter Legeforeningens lover er det frivillig for leger i spesialisering å være medlem i en 
fagmedisinsk forening. Dersom legen i spesialisering velger å tilknytte seg en fagmedisinsk 
forening, kan dette gjøres uten å betale kontingent til den fagmedisinske foreningen. Ylf styret
fremmer forslag til endringer i Legeforeningens lover som innebærer at leger i spesialisering 
skal være pliktig medlem i de fagmedisinske foreninger på lik linje med spesialister

Styret i Ylf ser det som unaturlig at leger i spesialisering ikke har samme tilknytning til den 
fagmedisinske aksen i foreningen, som øvrige medlemmer av Legeforeningen. Leger i 
spesialisering opplever en sterk faglig tilknytning til yrket sitt, på lik linje med spesialister. 
Styret ser det derfor som naturlig at leger i spesialisering automatisk blir tilmeldt en 
fagmedisinsk forening, og at de også må betale eventuell tilleggskontingent på lik linje med 
spesialister. Det foreslås derfor følgende endringer i Legeforeningens lover § 2-3 og § 3-6-1 
(4) og (5) (endringer i fet skrift og overstrøket):

§ 2–3  Tilmelding i avdelinger
(1) Legemedlemmer tilmeldes avdelinger etter yrkestilhørighet (hovederverv) og arbeidssted. 
Godkjente spesialister tilmeldes fagmedisinsk forening etter faglig tilhørighet. Leger i 
spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er relevant for vedkommendes 
spesialisering. Andre leger velger selv om og når de vil knytte seg til fagmedisinsk forening, 
med unntak av medlemmer med fastlegeavtale, som skal tilmeldes fagmedisinske foreninger 
etter reglene i § 3-6-1, 4. og 5. ledd

§ 3-6-1  Medlemskap
(4) Medlemmer som ikke er spesialist står fritt uten kostnad å tilmeldes seg den 
fagmedisinske forening som er relevant for medlemmets arbeid. Medlemmer som uten å være 
spesialist, arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan tilmeldes seg den 



fagmedisinske foreningen for hovedspesialiteten og foreningen for vedkommende 
grenspesialitet.

(5) Uavhengig av nevnte regler, skal Medlemmer med fastlegeavtale (både spesialister og 
ikke-spesialister) tilmeldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin. Unntatt er leger i 
stillinger som kombinerer allmennmedisinsk med samfunnsmedisinsk arbeid eller 
arbeidsmedisinsk arbeid. Disse kan velge mellom fagmedisinsk forening for allmennmedisin, 
samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.

Med vennlig hilsen
Yngre legers forening
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