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Høringsuttalelse - Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere
hovedspesialitetsforening
Det foreslås en endring i Legeforeningens lover vedrørende medlemskap i Norsk kirurgisk
forening og Norsk indremedisinsk forening.
Det foreslås endringer i Legeforeningens lover som vil innebære en delvis reversering av
endringer vedtatt i forbindelse med innføringen av ny spesialitetsstruktur. Den foreslåtte
reverseringen går ut på at leger som har spesialistutdanning innen kirurgi eller indremedisin
etter gammel ordning får fortsette å være medlem i både den gamle
hovedspesialitetsforeningen og grenspesialitetsforeningen, men at dette ikke får konsekvenser
for kontingentfordelingen.
Allmennlegeforeningen (AF) er opptatt av at det skal være mulig å være medlem av flere
fagmedisinske- og yrkesforeninger, men ikke at medlemmer kan ha doble tellende
hovedmedlemsskap.
Vi har hos oss flere medlemmer som har kombistillinger som f.eks. allmennlege og
samfunnsmedisiner. Disse kan ha nytte av medlemskap både i AF, LSA, NFA og Norsam. De
blir da assosierte medlemmer der de ikke er hovedmedlem. I dag er det hovedmedlemsskapet
som er tellende ved kontingentfordeling og ved fordeling av representanter til landsstyret og
faglandsrådet. AF mener at det fortsatt må være et gjeldende prinsipp at medlemmer av
Legeforeningen har samme tellende verdi ved fordeling av representanter. Om indremedisinere
og kirurger er medlem i to foreninger må det ved fordeling av representanter i landsrådet
korrigeres for dette slik at deres dobbelte medlemskap ikke påvirker representantfordelingen
mellom de ulike fagmedisinske foreningene. Det fremgår at høringsnotatet side 3, andre avsnitt
at:
Dette får betydning for beregning av representanter til faglandsrådet, jfr. § 3-6-4-1,
fordi disse dobbeltspesialistene da regnes som tellende medlemmer i begge
foreningene. Det antas likevel at det ikke vil innebære noen økning i antallet delegater.
AF savner er nærmere tydeliggjøring av dette med beregninger basert på dagens og antatte
fremtidige medlemstall.
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