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Saksfremlegg til landsrådsmøtet – endring av regelverk for 

Allmennlegeforeningens lederstipend 

 

 

Allmennlegeforeningen opprettet lederstipendet på landsrådsmøtet i 2016. 

Hovedtanken var å stimulere til at flere allmennleger tok en slik utdannelse. Vi 

så i ettertid at begrepet universitetsnivå var noe upresist og det ble i 2018 

vedtatt endret til mastergradsnivå da slik utdannelse også gis ved høyskole.  

 

Gjeldende regelverk 

• Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal 

samlet tildeling pr år er begrenset til 100 000 kroner.  

• Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre.  

• Stipendet tildeles medlemmer av AF  

• Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

mastergradnivå, senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan 

vise til gjennomført utdanning innen to år går midlene tilbake til 

fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner pr år.  

• Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen 

dog ikke tap ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må 

sendes før utbetaling.  

• Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om 

støtte, og kopi av svar på søknaden.  

• Stipendene belastes AF-fondet.  

• Ordningen skal evalueres i 2022.  

 

****** 

 

I de opprinnelige reglene var det krav om at studiet måtte gjennomføres 

innen to år etter tildeling. Dette viser det være for knapp tidsfrist og er et 

strengere krav til studieprogresjon enn det universitetet opererer med. Vi har 

derfor utvidet tidsrammen slik at det lettere skal la seg gjennomføre studiet 

ved siden av jobb. 

 

Styret har følgende forslag til endringer av punkt 4:   
 

• Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

mastergradsnivå. Studiet må være påbegynt innen et år etter tildeling 

og fullføres senest tre år etter oppstart. Om kandidaten ikke kan vise til 

gjennomført utdanning innenfor denne tidsrammen går midlene tilbake 

til fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner pr år. 


