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UTVIKLING AV DEN FAGMEDISINSKE AKSE I LEGEFORENINGEN
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Tydeligere skille mellom fagforening og faglig forening
• viktig for medlemmene
• viktig for ekstern kontakt og samarbeid
• viktig for omdømmet 

Forsterke og forenkle det faglige samarbeidet i Legeforeningen
• samarbeid og avgrensning av funksjoner mellom de ulike fagmedisinske foreningene
• samarbeid mellom spesialitetskomiteene og fagmedisinske foreninger

Økt fleksibilitet
• Bedret mulighet til å gjennomføre pålagte oppgaver (§ 3-6-3)
• Mer robust organisasjon for å  fange opp nye trender og samarbeid internasjonalt

Delegere og koordinere
• Utdanningsspørsmål og problemstillinger av faglig karakter
• Koordinere utspill, høringssvar, tiltak



Legeforeningen før 2018



Vedta& på landsstyret 2018



Ny fagmedisinsk akse fra 2018



Formålet med fagmedisinske foreninger ( § 3-6-39)

• De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, 
faglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige 
oppgaver skal de fagmedisinske foreningene samlet bidra til at 
Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det 
fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og 
på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer. 

• Pr 1. mars 2021:  31 198 ordinære medlemskap i fagmedisinske foreninger, 
inkl. dobbeltmedlemskap 

• DNP: 433 ordinære, 10 assosierte



DNP pr 12/2020

Alder
Yrkesaktiv 
spesialist

Yrkesaktiv, ikke 
spesialist Pensjonist

2: 20 -29 år - 6- 6

3: 30 - 39 år 30 79- 109

4: 40 - 49 år 96 15- 111

5: 50 - 59 år 64 2- 66

6: 60 - 66 år 51- 1 52

7: 67 - 69 år 11 3 7 21

8: 70 - 74 år 2- 27 29

9: 75 og eldre 2- 37 39

Total 256 105 72 433



DNP pr 12/2020

1: Yrkesaktiv 1: Yrkesaktiv 2: Pensjonist Total

P_Kjonn
Yrkesaktiv 
spesialist

Yrkesaktiv, ikke 
spesialist -

Kvinne 163 77 26 266

Mann 93 28 46 167

Total 256 105 72 433



Muligheter
Nasjonal funksjon
• De fagmedisinske foreningene er «Legeforeningens gull»
• En telefonsamtale unna
• «Nasjonal funksjon» Fagfelt i rivende utvikling. Behov for nettverk, koordinere, styret DNP

– Faggrupper, underforeninger, utvalg
– Representanter i faglige rådgivningsgrupper og ressursgrupper
– Internasjonalt arbeid (IAP, International association of pathology, European Board of Pathology som

er del av UEMS - Den europeiske union av medisinske spesialiteter, European Group for Molecular 
Pathology - i regi av European Society of Pathology ESP, NordiQC)

• Veiledere, retningslinjer, fagutvikling, kodeverk, takster

Fellesskapet i Legeforeningen
• Sekretariatet – fagavdelingen, samfunnspolitisk avdeling, juridisk avdeling
• Fagstyret (kontaktperson p.t.t: Asbjørg Stray-Pedersen)
• Faglandsrådet, fremme saker, resolusjoner 
• Landsstyret


