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fra sentralstyr legefra sentralstyret

Utdrag av referat fra ekstraordinært 
sentralstyremøte 10.4. 2002
Støtte til skadet helsepersonell
Leger og annet helsepersonell i Israel/pales-
tinske selvstyreområder er blitt drept eller
skadet under den militære konflikten mel-
lom partene.

På bakgrunn av en oppfordring fra Norsk
Sykepleierforbund som har vedtatt å bevilge én
krone per medlem til Norsk folkehjelp for å
hjelpe helsepersonell som er blitt skadet i an-
grepene, vedtok sentralstyret å bevilge én kro-
ne per medlem til en egnet hjelpeorganisasjon
for å hjelpe helsepersonell som er skadet under
konflikten i Israel og de palestinske områder.

Legeforeningen fremholder som et grunn-
leggende prinsipp at alt medisinsk hjelpe-
personell må få utføre sine plikter uhindret
av de stridende parter.

Foreningen har tidligere gitt støtte til or-
ganisasjoner som driver hjelpearbeid i kon-
fliktsituasjoner. Legeforeningen ønsker ikke
å ta direkte standpunkt i den pågående kon-
flikt, men sentralstyret mente at så lenge
midlene går til en egnet norsk hjelpeorgani-
sasjon, så unngår man dette.

Helsepolitisk tema
Landsstyremøtet i Tromsø i juni forutsettes
avviklet i tråd med tidligere landsstyremø-
ter. Dette betyr at man under landsstyremø-
tets første dag har et helsepolitisk tema på
programmet.

Sentralstyret vedtok å føre opp Medisinsk-
faglige utfordringer ved helseforetaksrefor-
men som tema for den helsepolitiske
debatten onsdag 5.6. 2002 fra kl 15–18. Sek-
retariatet gis fullmakt til å finne frem til inn-
leder(e) i henhold til sentralstyrets syns-
punkter.

Overføring av sykehuslegestillingene 
til NAVO-området
Under forhandlingene i NAVO-Helse, som
startet opp 9.4. 2002, ble det forhandlet om
overenskomstens del I (A1) med Akademi-
kerne Helse som arbeidstakerpart. Sentral-
styret vedtok i møte 20.3. krav til denne de-
len med forbehold om senere justeringer/
presiseringer. Forhandlingene om overens-
komstens del II (A2) begynte da A1-for-
handlingene var avsluttet med Den norske
lægeforening som forhandlingspart. De lo-
kale forhandlingene om B-delen starter opp
etter at A2-forhandlingene er avsluttet.

Forhandlingsdelegasjonen og sekretariatet
hadde utarbeidet et notat om overføring av
sykehuslegestillingene til NAVO-området
med forslag til ulike lønnsmodeller, og med
et anbefalt utgangspunkt for forhandlingene.
I notatet var det gjort rede for bakgrunn og
overordnede mål for lønnsforhandlingene,
samt hvilke grunnprinsipper som må gjøres
gjeldende i en ny lønnsmodell. Videre var det
utarbeidet et første utkast til overenskom-
stens del II (A2). Utkastet var behandlet i
møte i forhandlingsdelegasjonen 8.4. 2002
som forberedelse til sentralstyrets sluttbe-
handling. Det kan dessuten bli nødvendig
med justeringer og presiseringer underveis
avhengig av utviklingen i forhandlingene.

Sentralstyret vedtok å gi sin generelle til-
slutning til notatet om overføring av syke-
huslegestillingene til NAVO-området med
forslag til krav om alternative lønnsmodel-
ler, samt utkast til overenskomstens del II
(A2) for NAVO-Helse. Forhandlingsdelega-
sjonen fikk fullmakt til å gjennomføre for-
handlingene innenfor de skisserte rammer.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

legefakta
Antall medlemmer av Den norske 
lægeforening fordelt på yrkesforenin-
ger (eksklusivt assosierte) 1994–2002,
prosent kvinner og gjennomsnitts-
alder.

Antall 
medl. 1994 1996 1998 2000 2002

Ylf 3 119  3 361 3 761  4 316  4 845
OLL  939  906  899  850  800
Of 4 307  4 534 4 845  5 300  5 619
Aplf 3 224 3 416  3 421  3 554  3 906
PSL  824  902 1 011  1 076  1 100
Namf  468  452  449  442  419
LVS  515  567  567  555  539
Lege-
medl. 13 396 14 138 14 953 16 093 17 228
< 70 år 12 312 13 002 13 831 14 964 16 072
Yrk.akt.
< 70 12 076 12 842 13 621 14 643 15 631
% 
kvinner 1994 1996 1998 2000 2002
Ylf 41,3 45,7 47,5 48,1 48,7
OLL 16,6 17,1 17,7 18,7 20,6
Of 15,1 16,4 18,3 20,8 22,2
Aplf 27,6 28,1 28,0 29,0 30,5
PSL 17,4 17,7 17,8 19,2 19,2
Namf 31,4 32,5 33,2 35,1 32,0
LVS 21,6 23,8 24,5 23,8 23,6
Lege-
medl. 25,3 27,1 28,5 30,2 31,6
< 70 år 26,2 28,3 29,7 31,4 32,8
Yrk.akt.
< 70 26,2 28,3 29,7 31,5 33,0
Gj.sn.
alder 1994 1996 1998 2000 2002
Ylf 35,5 35,7 35,6 35,1 35,0
OLL 50,0 51,2 52,5 53,3 54,4
Of 52,7 53,3 53,7 53,5 54,2
Aplf 45,8 46,4 47,8 47,9 47,8
PSL 58,8 58,6 58,4 58,5 59,0
Namf 49,4 50,2 51,2 52,4 53,7
LVS 46,7 48,2 49,9 51,7 53,6
Lege-
medl. 46,9 47,3 47,8 47,6 47,6
< 70 år 44,1 44,6 45,3 45,2 45,4
Yrk.akt.
< 70 44,01 44,32 44,4 44,8 44,9

Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.
1per 5.10. 1995, 2per 13.11. 1996

Se også Legefakta i nr. 9/2002, side 974 og merk at
denne tabellen inneholdt feilaktige tall for gjennom-
snittsalder i yrkesforeningene i 2000.

Kilde: Dnlfs legeregister per 25.5. 1994, per 25.6.
1996, per 15.5. 1998, per 5.5. 2000 og per 10.4.
2002. For 1994–98 finnes tallene i Dnlfs årlige sta-
tistikkfolder, Legestatistikk.

Rettshjelpsordningen for leger
Legeforeningens medlemmer kan gjennom rettshjelpsordningen søke om støtte til ju-
ridisk bistand i saker som hovedsakelig kan knyttes til legens yrkesutøvelse, etter kri-
terier nedfelt i vedtekter og retningslinjer. Utvalget for rettshjelpsordningen eller sen-
tralstyret i Legeforeningen vurderer søknaden og foretar eventuell bevilgning. Ordnin-
gen omfatter ikke fagforeningssaker eller saker som er omfattet av Legeforeningens
kollektive ansvarsforsikring.

Prosedyrer for søknad om støtte: Sekretariatet i rettshjelpsordningen kontaktes så snart
saksforholdet har oppstått og før det etableres kontakt med advokat. Legen selv bør avstå
fra handlinger før saken er vurdert av sekretariatet. Søknad om støtte til juridisk bistand
skal sendes og behandles av rettshjelputvalget før advokaten utfører arbeid. I helt spesielle
tilfelle kan advokat kontaktes direkte. Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon
og det forutsettes at rettshjelpsordningen orienteres om fremdriften i saken og resultatet.

Kontakt: Assisterende forhandlingssjef Odvar Brænden, telefon 23 10 90 00. E-post:
odvar.brenden@legeforeningen.no


