
AKTUELT I FORENINGEN       

LEGEFORENINGEN PÅ INTERNETT
www.legeforeningen.no

– Daglige oppdateringer

– Nyheter og informasjon fra 
Legeforeningen

– Presseklipptjeneste med helserelaterte 
nyheter

– Temasider om blant annet ledelse, 
turnus og jus for leger

– Informasjon om tillitsvalgte

– Legestatistikk

– Over 50 underforeninger med egne 
nettsider

– Godkjente kurs på Internett

– Kurskatalogen

– Medisinsk relaterte lenkesamlinger
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Overlegeforeningen 
har passert 6 000 medlemmer
Norsk overlegeforening har 6 009 hovedmedlemmer og 16 assosierte 
medlemmer. Det viser medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider.

Norsk overlegeforening har hele tiden vært 
den største av Legeforeningens sju yrkes-
foreninger, og den største av alle underfor-
eninger. Siden 1995 har medlemstallet 
i Legeforeningen økt mest i de fire største 
yrkesforeningene, mens medlemstallet er 
blitt redusert i alle de tre minste yrkes-
foreningene.

I løpet av de siste fire månedene har 
medlemstallet i Norsk overlegeforening økt 
med 209 til totalt 6 025 medlemmer. 
21. mai passerte foreningen 5 000 hoved-
medlemmer under 67 år i Norge, og dette 
tallet er nå økt til 5 075.

Den sterke veksten i medlemstallet i Norsk 
overlegeforening har sammenheng med at 
mange assistentleger er gått over 
i overlegestillinger. Dette er i særlig grad blitt 
fanget opp ved at registerseksjonen den siste 
tiden har sendt ut oppdateringsskjemaer til 
medlemmer av Yngre legers forening. Over-
føringer av medlemskap fra Yngre legers 
forening til Norsk overlegeforening skjer når 
medlemmene melder fra om overgang fra 
assistentlegestilling til overlegestilling.

24 % av hovedmedlemmene i Norsk 
overlegeforening er kvinner, og gjennom-
snittsalderen er 54,2 år. Ser vi på 
medlemmer av Norsk overlegeforening 
under 67 år i Norge, er 25,9 % kvinner og 
gjennomsnittsalderen er 50,9 år. Tre yrkes-
foreninger har høyere kvinneandel og tre 
yrkesforeninger har lavere kvinneandel enn 

Norsk overlegeforening. Tre yrkesforeninger 
har høyere gjennomsnittsalder og tre yrkes-
foreninger har lavere gjennomsnittsalder 
enn Norsk overlegeforening. Kvinnean-
delen i Norsk overlegeforening er lavere og 
gjennomsnittsalderen er høyere enn blant 
alle legemedlemmer i Legeforeningen.
Les saken på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19572
Mer lege- og medlemsstatistikk: 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=18

Anders Taraldset

anders.taraldset@legeforeningen.no
Registerseksjonen

Medlemstilbud

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan laste ned søknadsskjema 
for ID-kort på www.legeforeningen.no 
i rft- eller pdf-format.

Du kan også ringe Legeforeningens 
sentralbord (23 10 90 00) for å få tilsendt 
søknadsskjema, sende faks (23 10 90 10) 
eller e-post (legeforeningen@
legeforeningen.no). Kopi av norsk autorisa-
sjonsbevis skal legges ved den utfylte søk-
naden. ID-kortet koster 200 kroner og sen-
des på postoppkrav ca. én til to uker etter 
mottatt søknad.

Ut og reise?
VIA Flyspesialisten er Legeforeningens 
leverandør av reisebyråtjenester.

Alle som utfører reiser som skal dekkes 
eller refunderes av Legeforeningen med til-
hørende fond, skal benytte seg av denne 
avtalen.

Alle reiser bør bestilles hos VIA Flyspe-
sialistens kontor i Oslo. Overnatting anbefa-
les bestilt direkte hos Legeforeningens 
avtalehotell.

Legeforeningen har avtale med Rainbow 
Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Soria 
Moria. Soria Moria har spesialpris på over-
natting også ved private reiser.

Les mer om avtalen og tilbudene på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=243. Her finner du blant 
annet informasjon om retningslinjer ved 
reiser for medlemmer, skjemaer (bestilling 
og reiseregning og kontaktinformasjon for 
bestilling av reiser). Du finner også informa-
sjon om restplasser og ferie.

Tilskudd til deltakelse 
i veiledningsgrupper
Sosial- og helsedirektoratet har for 2003 gitt til-
skudd til finansiering av deltakelse i veiled-
ningsgrupper for allmenn- og samfunnsmedisin 
i Nord-Norge, Nord-Trøndelag, Møre og Roms-
dal og Sogn og Fjordane. Søknadsskjema og 
nærmere retningslinjer finnes på Legeforenin-
gens Internett-sider.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19526

Årsmelding på nett
Legeforeningens årsmelding for perioden 
1.1. 2002–31.12. 2002 er publisert på 
Legeforeningens nettsider.
Les årsmelding på nett: 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=18144

En adresse for DRG-tilbakemelding
Det er etablert et system for tilbakemeldinger 
om systemet for diagnoserelaterte grupper 
(DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF). Alle 
henvendelser om DRG/ISF kan nå sendes til: 
drginfo@sintef.no
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19225

Lenkesamlinger på 
www.legeforeningen.no
Det finnes lenkesamlinger på flere av sidene, 
men de aller fleste ligger under menyvalget 
Lenker i den horisontale blå menylinjen.
Les mer på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=141

Veksten i medlemstallet i Overlegeforeningen 
har sammenheng med at mange assistentleger 
er gått over i overlegestillinger. Illustrasjon 
Øystein Førre


