
   AKTUELT I FORENINGEN
     

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2005; 125   639

Legefakta

Sterkt økende medlemstall639

De siste 11 årene har det vært en 
kraftig medlemsvekst i de fire 
største yrkesforeningene, mest 
i Yngre legers forening (Ylf).

Siden Legeforeningen innførte obligatorisk 
medlemskap i yrkesforeninger fra 1.1. 
1994, har medlemsutviklingen vært høyst 
ulik. Både absolutt og relativt har medlems-
tallet økt mest i Yngre legers forening 
(Ylf). Ylf har fått 2 600 flere medlemmer 
de siste 11 årene.

Mens Norsk overlegeforening (Of) hadde 
den største prosentvise veksten i medlems-
tall fra 2002–04, er det igjen Ylf som har 
størst vekst. Dernest følger Praktiserende 
Spesialisters Landsforening (PSL). Her har 
imidlertid medlemsveksten etter år 2000 
vært svakere enn tidligere. Det siste året 
økte medlemstallet bare med 16 personer. 
I Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) var medlemsutviklingen sterkest 
i perioden 1998–2002. Etter 2002 har 
veksten vært noe svakere.

De øvrige foreningene har alle hatt ned-
gang. Medlemstallet i Leger i samfunnsme-
disinsk arbeid (LSA) økte imidlertid fra 761 
til 780 i 2004. Foreningen for leger i viten-

skapelige stillinger (LVS) hadde nedgang 
fra 1996 til 2002. Medlemstallet har nå økt 
igjen og er tilbake på 1998-nivået.

Kvinneandelen har økt i alle yrkesfor-
eningene, relativt mest i Of. Ylf ble i begyn-
nelsen av 2004 den første yrkesforeningen 
med kvinneflertall blant sine medlemmer.

Lavest vekst i kvinneandel har LVS. Med 
23,5 % kvinner er andelen nå lavere enn 
i 1998, da den var 24,5 %.

Gjennomsnittsalderen økte fra 1994 til 
2002, men har ligget stabil i perioden 
2002–05. Gjennomsnittsalderen blant Ylfs 
medlemmer er redusert siden 2002. I de 
øvrige yrkesforeningene har gjennomsnitts-
alderen fortsatt å øke også etter 2002. Vi 
kan forvente at det noe fremover i tid også 
vil bli en reduksjon i gjennomsnittsalder 
i de øvrige yrkesforeningene.

Tallene i tabellen gjelder per 25.5. 1994 
og per 24.1. 2005 og inkluderer alderspen-
sjonister og leger i utlandet. Assosierte 
medlemmer av yrkesforeningene er ikke 
inkludert.

Anders Taraldset

anders.taraldset@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Kunngjøringer

Endret sjekkliste
I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at sjekk-
listen for spesialiteten revmatologi, som 
kreves vedlagt søknad om spesialistgod-
kjenning i revmatologi fra 1.1.2006, endres.

Endringene er av redigeringsmessig art. 
Den reviderte sjekklisten gjøres gjeldende 
fra 1.1. 2006.

Godkjenning av tjeneste
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt følgende:

Hudpoliklinikken ved Førde sentralsjuke-
hus godkjennes som gruppe II-institusjon 
i hud- og veneriske sykdommer. Godkjen-
ningen omfatter tellende tjeneste inntil 
0,5 år, og gis i relasjon til spesialistreglene 
i hud- og veneriske sykdommer. Vedtaket 
gjelder fra 4.1. 2005.

Haugaland DPS, Haugesund sjukehus, 
godkjennes som utdanningsinstitusjon 
i psykiatri, tellende for tjeneste inntil ett år. 
Godkjenningen gis i relasjon til spesialist-
reglene i psykiatri, med tjenesteområdet 
allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vedtaket 
gjelder fra 26.1. 2005.

Nye regler om kursrefusjon
Fra 1.1. 2005 er det et krav at leger som 
søker å få refundert kursutgifter av utdan-
ningsfond II eller III må ha deltatt på god-
kjente kurs, samt at ingen utgifter i forbin-
delse med kursdeltakelsen er blitt dekket 
av industrien.

Refusjon ytes i forbindelse med kurs 
som fyller kravene til godkjenning i henhold 
til retningslinjer for vurdering av kurs i rela-
sjon til legers videre- og etterutdanning. 
Forutsetningen om godkjente kurs gjelder 
også for spesialister som deltar på kurs 
som arrangeres i Norge.

Kurs/kongresser i utlandet for spesialis-
ter i allmennmedisin må være godkjent 
av spesialitetskomiteen i allmennmedisin. 
For etterutdanning i de øvrige spesialiteter 
kreves at kurset er faglig relevant, og at 
det er i samsvar med retningslinjene for 
vurdering av kurs. Det er videre en forutset-
ning at ingen utgifter skal være dekket 
av industrien dersom det søkes refusjon 
fra utdanningsfondene.

Søknadsfristen er tre måneder etter 
avsluttet kurs. Fristen praktiseres strengt. 
Reise og opphold skal bestilles gjennom 
Berg-Hansen reisebyrå (www.berg-han-
sen.no). Ved innsending av søknad må det 
foreligge enten kursbevis eller kopi av kvit-
tering for betalt kursavgift i tillegg til origi-
nale reisebilag.

Spørsmål om refusjon kan rettes til 
administrasjonsseksjonen, tlf. 23 10 90 00.

■ Medlemmer i yrkesforeninger i 1994 og 2005, samt prosent økning

Antall medlemmer 1994 2005 % økning

Aplf 3 224 4 189 29,9
LVS 515 565 9,7
Namf 468 395 –15,6
Of 4 307 6 228 44,6
LSA 939 780 –16,9
PSL 824 1 163 41,1
Ylf 3 119 5 712 83,1

Legemedlemmer 13 396 19 032 42,1
Yrkesakt. < 70 år 12 076 17 324 43,5

% kvinner 1994 2005 % økning

Aplf 27,6 32,3 17,0
LVS 21,6 23,5 8,8
Namf 31,4 34,7 10,5
Of 15,1 25,4 68,2
LSA 16,6 22,3 34,3
PSL 17,4 21,1 21,3
Ylf 41,3 51,1 23,7

Legemedlemmer 25,3 34,4 36,0
Yrkesakt. < 70 år 26,2 36,1 37,8

Gjennomsnittsalder 1994 2005 % økning

Legemedlemmer 46,9 47,7 1,7
Yrkesakt. < 70 år 44,0 45,0 2,3


