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Kvinner er underrepresentert 
blant de tillitsvalgte
1242

Av alle legemedlemmer av Legeforeningen, er ca. 13 % registrert 
med verv i medlemsregisteret. Kvinner er klart underrepresentert, 
spesielt blant hovedtillitsvalgte og i avdelingsstyrene.

Ordet «tillitsvalgt» brukes i ulike betyd-
ninger i Legeforeningen. I denne sammen-
heng gjelder det alle som står registrert med 
et verv i Legeforeningens medlemsregister. 
Dette omfatter tillitsvalgte, hovedtillits-
valgte, medlemmer av landsstyret, avde-
lingsstyrene, yrkesforeningsstyrene, spe-
sialforeningsstyrene og spesialitetskomi-
téene. Vararepresentanter er medregnet.

En av fire har mer enn ett verv
Totalt er det registrert 3 634 besatte verv, 
fordelt på 2 534 ulike personer i Legefor-
eningen. Gjennomsnittlig antall verv per 
person er 1,45 for menn og 1,40 for kvin-
ner. 25,1 % er registrert med mer enn ett 
verv, og 22 personer eller 0,87 % er regi-
strert med seks verv eller flere. 40 personer 
(1,58 %) har fem verv.

32,3 % av alle personer som er registrert 
med verv, er kvinner, mens 31,5 % av ver-
vene holdes av kvinner. Til sammenlikning 
er kvinneandelen blant alle Legeforenin-
gens medlemmer 39,6 %. Ettersom for-
holdsvis få av de registrerte vervene holdes 
av medisinstudenter, medlemmer i utlandet 
og alderspensjonister, er disse holdt utenfor 
sammenlikningen. Blant yrkesaktive lege-
medlemmer under 70 år i Norge som er 
registrert med verv, er andelen kvinner 
32,4 %. Blant alle medlemmer i tilsvarende 
gruppe er andelen kvinner 37,5 %.

Høy andel kvinner 
i yrkesforeningsstyrene
Det er lavest kvinneandel (26,6 %) blant de 
169 registrerte i avdelingsstyrene, og blant 
de 561 registrerte hovedtillitsvalgte (26,7 %). 
Kvinneandelen er høyest i yrkesforenings-
styrene med 41,7 %, men dette utgjør bare 
20 av totalt 48 personer. Tatt i betraktning at 

de fleste av medlemmene av spesialitetsko-
mitéene er godkjente spesialister, er kvinne-
andelen her forholdsvis høy, med 34,4 % 
kvinner blant de 209 registrerte medlem-
mene av komitéene. Kvinneandelen i styrene 
i spesialforeningene er lavere, hvor det er 
30,1 % kvinner av totalt 296 registrerte.

Vi har også sett på andelen med verv 
blant alle medlemmer av fylkesavdelingene, 
yrkesforeningene og spesialforeningene, 
uansett hvilken type verv det er tale om. 
Totalt sett er det flest personer med verv 
i Norsk Overlegeforening (Of) og i Oslo 
legeforening. Andelen av medlemmene 
som har verv, er desidert høyest blant med-
lemmer av Leger i Samfunnsmedisinsk 
Arbeid (LSA), med 24 %. Det er også 
denne yrkesforeningen som i mange år har 
vært mest overrepresentert i landsstyret. 
Lavest er andelen med verv blant med-
lemmer av Praktiserende Spesialisters 
Landsforening (PSL), med 7,7 %. Nest 
lavest er andelen i Yngre legers forening 
(Ylf) med 8,4 %. Blant avdelingene er 
andelen med verv høyest i Sogn og Fjor-
dane legeforening, med 17,3 % og lavest 
i Østfold lægeforening med 9,1 %.

Blant de 926 medlemmene i Norsk sel-
skap for allmennmedisin (NSAM) har 242 
medlemmer verv, til tross for at dette bare 
er den tredje største av Legeforeningens 
spesialforeninger. Norsk psykiatrisk for-
ening som har 1 156 medlemmer og som er 
den største av spesialforeningene, er sva-
kere representert med 147 personer med 
verv.
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Kunngjøring

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt at seksjon for 
lungesykdommer ved medisinsk avdeling, 
Ålesund sjukehus, Helse Sunnmøre HF, 
godkjennes som gruppe II-utdanningsinsti-
tusjon, i relasjon til spesialistreglene 
i lungesykdommer.

Vedtaket gjelder fra 22.2. 2006.

Kvalitetssikringsfondene
Årsmelding for kvalitetssikringsfond I og II 
for 2005 er nå tilgjengelig i PDF-format på 
Legeforeningens nettsider: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=96114

Spesialistutdanning i patologi
Ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan 
for spesialistutdanning i patologi er nå til-
gjengelig fra Legeforeningens nettsider. 
Informasjonen er tilgjengelig via «Patologi» 
under menyvalget «Spesialiteter». 
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=95431

Årsmøter i fylkesavdelingene
Nordland legeforening avholder årsmøte på 
Thon Nordlys hotell i Bodø fredag 28. april 
kl 1400. I forbindelse med årsmøtet blir det 
temamøte om lokalsykehusets fremtid 
i Nordland.
Troms legeforening avholder årsmøte fre-
dag 9. juni i Tromsø. Nærmere informasjon 
blir lagt ut på Troms legeforenings Internett-
sider: www.legeforeningen.no/troms
Rogaland legeforening avholder årsmøte 
torsdag 8. juni. Nærmere informasjon blir 
lagt ut på foreningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=2674
Sør-Trøndelag lægeforening avholder års-
møte tirsdag 30. mai. For ytterligere infor-
masjon se: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=2706


