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Nye standardvedtekter 
for de fagmedisinske foreningene2426

Spesialforeninger som i dag dekker en spesialitet, vil som følge 
av Legeforeningens nye lover vedtatt av landsstyret i mai 2006, 
være fagmedisinske foreninger fra årsskiftet.

Legeforeningen ønsker å gjøre overgangen 
fra spesialforening til fagmedisinsk for-
ening så ukomplisert som mulig for den 
enkelte forening. Omleggingen forventes 
ikke å medføre endringer av betydning mht. 
spesialforeningenes engasjement, men er 
hovedsakelig av organisatorisk karakter.

I Legeforeningens nye lover, som ble ved-
tatt på landsstyremøtet i mai 2006, med 
ikrafttredelse 1.1. 2007, er det i § 1-3 fastsatt 
at fagmedisinske foreninger skal være obli-
gatoriske organer i Legeforeningens organi-
sasjon som avdelinger, på linje med lokalfor-
eninger, yrkesforeninger og Norsk medisin-
studentforening. En rekke lovbestemmelser 
får betydning for disse organisasjonsleddene, 
blant annet bestemmelser om obligatorisk 
medlemskap, innkreving av felles kontingent 
og organisatoriske bestemmelser for avdelin-
genes funksjon i Legeforeningens organisa-
sjon. Det er allikevel lagt opp til at avdelin-
gene skal være mest mulige autonome 
innenfor organisasjonsstrukturen.

Godkjenning 
av fagmedisinske foreninger
I § 3-6-1 er det fastsatt at det skal være etab-
lert en godkjent fagmedisinsk forening for 
hver godkjent spesialitet – i alt 43 per i dag. 
Spesialforeningene som i dag dekker en spe-
sialitet, vil som følge av landsstyrets vedtak 
om nye lover, være fagmedisinske foreninger 
fra 1.1. 2007. Disse må anses godkjent som 
fagmedisinsk forening ved landsstyrets 
vedtak av lovene. Etter sentralstyrets syn 
kreves det derfor ikke et eksplisitt vedtak 
i hver enkelt forening om å søke sentralstyret 
om godkjenning som fagmedisinsk forening. 
Overgang til fagmedisinsk forening kan 
likevel formelt ikke gjennomføres før den 
enkelte spesialforening har gjort endringer 
i vedtektene slik at disse er i samsvar med 
Legeforeningens nye lover, og at de deretter 
har fått vedtektene eller vedtektsendringene 
godkjent av sentralstyret.

Dersom det i fremtiden godkjennes nye 
hoved- eller grenspesialiteter eller gjøres 
andre endringer i den etablerte og godkjente 
spesialitetsstruktur, vil sentralstyret – 
i samråd med berørte fagmedisinske for-
eninger – ta initiativ til opprettelse av ny 
fagmedisinsk forening eller andre omleg-
ginger som sikrer at det er samsvar mellom 
godkjent spesialitetsstruktur og fagmedi-
sinsk foreningsstruktur.

Sentralstyret har foreslått at de spesialfor-

eninger som blir fagmedisinske foreninger, 
gjennomgår og fatter vedtak om nye ved-
tekter i løpet av høsten. Sentralstyret vil 
behandle reviderte vedtekter som om det er 
nye vedtekter for de fagmedisinske forenin-
gene. Dersom sentralstyret skal kunne god-
kjenne disse før 1.1. 2007, må forslaget 
være sekretariatet i hende innen 1.12. 2006.

Enkle og kortfattede vedtekter
I Legeforeningens nye lover er det forutsatt 
at avdelingenes regelverk skal betegnes 
som vedtekter, og i § 3-6-1, 2. ledd er det en 
forutsetning for å bli godkjent som fagme-
disinsk forening at foreningens vedtekter 
ikke strider mot Legeforeningens lover. 
Dette har utgangspunkt i at Legeforenin-
gens lover omfatter alle medlemmer og alle 
organisasjonsledd. Det innebærer også at en 
rekke bestemmelser i Legeforeningens 
lover gjør det unødvendig med tilsvarende 
regulering i avdelingenes vedtekter, selv 
om de tidligere lover/vedtekter i spesialfor-
eningene har innehatt slike bestemmelser. 
Nye vedtekter for avdelingene kan derfor 
gjøres forholdsvis enkle og kortfattet – noe 
som særlig får betydning for de fagmedi-
sinske foreningene, da disse tidligere ikke 
har vært en obligatorisk del av Legeforenin-
gens organisasjon slik som fylkesavdelin-
gene, Norsk medisinstudentforening og 
yrkesforeningene har vært.

Sentralstyret har som en hjelp til spesial-
foreningenes forberedelser av vedtak om nye 
vedtekter for de fagmedisinske foreningene, 
utarbeidet en mal eller standardvedtekt. 
Malen er ikke ment å være uttømmende med 
hensyn til hva som skal reguleres i den 
enkelte fagmedisinske forening. Den vil også 
gi mulighet for alternative løsninger for 
å ivareta hensynet til den enkelte forenings 
autonomi. Ved utarbeidelse av malen er det 
søkt å unngå bestemmelser som overlapper 
med Legeforeningens lover, men av hensyn 
til informasjonsverdien er dette ikke helt 
unngått. Det er også forsøkt å unngå for 
mange paragrafhenvisninger til Legeforenin-
gens lover. De fagmedisinske foreningene 
må derfor aktivt anvende Legeforeningens 
lover ved siden av egne vedtekter.

Alle de berørte spesialforeningene har 
mottatt brev med utfyllende informasjon.

Odvar Brænden

odvar.brenden@legeforeningen.no
Generalsekretærens stab

Fra møtet 16.8. 2006

Overdragelse av praksis
Det skal opprettes en nasjonal nemnd i
KS-området i forbindelse med overdragelse 
av praksis. Nemnden foreslås satt sammen 
av tre medlemmer, hvorav leder (jurist) er 
fast og de to øvrige som er leger, tiltrer etter 
en rulleringsordning. Sentralstyret oppnev-
ner leder etter forslag fra sekretariatet og 
øvrige medlemmer etter forslag fra Allmenn-
legeforeningen, Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid og Yngre legers forening. Sekretaria-
tet er som en midlertidig ordning, gitt full-
makt til å oppnevne en nemnd som skal fun-
gere inntil en varig ordning er etablert.

Nye retningslinjer
Sentralstyret vedtok å nedsette en arbeids-
gruppe som skal vurdere behovet for ret-
ningslinjer vedrørende avslutning av medi-
sinsk livsoppholdende behandling. Arbeidet 
skal gjennomføres i løpet av fire måneder fra 
gruppens første møte og ha en representant 
fra hver av følgende spesialforeninger: Norsk 
anestesiologisk forening, Norsk barnelege-
forening, Norsk indremedisinsk forening, 
Norsk kirurgisk forening, Norsk nevrologisk 
forening, Norsk selskap for Allmennmedisin/
Allmennlegeforeningen, samt et medlem fra 
Rådet for legeetikk. Presidenten gis fullmakt 
til å oppnevne arbeidsgruppens medlemmer.

Rutine for representasjon i CPME
Sentralstyret har med enkelte endringer god-
kjent forslag til rutine for organiseringen av 
representasjon i Standing Committee of 
European Doctors (CPME). CPME arbeider 
for et høyt nivå på legeutdannelsen og helse-
tjenester samt for fri bevegelse av leger 
innad i EU. Den foreslåtte rutinen er ment 
å sikre god saksbehandling og kontinuitet 
i Legeforeningens engasjement i CPME.

Seminar 
for fagmedisinske foreninger
Sentralstyret har bevilget kr 260 000 til gjen-
nomføring av seminar for de 43 fagmedisins-
ke foreningene. Det gjennomføres en toda-
gers konferanse på Soria Moria med lederne 
for foreningene, landsstyrerepresentantene 
fra spesialforeningene (FaMe), ledelsen i sek-
retariatet og representanter fra sentralstyret.

Ny avtale om retningslinjer
Sentralstyret har godkjent utkast til avtale 
mellom Leverandørforeningen for Helse-
sektoren og Legeforening om Retningslin-
jer for samarbeid og samhandling mellom 
leger, Legeforeningen og medlemmer av 
Leverandørforeningen for helsesektoren 
med virkning fra 1.9. 2006. Avtalen gjøres 
gjeldene inntil videre. Legeforeningen tar 
forbehold om at også denne avtalen endres 
i samsvar med evaluering av forholdet mel-
lom legestand og legemiddelindustri som 
er forutsatt iverksatt høsten 2006.
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