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Mange konverteringer 
av spesialistgodkjenninger2854

Antallet spesialistgodkjenninger som er konvertert fra EU/EØS 
var per 1.10. 2006 allerede høyere enn i hele 2005.

Dette skyldes i liten grad konverteringer fra 
de ti nye EU-landene (som i 2005), men 
først og fremst et økende antall spesialist-
godkjenninger som er overført fra Sverige 
og Tyskland.

Totalt er det hittil i 2006 overført 295 
spesialistgodkjenninger fra EU/EØS, mot 
288 i hele 2005 og 238 i hele 2004. Antallet 
var høyest i 1998 med 474 overføringer, 
deretter sank det frem til 2004. Totalt er det 
siden Norge sluttet seg til EØS-avtalen fra 
1. januar 1994 overført 3 601 spesialistgod-
kjenninger fra EU/EØS. Av disse er 3 131 
spesialistgodkjenninger fortsatt gyldige 
i Norge, og 1 780 av disse er overført fra 
Sverige. Deretter følger Danmark, Tysk-
land, Island og Finland. Minst 289 av de 
fortsatt gyldige overføringene av spesialist-
godkjenninger fra EU/EØS gjelder norske 
statsborgere.

Flest anestesiologer
Av spesialistgodkjenningene som er over-
ført fra EU/EØS og som fortsatt er gyldige, 
er det 403 i anestesiologi, 324 i indre-
medisin, 306 i allmennmedisin, 274 i gene-
rell kirurgi, 257 i fødselshjelp og kvinne-
sykdommer, 234 i ortopedisk kirurgi og 
209 i radiologi. I allmennmedisin er det 
totalt overført 767 spesialistgodkjenninger 
siden 1994. Antallet har vært synkende 
siden 1998 da det ble overført totalt 111 
spesialistgodkjenninger i allmennmedisin. 
Spesialistgodkjenninger i allmennmedisin 
kan kun overføres fra nordiske land.

Av alle spesialistgodkjenningene som er 
overført fra EU/EØS, er det bare et mindre-
tall som gjelder leger som arbeider i Norge 
per i dag. Særlig når det gjelder overførin-
gene fra Sverige og Danmark er gjennom-
trekket meget stort.

Færre fra nye EU-land
I 2005 skyldtes økningen i spesialistgod-
kjenninger fra EU/EØS at det var 57 over-
føringer fra de ti nye EU-landene fra 
1.5.2004, mens det hittil i 2006 bare er 
overført 14 spesialistgodkjenninger fra 
disse landene. Dersom vi ser på statsborger-
skap, er det imidlertid gitt totalt 71 spesia-
listgodkjenninger til borgere fra disse lan-
dene i 2005 og 47 hittil i 2006.

Totalt er det hittil i 2006 overført 155 
spesialistgodkjenninger fra Sverige, mot 
129 i hele 2005. Dette antallet er allerede nå 

det høyeste siden 2000 til tross for at 
antallet svenske leger i Norge er synkende. 
Av spesialistgodkjenningene overført fra 
Sverige i 2006 er det flest i radiologi (25), 
deretter følger anestesiologi (21), ortope-
disk kirurgi (18) og fødselshjelp og kvinne-
sykdommer (14). Det er bare en mindre 
andel av spesialistgodkjenningene overført 
fra Sverige som gjelder svenske leger som 
blir værende i Norge på lengre sikt.

Fra Tyskland er det hittil i 2006 overført 
44 spesialistgodkjenninger, mot 22 i hele 
2005. Dette er også det høyeste antallet 
siden 2000. Blant spesialistgodkjenningene 
overført fra Tyskland hittil i 2006 ligger 
radiologi og ortopedisk kirurgi på topp.

Allmennmedisin
Også fra Danmark er det per 1.10. 2006 
overført flere spesialistgodkjenninger enn 
i hele 2005. Antallet er imidlertid lavere 
enn i 2004. For spesialistgodkjenningene 
som hittil i 2006 er overført fra Danmark, 
ligger allmennmedisin på topp og ortope-
disk kirurgi på andreplass.

Det er også verdt å merke seg at av totalt 
23 spesialistgodkjenninger i ortopedisk 
kirurgi som hittil i år er overført fra EU/
EØS, gjelder fem norske statsborgere. 
Disse er overført fra Danmark, Sverige og 
Tyskland.

Listen over godkjente spesialister er 
tilgjengelig på Legeforeningens Internett-
sider: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=57306
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Fire nye stiftelser
2854

Sentralstyret har vedtatt en omdan-
ning av Legeforeningens stiftelser 
og legater/fond.

Vedtaket innebærer bl.a. at det opprettes 
fire nye stiftelser, samtidig som fem legater/
fond avvikles, og tre overlates til Kreft-
foreningen.

De fire legatene som opprettes som 
stiftelser er: A. Delphin og hustrus legat 
til bekjempelse av astmatisk bronkitt., 
Johan Selmer Kvanes legat til forskning 
og bekjempelse av sukkersyke og Caroline 
Musæus Aarsvolds Fond. Den fjerde 
stiftelsen er et fusjonert samlelegat. 
Den rommer Støtteforeningen for norske 
leger og deres etterlatte, Benthiens legat 
og Nørregaards legat og gis navnet «Lege-
foreningens legat for leger og deres etter-
latte som har kommet i uforskyldt nød». 
Det vil bli utarbeidet nye vedtekter for 
legatet.

Sentralstyret vedtok å oppløse Olaf Grøt-
ting Bergs legat til hjelp for nervepasienter 
fra Christiania og omegn og utdele kapi-
talen til en institusjon som ivaretar formålet. 
Fru Felicie Ingiers legat til fordel for vide-
reutdannelse av lægeenkers døtre og Hans 
Lunders og hustrus legat for lægers utdan-
nelse oppløses og kapitalen i disse to lega-
tene overføres til Utdanningsfond I. Det 
fjerde legatet som oppløses er Norske legers 
begravelseskasse. Stønaden forskuddsbe-
tales til kassens 150 medlemmer og over-
skuddet overføres til Sykehjelps- og pen-
sjonsordningen for leger (SOP). Kapitalen 
i det femte og siste legatet som blir nedlagt 
– Axel Larsens legat til motarbeidelse av 
epilepsi – utdeles til formål som er i tråd 
med legatets intensjon, og overføres Spe-
sialsykehuset for Epilepsi.

Sentralstyret vedtok også at Kreftforen-
ingen bes overta kapitalen og ivareta inten-
sjonen med følgende legater: Finn og Sonja 
Damslands legat som hjelp til studiene 
for begavet student som vil spesialisere seg 
i kreftforskningen eller i hjerte-karsyk-
dommer, Karen Anny og Fredrik Cato 
Nystrøms legat for bekjempelse av kreft 
og Elisabeth og Knut Knudsens O.A.S. 
fond til fremme av kreftforskning.

«De offentlige lægers bøtefond» over-
føres til Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
(LSA).

Legeforeningens sentralstyre vil være 
samlet legatstyre for de nye legatene, og det 
vil bli opprettet et utvalg som fremlegger 
forslag til sentralstyret om utdeling.
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