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Legefakta

Lavest legedekning i Vestfold337

Ved årsskiftet var det i Norge 249 innbyggere per yrkesaktiv lege 
under 70 år. Det er flest innbyggere per lege i Vestfold og færrest 
i Oslo og Troms, som har regionale funksjoner.

Ifølge Legeforeningens legeregister var det 
per 1.1. 2007 i Norge 18 746 yrkesaktive 
leger under 70 år. Dette tilsvarer 250 inn-
byggere per lege ifølge Statistisk sentral-
byrås beregnede folkemengde per 1.1. 
2007. I tabellen benytter vi imidlertid folke-
mengden per 1.10. 2006.

Andre kolonne i tabellen viser prosent-
andelen av legene som er godkjente spesia-
lister, inkludert allmennmedisin. Denne 
andelen har vært synkende de senere årene. 
Det skyldes økningen i utdanningskapasitet 
som har resultert i en økende andel yngre 
leger. Andelen godkjente spesialister er 
høyest på Svalbard og i Vest-Agder, lavest 
i Finnmark. Det er en sterk samvariasjon 
mellom legenes gjennomsnittsalder og 
andelen spesialister. Gjennomsnittsalderen 
blant legene er høyest på Svalbard samt 
i Oslo, Vestfold, Vest-Agder og Telemark. 
Finnmark har den absolutt laveste gjennom-
snittsalderen.

Mange spesialister har flere spesialist-
godkjenninger. Gjennomsnittet blant spe-
sialistene er 1,25 godkjenninger. Antall 

spesialistgodkjenninger per godkjent 
spesialist er høyest i Sør-Trøndelag og 
lavest på Svalbard og i Nordland.

Når det gjelder innbyggere per yrkesaktiv 
lege under 70 år som vises i siste kolonne, 
må det tas i betraktning at Oslo, Hordaland, 
Sør-Trøndelag og Troms ivaretar regionale 
funksjoner.

Oslo ivaretar regionsfunksjoner for to 
helseregioner som dekker over halvparten 
av landets befolkning. Oslo har dessuten 
mange riksdekkende funksjoner. Disse for-
holdene må selvsagt tas i betraktning når 
man sammenlikner innbyggere per lege fyl-
kesvis. Finnmark har i svært mange år hatt 
den beste allmennlegedekningen i landet, 
men har relativt sett få leger innenfor spe-
sialisthelsetjenesten. Vestfold har flest inn-
byggere per lege både innenfor allmenn-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Anders Taraldset

anders.taraldset@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Kunngjøringer

Støtteforeningen for norske 
leger og deres etterlatte
Styret i Støtteforeningen for norske leger 
og deres etterlatte fremmer følgende for-
slag til endring av foreningens statutter:

Gjeldende § 12 oppheves:
«Forslag til forandring i foreningens sta-

tutter må innleveres styret senest tre uker 
før generalforsamlingen. Styret behandler 
forslaget som gjøres kjent i Tidskrift for 
Den norske lægeforening innen årets 
utgang. For at foreslaget skal bli gyldig ved-
tatt kreves det at det på neste års general-
forsamling bifalles med minst 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer. Vedtas ikke forslaget, 
kan generalforsamlingen med alminnelig 
flertall beslutte at det skal sendes til samt-
lige medlemmer til skriftlig avstemming. 
Hvis over halvparten av medlemmene god-
tar forslaget, anses det gyldig vedtatt.»

Forslag til ny § 12:
«Forslag om foreningens oppløsning 

behandles som forslag til forandring av sta-
tuttene. I tilfelle oppløsning, skal forenin-
gens midler anvendes til fordel for den 
norske legestand. Vedtak i forbindelse 
med oppløsning må godkjennes av den til 
enhver tid gjeldende offentlige myndighet.»

Styret i Støtteforeningen for norske 
leger og deres etterlatte foreslår at forenin-
gen oppløses og at midlene i foreningen 
overføres til stiftelsen Legeforeningens 
Legat for leger og deres etterlatte som har 
kommet i uforskyldt nød.

Forslagene vil bli behandlet på forenin-
gens generalforsamling våren 2007.

Kunngjøringen ble publisert på Legefor-
eningens Internettside 21.12.2006: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=113086

Kontaktinformasjon: Støtteforeningen 
for norske leger og deres etterlatte, 
c/o Den norske lægeforening, Postboks 
1152 sentrum, 0107 Oslo. Kontaktperson: 
Einar Espolin Johnson, tlf 23 10 92 10.

60-årsjubileum
Norsk forening for allergi og immunpatologi 
markerer sitt 60-årsjubileum 8. og 9. feb-
ruar med seminar på Soria Moria Hotell og 
konferansesenter, Oslo.

Årsmøte
Det er årsmøte i Norsk gastroenterologisk 
forening 8.–10.2. 2007 på Lillehammer.

■ Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 1.1.2007

Yrkesaktive 
leger

Prosent 
spes.

Godkj. per 
spes.

Innb. per 
lege

Østfold  804 53,6 1,26 326
Akershus 1 658 54,8 1,22 306
Oslo 4 259 59,2 1,27 128
Hedmark  601 47,4 1,24 314
Oppland  587 49,1 1,24 312
Buskerud  776 55,4 1,25 318
Vestfold  655 59,8 1,23 341
Telemark  562 52,3 1,24 296
Aust-Agder  319 57,4 1,23 328
Vest-Agder  559 60,6 1,24 292
Rogaland 1 223 54,1 1,24 329
Hordaland 1 945 55,8 1,26 234
Sogn og Fjordane  335 47,5 1,25 317
Møre og Romsdal  797 49,0 1,27 308
Sør-Trøndelag 1 299 55,3 1,30 214
Nord-Trøndelag  401 50,1 1,27 321
Nordland  781 43,3 1,20 302
Troms  943 50,6 1,27 163
Finnmark  235 31,1 1,23 309
Svalbard  7 100,0 1,14 246

Hele landet 18 746 54,3 1,25 249
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