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Hittil i år er søknadsmengden til Lege-
foreningens lånefond fordoblet i for-
hold til i fjor. Aldri før har det vært så
mange søkere på en gang.

Frem til 15. april 2001 hadde Den norske læ-
geforenings lånefond til etablering og reetab-
lering av privat legepraksis fått inn 162 lå-
nesøknader om nyetablering. Dette er en for-
dobling i forhold til samme periode i fjor, da
det kom inn 78 lånesøknader av denne typen. 

Stabil fondsøkonomi
– Grunnen til denne utviklingen er åpenbart
fastlegeordningen, sier Åsmund Hodne i or-
ganisasjonsavdelingen i Legeforeningen.
Det er denne avdelingen som administrerer
utlånsvirksomheten, mens et eget utvalg
oppnevnt av sentralstyret, lånefondsutval-
get, behandler de enkelte lånesøknadene. 

– Vanligvis mottar lånefondet om lag

150–160 søknader om etableringslån hvert
år. Den veldige økningen i år har sin natur-
lige forklaring i at kommunene har opprettet
mange nye avtalehjemler i fastlegeord-
ningen, og at nye leger strømmer til for å eta-
blere seg i allmennpraksis, sier Hodne. 

Han synes at utviklingen er svært glede-
lig, og sier at økt aktivitet i lånefondet gjen-
speiler en fornyet optimisme i norsk all-
mennmedisin. Han tror imidlertid at bølge-
toppen er nådd, og at bunken med låne-
søknader snart vil flate ut igjen. 

– Etter at fastlegeordningen er i gang, reg-
ner jeg med at vi sakte, men sikkert vil falle
tilbake til det normale, som er rundt 80 låne-
søknader i halvåret, altså halvparten av da-
gens nivå, sier han.

Selv om så å si alle søknadene blir innvil-
get, betyr det på ingen måte at fondskrybben
er i ferd med å bli tom. Hodne sier at låne-
fondet drives som en bankvirksomhet, og at
fondsøkonomien er inne i en positiv utvik-

ling. Han opplyser at utlånssummen har gått
opp de siste årene, fra 278 millioner kroner
per 1.1. 1999 til 302 millioner kroner per 1.1.
2001. I samme periode har også egenkapita-
len vokst fra 441 millioner kroner til 493 mil-
lioner kroner. Hodne legger til at legene er
gode kunder som overholder sine betalings-
forpliktelser overfor lånefondet. Mislighold
av et lån hører til de sjeldne unntakene.

Foruten lån til nyetablering, tilbyr Lege-
foreningen lån til reetablering av privat le-
gepraksis. Tilbudene gjelder både allmenn-
leger og spesialister. Det maksimale lånebe-
løpet er 400 000 kroner, men i visse tilfeller
kan fondet bevilge et tilleggslån på inntil 
200 000 kroner. Utlånsrenten ligger 1% un-
der gjeldende markedsrente. Mer informa-
sjon finner du på nettsiden: 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no

Rekordmange lånesøknader om praksisetablering

Forslag til revidert nasjonalbudsjett
2001 ble lagt frem 11. mai og skal be-
handles av Stortinget 10. juni. Over 
Sosial- og helsedepartementets budsjett
foreslås blant annet disse tiltakene:

Økt innsats mot trygdemisbruk
For å komme systematisk trygdemisbruk
blant leger til livs, er det satt av 13 millioner
kroner. Rikstrygdeverket har etablert en egen
misbruksseksjon, og det skal lages misbruks-
team i alle fylker. Bruk av kontrolleger, spe-
sialister og rådgivende leger ved mistanke
om uriktige eller falske legeerklæringer skal
utvides. Kontrollen med stønadsmottakere i
utlandet skal styrkes ved å samarbeide med
Utlendingsdirektoratet og ved skjerpet kon-
troll av attester. 

Det vil bli flere tilsynssaker overfor hel-
sepersonell, spesielt leger. Statens helsetil-
syn får 3 millioner kroner til dette arbeidet. 

Sosial- og helseforvaltningen skal fornyes
Omorganiseringen omfatter 11 etater og So-
sial- og helsedepartementet (se Tidsskriftet
nr. 13/2001). Det foreslås etablert tre etater
fra 1. januar 2002: Sosial- og helsedirekto-
ratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens
helsetilsyn i omorganisert form.

Ny tomt for RIT 2000?
Byggestart for RIT 2000 er utsatt inntil sta-
ten har vurdert muligheten for lokalisering
på Dragvoll. Det nye alternativet skal utre-
des i løpet av året og staten skal ha ansvaret.

Det er til nå investert over en halv milliard
kroner i RIT 2000-prosjektet.

Medisinsk museum til Norsk teknisk
museum
Det nye medisinske museet foreslås integrert
i Norsk teknisk museum i Oslo. Første del av
museet skal stå ferdig sommeren 2003. In-
vesteringsutgiftene er anslått til 33 millioner
kroner over tre år. Forslag til finansiering vil
bli lagt frem i statsbudsjettet for 2002. 

Legemiddelassistert rehabilitering
Det foreslås å bevilge 27 millioner kroner til
å dekke økte utgifter til legemidler, urinprø-
veanalyser og legers deltakelse i ansvars-
grupper ved oppfølging av rusmiddelmis-
brukere i legemiddelassistert rehabilitering.
Fastlegen skal ha ansvaret for den medisinsk-
faglige oppfølgingen. 

Reaktivisering av uførepensjonister
Det forslås å sette i gang reaktivisering av 
1 000–2 000 uførepensjonister i 2001 (se 
Tidsskriftet nr. 13/2001). Arbeidet skal utfø-
res av trygdeetaten. En viktig oppgave vil
være å informere, veilede og motivere ufø-
repensjonistene. Utgiftene i 2001 er bereg-
net til 8 millioner kroner.

Fremdrift i psykiatriplanen
For å unngå forsinkelser i investeringsprosjek-
ter basert på psykiatriplanen, foreslår regjerin-
gen å bevilge 362 millioner kroner som utbe-
tales i 2002 og 2003. Bevilgningen skal gis som
tilsagnsfullmakt, det vil si at fylkeskommuner

som er kommet langt i planleggingen, kan
komme i gang med utbyggingen i år.

Hjemmedialyse 
I dag er hjemmedialyse i sin helhet finansi-
ert over fylkeskommunens rammetilskudd.
Dette kan føre til at dialyse i sykehus velges
selv om medisinsk-faglige vurderinger tilsier
at dialysen kan skje i hjemmet. Finansie-
ringsordningen, som foreslås iverksatt fra 1.
juli, vil gi fylkeskommunene reduserte ut-
gifter til pasienter som får hjemmedialyse,
samtidig som transportutgiftene blir redu-
sert. Innsparingen for det offentlige blir ca.
17 millioner kroner i året. 

Ortopediske hjelpemidler
Fra 1. juli kan legespesialister bestille hjel-
pemidler direkte fra ortopediske verksteder,
uten å gå om trygdeetaten. Legen kan også
gi pasienten fullmakt til selv å fornye hjel-
pemidlet innen bestemte tidsrammer. Tryg-
deetaten behandler årlig ca. 100 000 søkna-
der om ortopediske hjelpemidler, uten å ha
mulighet til å drive reell saksbehandling. 
Effektiviseringsgevinsten for trygdeetaten
alene er beregnet til 10 millioner kroner årlig.

Stortingsmelding nr. 2 (2000–2001) Revidert
nasjonalbudsjett 2001 er lagt ut i PDF-for-
mat på Finansdepartementets nettsider:  
http://odin.dep.no/fin/rnb2001/
– Nina Husom, Tidsskriftet
nina.husom@tidsskriftet.no
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