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Allmennpraktikerstipend til høsten?

Med midler fra Den norske lægeforenings fond for videre- og
etterutdanning av leger, utlyser Instituttgruppe for samfunns-
medisinske fag i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag i
Trondheim og Bergen og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø
18 stipendmåneder for annet halvår 2001. 

Det kan søkes om stipend for 1–6 måneder for allmennprak-
tikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og/eller
medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller
samfunnsmedisin. De oppgaver man ønsker å søke stipend for å
gjennomføre, må ha en klar tilknytning til problemer innen pri-
mærhelsetjenesten. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Sti-
pendiatene forventes å være tilknyttet ett av de nevnte institut-
tene i deler av stipendperioden. Hvis kvoten ikke fylles av sø-
kere som arbeider i primærhelsetjenesten, kan også andre leger
eller annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til
primærhelsetjenesten komme i betraktning. 

Forskning i allmennmedisin kan telle i etterutdanningen, jf.
spesialistreglene. Stipendiater vil bli invitert til å fremføre sitt
prosjekt på forskningsdagen på Primærmedisinsk uke/Nidaros-
kongressen.   

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipendmidler
etter innstilling fra de respektive institutter. Søknadsskjema og
veiledning for søkere kan fås ved Allmennmedisinsk forsk-
ningsutvalg, Institutt for allmennmedisin, Postboks 1130 Blin-
dern, 0318 Oslo, telefon 22 85 06 55, telefaks 22 85 06 50 eller
de allmenn-/samfunnsmedisinske instituttene. Søknader med
kortfattede prosjektbeskrivelser sendes samme adresse innen 15.
mars 2001. Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen
kommer ikke i betraktning.

Mer informasjon: www.uib.no/isf/nsam/afu

Allmennpraktikerstipend tildelt våren 2001

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har delt ut allmennprakti-
kerstipend for første halvår 2001.

Oslo
– Runar Rekve, tre måneder til prosjektet Skolehelseundersø-
kelse
– Lars B. Rasmussen, to måneder til prosjektet Klinisk kontrol-
lerte studier på transcendental meditasjon
– Aksel Tveråmo, en måned til prosjektet Helsetrender i år 2000;
på vei mot en grønn skolemedisin

Bergen
– Arne Fetveit, tre  måneder til prosjektet Lysbehandling ved for-
styrrelser i søvnvåkerytme hos eldre på sykehjem

Trondheim
– Sylvi Torvund, tre måneder til prosjektet Kan vi fortsatt an-
befale våre pasienter å ta tran?
– Elisabeth Thue, to måneder til prosjektet Betydning av affek-
ter og affektbevissthet ved kroniske uforklarlige smerter
– Arne Opdahl, en måned til prosjektet Kriser og mestring

Tromsø
– Bjørg K. Hansen, tre måneder til prosjektet Representerer sub-
klinisk hypotyreose blant kvinner i alderen 40–69 år økt risiko
for kardiovaskulære sykdommer sammenliknet med den gene-
relle befolkningen?

Fastlegeordningen for helsepersonell
Sosial- og helsedepartementet har utgitt en brosjyre om fastle-
geordningen spesielt rettet mot helsepersonell. I denne brosjyren
omtales regelverket om fastlegeavtalene og offentlig legearbeid,
samarbeid med kommunen, rett til avtale, sentralt avtaleverk og
fritt legevalg. Det gis også et innblikk i erfaringer fra forsøks-
kommunene og fra Danmark. 

Brosjyren ligger på nettet: www.fastlegeordningen.dep.no og
den  kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste, Informasjons-
forvaltning, telefaks 22 24 27 86, bestillingsnummer I-101. E-
post: publikasjons-bestilling@ft.dep.no

Presidenten på nett
Omkring 40 lesere klikket inn spørsmål om fastlegeordningen
til president Hans Petter Aarseth på Aftenpostens nettsider 
31. januar. 

– Dette var en artig erfaring som viser at publikum benytter
forskjellige kanaler for å søke svar på sine spørsmål. Det viser
også at fastlegeordningen opptar publikum, et godt tegn på at
de som virkelig ønsker en bestemt lege, er klar over at de må
velge denne legen på legevalgskjemaet de får tilsendt, sier
Aarseth.

Ny timesats etter salærforskriftens § 2 er kr 700 med virkning
fra 1.1. 2001. 

I det følgende gjengis nye stykkprissatser for hverdager 
mellom kl 7 og kl 20. 
For tider utover dette gjelder egne satser, se hele rundskrivet på
våre Internett-sider: www.legeforeningen.no

a) For sakkyndig likundersøkelse i form av 
rettsmedisinsk obduksjon kr 1 910
b) For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue kr    595
c) For uttak av blodprøve i farskapssaker kr    185
d) Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere 
foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere 
eller bioingeniører kr    365

For leger som foretar klinisk test og 
blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere kr    490
e) For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/
ved seksuelle overgrep kr 1 750

Ny salærsats og nye stykkprissatser 
(rundskriv G114/00)


