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Anne Grethe Olsen
Kommuneoverlege, fastlege og spesialist i sam-
funnsmedisin og allmennmedisin i Hammerfest.
Hun har vært leder av  Finnmark legeforening.
Dette blir hennes annen periode i sentralstyret. 
Hun er opptatt av at utkantleger både i  primær-
helsetjenesten og i sykehus, skal ha gode nok
lønns- og arbeidsvilkår, slik at de blir i jobbene
sine. – For å få en god helsetjeneste, må vi ha sta-
bile leger, sier hun. Hun er opptatt av forebyg-
gende helsearbeid på det samfunnsmedisinske
plan, men også i det arbeidet som gjøres blant allmennleger og syke-
husleger. Arbeidet mot røyking er viktig og Legeforeningen må fort-
sette sitt engasjement.

Samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten er også viktig.
– Skal sykehusreformen bli vellykket, må man bedre samhandlingen
mellom disse for å få et effektivt helsevesen, sier hun. 

Øyvind Østerås (ny)
Medisinstudent på det tredje året ved Universi-
tetet i Bergen. Han har vært tillitsvalgt i Lege-
foreningen i tre år, først ett år i lokalstyret for me-
disinstudentene i Bergen, nå på andre året som
leder i Norsk medisinstudentforening. Han er
spesielt opptatt av å sikre kvaliteten på fremtidens
leger både i grunnutdanningen og i turnustiden,
og er også opptatt av virkninger av et eventuelt
legeoverskudd og hvordan Legeforeningen skal
stå best rustet til å møte en slik situasjon. Han ønsker også at det blir
bedre kommunikasjon mellom sentralstyret og Legeforeningens or-
ganisasjonsledd. Han er nøktern i sine forventninger til sentralstyre-
perioden og forberedt på krevende arbeid i forbindelse med fore-
taksreformen. – Jeg er spent på organisasjonsutvalgets arbeid og de-
res konklusjoner, sier Øyvind Østerås. 

Sentralstyret, som ble valgt på landsstyremøtet i oktober i fjor, til-
trådte ved årsskiftet og skal sitte frem til 1.9. 2003.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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Øyvind Østerås

Betaling for annet enn konsultasjonen

Legeforeningen  mottar en rekke
henvendelser og klager fra pasien-
ter og andre i forbindelse med at
leger tar betalt for annet enn selve
konsultasjonen. 

Dette gjelder blant annet betaling for
skriving av resept og utfylling av syk-
meldingsattest Del I, rekvisisjoner til
røntgen og fysioterapi og blankett 2.06,
(henvisning til spesialist) og tillegg for
smitteprofylakse og forbruksmateriell.

Resept, sykmelding, rekvisisjoner
og henvisninger
Legeforeningen vil presisere at legen
ikke skal ta særskilt betalt for arbeidet
med utfylling av de nevnte blankettene
fordi dette allerede er inkludert i gjel-
dende honorartakster.

I praksis innebærer regelverket at pasient
som etter telefonbestilling selv henter de ut-
fylte blankettene på legens kontor, ikke skal
betale noe, og at legen i andre tilfeller ikke
kan kreve betaling av pasient utover de fast-
satte egenandelene. For telefonbestilling av
henvisning gjelder dette bare blankett 2.06.

Pasient som imidlertid ønsker at legen skal
sende/fakse/videreformidle for eksempel re-
septer, må påregne at den tjenesten koster
noe. Hva dette honoraret skal være, fastset-
tes i så fall av det enkelte legekontor, og be-
løpet skal stå i rimelig forhold til tjenesten.

Tillegg for smitteprofylakse
En del legekontor har innført ekstratillegg for
såkalt smitteprofylakse. Legeforeningen an-
ser at et slikt tillegg ikke kan avkreves alle
pasienter som en ekstra egenandel, men  kan

eventuelt kreves når det gjøres bestemte me-
disinske prosedyrer som legen anser krever
spesielle hygieniske tiltak, og som gjennom-
føres for å hindre at pasienter eller legen/le-
gens personell påføres smitte. Det er altså tale
om bruk av sterilt engangsutstyr med mer.
Prisen skal beregnes etter legens utgifter.

Tillegg for forbruksmateriell
Ifølge takstforskriften skal alminnelig en-
gangsutstyr, inkludert sprøyter og desinfek-
sjonsmidler, være dekket av de allerede fast-
satte takstene. Legen kan dermed ikke kreve
tillegg av pasientene for dette. Det innebæ-
rer for eksempel at legen ikke kan ta betalt
for bruk av fast apparatur/utstyr og reagen-
ser som benyttes i behandling, undersøkelser
og laboratorieanalyser. Dette refunderes
gjennom normaltariffen. Derimot kan legen

ta tillegg for bedøvelsesmidler, medi-
kamenter, bandasjemateriell og prose-
dyrespesifikt sterilt engangsutsyr. Pri-
sen skal beregnes etter legens utgifter. 

Informasjon og kvittering
Konkurransetilsynet har fastsatt for-
skrift om legers opplysningsplikt om
priser. Minimumskravet er at det hen-
ges opp et lett synlig oppslag med in-
formasjon om prisene, bl.a. de priser
som omtales ovenfor, på legens kon-
tor/venteværelse. 

Legen skal uoppfordret utstede
kvittering for alt pasienten har betalt
for.

Arvid Mikelsen
Forhandlingsavdelingen

Stillingsstrukturavtalen 
forlenget
Stillingsstrukturavtalen er forlenget på
ubestemt tid. 

I samarbeid med Helsedepartementet
og NAVO arbeides det nå med å 
utforme en regulering av de aktuelle 
temaene knyttet til avtalen. 


