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Ny rammeavtale om 
allmennpraksis
Legeforeningen er blitt enig med 
Kommunenes Sentralforbund om 
endringer i rammeavtalen for all-
mennlegepraksis i fastlegeordningen.

Av de viktigste endringer som er gjort i den
nye avtalen kan nevnes:

Nytt punkt 10.8 – deleliste
Det er inntatt et nytt punkt 10.8 om deleliste.
Dette innebærer at en lege over 60 år har rett
til å dele sin fastlegeliste med en annen lege
med sikte på nedtrapping og overføring av
praksisen til denne legen. Forutsetningene
for slik deling er at praksisinnehaver skal
fratre senest ved fylte 67 år og at legenes
praksis drives i samme legesenter. Maksimal
listelengde er til sammen 2 500, men liste-
lengden kan ikke økes med mer enn 25 %
beregnet ut fra listelengden ved etablerin-
gen.

Ved deling skal kommunen formelt fore-
stå kunngjøring og tildeling. Praksisinneha-
vers uttalelse om hvem som skal tilbys den
delte hjemmel skal imidlertid tillegges av-
gjørende vekt. Dette vil sikre at praksisinne-
haver får tilstrekkelig innflytelse i proses-
sen. De to legene må på vanlig måte bli enige
om de økonomiske betingelsene for den or-
dinære driften og overføringen av praksisen.

Administrasjon av praksis 
ved fastleges død
Det har i noen konkrete saker oppstått tvil
om kommunens forpliktelser ved praksis-
innehavers død og gjenværende legers rett til
midlertidig å videreføre praksisen. Det er på
denne bakgrunn inntatt en bestemmelse i
punkt 5.8 som slår fast at gjenværende leger
i gruppepraksis midlertidig kan overta an-
svaret for avdødes pasienter, herunder motta
basistilskudd, frem til overdragelse av prak-
sisen. Det er også fastsatt at dersom gjenvæ-
rende leger ikke ønsker dette, skal kommu-
nen skaffe vikar i praksisen.

Betaling for offentlig legearbeid
Det er inntatt en bestemmelse om alternativ
godtgjøring for offentlig legearbeid. Partene
lokalt kan istedenfor tarifflønn, avtale at all-
mennmedisinsk offentlig legearbeid skal
godtgjøres som honorar som næringsinntekt
per time i stedet for lønn. Satsen er kr 520
per utført time per 1.7. 2002, men skal end-
res med samme prosentvise endring som
basistilskuddet i årene fremover. Praksiskom-
pensasjon kommer ikke til utbetaling der-
som denne ordning avtales mellom partene.

legefakta
Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt etter 
universitet og studieland per 25.6. 2002 

Nmf-medlem Tidl. Nmf-medl.1 Totalt
Prosent Nmf-

medl.

Univ. i Oslo  873  92 1 129 77
Univ. i Bergen  752  71  908 83
NTNU Trondheim  444  35  572 78
Univ. i Tromsø  392  48  512 77
Norge totalt 2 461 246 3 121 79
Tyskland  242  24  318 76
Ungarn  240  45  485 49
Polen  225  36  357 63
Danmark  83  18  207 40
Irland  73  11  130 56
Australia  33  6  77 43
Storbritannia  42  7  70 60
Sverige  12  22  62 19
Tsjekkia  39  5  62 63
Nederland  30  4  45 67
Malta  7  1  12 58
USA  0  1  6  0
Østerrike  5  1  5 100
Italia 3  0  5 60
Spania  0  1  3  0
Island  0  0  2  0
Belgia  0  0  2  0
Frankrike  0  1  2  0
Sveits  0  0  1  0
Afrika  0  0  1  0
Andre  0  2  29  0
Utlandet totalt 1 034 185 1 880 55
Totalt 3 495 431 5 001 70
1 Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge
per april 2002) og Statens lånekasse for utdanning (endelige tall per 1.6. 2002 for medisinstudenter i utlandet i stu-
dieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen).
Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Øyeblikkelig hjelp
Den tidligere bestemmelsen om akutt lege-
hjelp er korrigert slik at den blir mer i sam-
svar med formålet. Den nye bestemmelsen
bruker betegnelsen øyeblikkelig hjelp og
med dette forstås øyeblikkelig hjelp i sam-
svar med definisjonen i helsepersonelloven
§ 7 (påtrengende nødvendig). Legen plikter
å innrette praksisen slik at pasienter med be-
hov for slik hjelp kan mottas og vurderes.

Ellers henviser avtalen til særavtalen for
leger i kommunehelsetjenesten punktene 6–8
for så vidt gjelder den enkeltes ansvar for
øyeblikkelig hjelp-beredskap. Den tidligere
formulering om at pasienter med behov for
akutt hjelp skal overføres sin faste lege om
mulig, er således tatt ut av avtalen.

Utover dette er det bare gjort mindre
språklige korrigeringer/tilføyelser.

Forhandlinger om ny rammeavtale for all-
mennpraksis i fastlegeordningen for leger i
Oslo kommune vil ikke kunne bli ferdig før
over sommeren. Den gjeldende avtale vil
derfor bli prolongert (forlenget) mellom par-
tene inntil ny avtale er inngått.

Les hele rammeavtalen: http: //www.lege-
foreningen.no/index.db2?id=1138
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