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Avbestilling og uteblivelse fra time
Legespesialister har særlig informa-
sjonsplikt ved avbestilling av/utebliv-
else fra bestilt time.

På grunn av en del enkelttilfeller hvor det
fremgår at legen ikke har vært fullt klar over
sin informasjonsplikt, vil Legeforeningen
presisere at legespesialist som har innført
innkreving av konsultasjonshonorar ved ute-
blivelse eller forsinket avbestilling av legeti-
me, også har en utvidet informasjonsplikt
sammenliknet med hva som gjelder for an-
nen pasientbetaling.

Reglene ble skjerpet med virkning fra 1.7.
2002, og ifølge forskrift om stønad til godt-
gjørelse av utgifter til legehjelp mv. skal pa-
sienten informeres om plikten til å betale
konsultasjonshonorar ved uteblivelse når pa-
sienten bestiller timen.

Skyldes uteblivelsen forsinkelser ved le-
gekontoret, bortfaller plikten til å betale
egenandelen om forsinkelsen er minst én
time utover avtalt tid. Blir pasienten infor-
mert ved fremmøte om at timen vil bli for-
sinket, og pasienten derfor finner å måtte
forlate legekontoret straks, bør det ikke kre-

ves egenandel selv om forsinkelsen viser seg
å bli under én time. Dersom pasienten i en
slik situasjon informerer om at timen må av-
bestilles/utsettes, må det ev. uansett infor-
meres om at betalingsplikten består og for-
trinnsvis avkreves egenandel straks. Gjøres
ikke det, må pasienten kunne anse sin beta-
lingsplikt som bortfalt.

Arvid Mikelsen
Forhandlingsavdelingen
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Mandat for Legeforeningens 
IT-utvalg
Sentralstyret har godkjent forslag til mandat
for Legeforeningens nyoppnevnte IT-utvalg.
Utvalget hadde sitt første møte 15.10. 2002.
Funksjonstiden er foreslått til å være to år,
men nåværende utvalg vil fungere ut første
halvår 2005. Hovedpunktet i utvalgets man-
dat er å arbeide for at Legeforeningen skal
kunne påvirke utviklingen og bruken av IT i
helsevesenet. Hele mandatet finnes på:
www.legeforeningen.no

Endring av mandatet for 
Legeforeningens turnusråd
Sentralstyret vedtok forslag til endring av
mandat for Legeforeningens turnusråd. Be-
grunnelsen for forslaget var ny turnusfor-
skrift gjeldende fra 1.1. 2002 og endringer i
Helsedepartementets underliggende orga-
ner.

Støtte til likestillingskonferanse
Likestillingsutvalget har søkt om økono-
misk støtte til en dagskonferanse om kvinner
og nettverk, Girl wide web, 2.12. 2002. Kon-
feransen tar for seg kvinner og ledelse og vil
være et viktig bidrag til å stimulere kvinne-
lige leger til å ta lederutdanning. Konferan-
sen vil også være viktig i forhold til Legefor-
eningens engasjement for å styrke mulighe-
tene for kvinnelige leger til å bli ledere.

Sentralstyret innvilget søknad om støtte
med inntil kroner 125 200. Garantien dekkes
av midler til sentralstyrets disposisjon.

Landsstyresak: Forslag om endring 
av spesialistreglene i psykiatri
Spesialitetskomiteen i psykiatri har foreslått
å endre spesialistreglene i psykiatri. Som
ledd i forberedelse av saken for landsstyret

2003 vedtok sentralstyret å sende et utkast til
brev om endring av reglene til uttalelse til
spesialforeningene, avdelingene, yrkesfor-
eningene og spesialitetsrådet med hørings-
frist innen 15.1. 2003.

Opprettelse av forskningsfond
Etter vedtak på et felles instituttmøte med
de allmennmedisinske universitetsinstitutter
våren 2002 ble det sendt en henvendelse til
Legeforeningens president, Aplfs leder og
sentralstyremedlem Anette Fosse med for-
slag om opprettelse av et allmennmedisinsk
forskningsfond basert på avsetning tilsva-
rende den ordningen man har i Danmark for
finansiering av «forskningsenheder for al-
men praksis» (avsetning av en krone per
konsultasjon til forskningsfond).

Sentralstyret ser positivt på et initiativ fra
Alment praktiserende lægers forening
(Aplf) for å utrede muligheten for etablering
av allmennmedisinske forskningsenheter,
og at dette utredningsarbeidet vil ivareta de
spørsmål som er reist av de allmennmedisin-
ske institutter.

Når det gjelder mulighet for opprettelse
av et Legeforeningens forskningsfond, bl.a.
basert på bidrag fra legemiddelindustrien,
mener sentralstyret at en slik løsning for ti-
den er lite realistisk. Sentralstyret vil derfor
ikke prioritere arbeidet med et slikt fond.
Sentralstyret antar at forslaget fra Aplf om
avsetning til et uavhengig forskningsfond
fra inntektene av legemiddelomsetningen,
vil bli nærmere vurdert i det utredningsar-
beidet Aplf har initiert og vil avvente resul-
tatet av dette arbeidet.

Kvalitetsforbedringsutvalgets rolle
Sentralstyret uttrykker en takk til kvalitets-
forbedringsutvalget for det store engasje-

mentet utvalget utviser for det viktige arbei-
det de gjør, blant annet gjennom Legefor-
eningens kvalitetsdager og det nyetablerte
kurset i kvalitetsutvikling.

Sentralstyret ser svært positivt på at utval-
get spesielt vil gå inn i problemstillingen
omkring pasientsikkerhet og vil be om at ut-
valget utarbeider forslag til en strategi for
hvordan Legeforeningen kan bidra med å
styrke pasientsikkerhetsarbeidet på nasjo-
nalt plan. Sentralstyret ser behovet for en
bedre integrering av forbedringskunnskap i
medisinsk virksomhet, og at det er behov for
bedre integrering av dette kunnskapsområ-
det i alle deler av medisinsk utdanning. Sent-
ralstyret ber om at utvalget, i samarbeid med
Legeforeningens sekretariat, viderefører ar-
beidet med integrering i grunnutdanningen
som et første mål. Sentralstyret vil også be
utvalget vurdere om kurstilbudet i kvalitets-
utvikling som utvalget har laget, kan tilpas-
ses en nettversjon innenfor Legeforeningens
utdanning på Internett (LUPIN).

Studentrepresentasjon 
i Legeforeningens forskningsutvalg
Norsk medisinstudentforening hadde bedt
om å få studentrepresentasjon i Legeforenin-
gens forskningsutvalg. Sentralstyret stiller
seg positiv til dette og oppnevner Merete
Kile Holtermann som studentmedlem i inne-
værende periode.

Nytt medlem til rusmiddelpolitisk 
utvalg
Rusmiddelpolitisk utvalg er forutsatt å bestå
av sju medlemmer. Ved oppnevnelsen for
2002–03 bestod utvalget av seks personer.
Guri Spilhaug oppnevnes som nytt medlem
av Legeforeningens rusmiddelpolitiske ut-
valg.


