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Medhold i klage 
på halverte høringsfrister
Legeforeningen har sett seg lei på de snaue høringsfristene 
som Helsedepartementet setter for viktige helsepolitiske saker. 
Sivilombudsmannen er enig i kritikken.

I fjor høst ble Helsedepartementet klaget inn 
for Sivilombudsmannen av Legeforeningen, 
Legemiddelindustriforeningen, Apoteker-
foreningen og Funksjonshemmedes Fellesor-
ganisasjon. Bakgrunnen var departementets 
utstrakte bruk av forkortede høringsfrister. 
Normalfristen er tre måneder, men i to av tre 
saker fikk organisasjonene sju uker eller 
kortere tid på seg til å svare.

Generalsekretær Terje Vigen i Lege-
foreningen er fornøyd med at Sivilom-
budsmannen sier seg enig i kritikken fra de 
fire organisasjonene: – Jeg har forståelse for 
at departementet av og til trenger korte frister, 
men når dette oftere er regelen enn unntaket, 
mener vi det er grunn til å reagere, sier han.

I svarbrevet til Legeforeningen skriver sivil-
ombudsmann Arne Fliflet at det er tvilsomt om 
to av tre saker er av en slik karakter at det er 
saklig behov for en kortere frist enn tre måneder.
– Hva er problemet med de korte fristene?

– Å utarbeide et fyllestgjørende høringsbrev 
om viktige helsepolitiske saker er en tidkre-
vende prosess, svarer generalsekretæren. 
– Høringsnotat skal sendes til mange organisa-
sjonsledd i Legeforeningen som skal ha noe tid 
til å avgi uttalelse. Deretter skal uttalelsene 
sammenfattes i sekretariatet, og til slutt skal 
saken behandles i sentralstyret før brevet 
sendes til Helsedepartementet. Det sier seg selv 
at det er vanskelig å få en slik prosess i land 
i løpet av sju uker eller mindre, utdyper Vigen.

Han håper at Helsedepartementet merker 
seg Sivilombudsmannens kommentarer, og 
at det blir slutt på uthuling av høringsfris-
tene når det ikke er saklig grunnlag for det.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2086

Nina Husom

nina.husom@legeforeningen.no
Tidsskriftet

Medlemstilbud

Tilbud om forsikringer 
og banktjenester
Legeforeningen har sammen med de fleste 
andre primærforeningene i Akademikerne 
fremforhandlet et tilbud om forsikringer og 
banktjenester for sine medlemmer.

Medlemsrådgiveren som skal gjøre tjenes-
tene så tilgjengelige som mulig, har kundebe-
handlere med kjennskap til nettopp denne 
kundegruppen. Telefonnummeret er 04700. 
Tilbudet omfatter bl.a. skadeforsikring for pri-
vatpersoner og næringsdrivende i Vital Skade 
i tillegg til personforsikring i Vital Forsikring. 
Tilbudet omfatter også banktjenester i DnB 
eller Postbanken.

Ønsker du å komme i direkte kontakt 
med Legeforsikringen for spørsmål om ska-
deforsikring, kan du ringe 815 55 200. Du 
kan også bruke faks (67 83 45 21) eller 
e-post: legeforsikringen@vital.no

For ytterligere informasjon se 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=271

Ønsker du å opprette egen 
legepraksis?
Legeforeningen har opprettet et lånefond 
som yter lån til leger som ønsker å etablere 
privat legepraksis. For at den enkelte lege 
skal innvilges lån, må praksisen oppfylle en 
minstenorm med hensyn til praksisomfang. 
Det kan ytes maksimalt inntil kr 400 000. 
For særlig utstyrskrevende spesialitet kan 
det innvilges ytterligere inntil  kr 200 000. 
Når særlige grunner taler for det, kan fon-
det også yte lån til leger som skal reetabl-
ere praksis og selv stå for alle driftsutgifter.

Frist for innlevering av søknad er 15. 
januar, 15. april, 15.juli og 15. oktober.

For ytterligere informasjon se: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1994

Normaltariffen på nett
Den nye Normaltariff for privat legepraksis har 
vært å finne på Legeforeningens nettsider 
siden slutten av juni. 

Gå direkte til normaltariffen på adressen: 
www.legeforeningen.no/normaltariffen

Ikke gebyr for ventelistelisens
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
(SAFH) har avkrevd gebyr for lisens til medi-
sinske kandidater som får utstedt ventelisteli-
sens. I et brev til kontoret har Helsedeparte-
mentet stadfestet at det ikke er hjemmel for 
å avkreve et eget gebyr for denne lisensen.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19894

Passerer 18 000 legemedlemmer
Den norske lægeforening har 18 010 legemed-
lemmer og 3 330 studentmedlemmer, totalt 
21 340 medlemmer, viser oppdatert medlems-
statistikk.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19896

Ny målbeskrivelse i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer
Det foreligger nå oppdatert versjon av målbe-
skrivelse og gjennomføringsplan i spesialiteten 
fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1297

Generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen 
er fornøyd med at Sivilombudsmannen sier seg 
enig i kritikken. Foto Lise B. Johannessen


