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Ny rammeavtale 
for private spesialister
Legeforeningen og de regionale helseforetakene kom til enighet om 
ny rammeavtale om avtalepraksis for private legespesialister torsdag 
18. september.

Avtalen ble godkjent av Legeforeningens 
sentralstyre onsdag 24. september. Den nye 
avtalen gjelder fra 1.9. 2003 frem til 31.12. 
2004.

Forhandlingene skulle opprinnelig vært 
ferdige senest 1. juli, men partene kom ikke 
til enighet. Avtalen ble derfor prolongert til 
1. september. Forhandlingene må betegnes 
som vanskelige.

Det er oppnådd enighet om flere punkter 
av vesentlig betydning for våre medlemmer. 
Det er nå tatt inn en bestemmelse om deling 
av praksis i forbindelse med nedtrapping. 
Denne retten gjelder der praksisinnehaver 
er over 62 år. Videre slås det fast en rett til 
overdragelse av praksis hvor prisfastset-
telsen som utgangspunkt skjer gjennom 
forhandlinger mellom fratredende og over-
takende lege. Det er også tatt inn sikrings-
bestemmelser for tilfeller der de regionale 
helseforetak ønsker å flytte, omdisponere 
eller inndra avtalehjemmel.

Avtalen i sin helhet finnes på Legefor-
eningens nettsider. Velg Lønn og avtaler 
i den horisontale menyen, og deretter 
Privatpraktiserende leger.

På disse sidene finner du også lenke til 
temasiden Legen som arbeidsgiver, en 
temaside som blant annet inneholder infor-
masjon og råd om ansettelsesforhold, ferie-
rettigheter og overdragelse av privat 
praksis.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21196
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Medlemstilbud

Gunstige boliglån 
gjennom Legeforeningen
Legeforeningen har fremforhandlet guns-
tige banktjenester gjennom Den norske 
Bank (DnB) og Postbanken. Medlemsfor-
deler på boliglån er bl.a. spesielt gunstig 
rente, fritak for etablerings- og depotkost-
nader, gratis tinglysing av transport av obli-
gasjon samt førstehjemslån til medlems-
pris. Per i dag er 3 210 medlemmer låne-
kunder i DnB. Samlet utlån til leger 
gjennom DnB og Postbanken er nærmere 
4 milliarder kroner, samlet innskudd nær-
mere 1,1 milliarder.
Les mer: www.medlemsradgiveren.no/
forside/forside.jhtml?id=8&lev=dnb

Statoil-avtalen
Legeforeningen har inngått en avtale som 
gir medlemmer fordelaktige priser på bl.a. 
bensin og diesel hos Statoil. Du kan velge 
mellom Statoil Personkort (p.t. 36 øre/liter 
i rabatt på pumpepris) for privatpersoner, 
og Statoil Firmakort (p.t. 40 øre/liter bensin 
og 44 øre/liter diesel i rabatt på pumpepris) 
for firmaer registrert i Brønnøysund.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=16

Uriktig påstand i Brennpunkt
I Brennpunkt på NRK-TV 16. september, ble 
det påstått at Legeforeningen har uttalt at det 
er uproblematisk at leger kan ta imot gratis 
24-timers blodtrykksapparat fra legemiddel-
industrien. Dette stemmer ikke med Legefor-
eningens policy, bl.a. uttrykt gjennom Rådet for 
legeetikk og svar på konkrete forespørsler.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21184

Nytt bygg ved Soria Moria
Tirsdag 30. september ble det nye bygget ved 
Soria Moria Hotell og Konferansesenter offi-
sielt åpnet.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21298

Vellykket humanitæraksjon 
for medisinstudentene
Over 1,5 millioner kroner er samlet inn under 
årets humanitæraksjon Utrydd Guineaormen.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21218

Møte med sosialministeren 
om kvalitetsmeldingen
Legeforeningen hadde medio september et 
konstruktivt møte med sosialminister Ingjerd 
Schou i anledning kvalitetsmeldingen.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21099


