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Den norske lægeforening

Ønsker ikke å endre forskrift
Det er ikke behov for særlige begrens-
ninger i forskrivningsrett for leger over 
75 år, mener Legeforeningen.

Helse- og omsorgsdepartementet (tidligere 
Helsedepartementet) foreslår at leger over 
75 år som kan dokumentere organisert, 
pasientrettet virksomhet av et visst omfang 
får full forskrivningsrett, mens leger som 
ikke kan dokumentere at de driver pasient-
rettet virksomhet utover behandling av 
familie, venner og bekjente, ikke får 
forskrivningsrett. Leger som søker om lege-
lisens etter fylte 75 år, må ha legeattest for at 
de er fysisk og psykisk skikket, foreslår 
departementet i utkastet til forskriftsendring.

Forslaget er sendt på høring, og ble 
behandlet av Legeforeningens sentralstyre 
i juni. Legeforeningen slutter seg til hoved-
regelen i forslaget, som er at lisens innvilges 
til leger som kan dokumentere at de er fysisk 
og psykisk skikket og faglig oppdatert, men 
mener at det ikke er holdepunkter for å 
begrense forskrivningsretten over 75 år (1).

Legeforeningen peker på at det finnes en 
rekke leger i denne aldersgruppen som 
holder seg faglig oppdatert, uten at de 
driver utstrakt grad av pasientrettet virk-
somhet. Det er heller ikke dokumentert at 
leger mellom 67 og 75 år driver mindre 
forsvarlig enn leger i yrkesaktiv alder, 
påpeker Legeforeningen i sitt høringssvar 
(2, 3).

Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=45616
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SOP – et supplement til alderspensjonen
I motsetning til de fleste andre pen-
sjonsordninger er Sykehjelps- og pen-
sjonsordningen for leger (SOP), svært 
enkelt innrettet.

Bruttopensjonen, dvs. samlet pensjon før 
samordning, er lik for alle. Forutsatt full 
opptjeningstid, dvs. 35 års virksomhet som 
lege i heldagsarbeid i Norge, utgjør den 
i 2004 kr 308 749. Nettopensjonen, dvs. 
den pensjonen som kommer til utbetaling 
fra SOP, fremkommer ved å gjøre fradrag 
i bruttopensjonen for de pensjoner man har 
rett til fra folketrygden og tjenestepensjons-
ordninger.

Retten til alderspensjon inntrer fra det 
tidspunkt medlemmet tar ut alderspensjon fra 
folketrygden, dvs. tidligst fra fylte 67 år og 
senest fra fylte 70 år. Har legen arbeidsinn-
tekt, avkortes pensjonen fra folketrygden ved 
at det gjøres et fradrag i pensjonen – tilsva-
rende 40 % av pensjonsgivende inntekt over 
to ganger folketrygdens grunnbeløp – ved 
den siste reguleringen utgjør den kr 113 722. 
SOP alderspensjon avkortes tilsvarende den 

prosentmessige reduksjonen i folketrygdens 
alderspensjon. Virkningen av avkortningen 
er ikke så ugunstig som mange later til å tro.

For eksempel vil en pensjonist mellom 
67 og 70 år som har inntekt på kr 300 000, 
få redusert pensjonen fra folketrygden med 
kr 74 511 (40 %). Utgjorde pensjonen fra 
folketrygden i utgangspunktet kr 230 000, 
er fradraget 32,4 %. Restpensjonen fra 
folketrygden er da kr 155 489. For en lege 
uten tjenestepensjoner utgjør SOPs netto-
pensjon i et slikt tilfelle kr 53 236. Summen 
av inntekt, pensjon fra folketrygden og SOP 
blir kr 508 725.

Til orientering hadde SOP ved utgangen 
av 2003 i alt 475 alderspensjonister, og det 
ble utbetalt til sammen kr 33 532 027 
i alderspensjon fra ordningen. Gjennom-
snittlig netto alderspensjon utgjorde 
kr 66 895.
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75 år driver mindre forsvarlig enn yrkesaktive 
leger. Illustrasjonsfoto

Tapte klagesak om momsfritak
Legeforeningen har tapt en klagesak over-
for Finansdepartementet. Saken gjelder et 
avslag fra Skattedirektoratet på søknad om 
fritak fra merverdiavgift for omsetning 
i legers driftsselskap. Begrunnelsen for 
avslaget var at det ikke kan anses som en 
utilsiktet virkning av loven at omsetning fra 
driftsselskaper til selvstendig næringsdri-
vende leger av avgiftspliktige varer og tje-
nester, skal belastes med moms.

Det pågår for tiden et arbeid med 
å innføre unntak fra merverdiavgiftsloven 
for tjenester som ytes mellom næringsdri-
vende helsepersonell i en og samme 
praksis. Et unntak for omsetning fra legers 
driftsselskap er et av de spørsmålene som 
nå skal vurderes nærmere.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=46543

Ny fylkesavdelingsleder
Ole Reza Drønen, allmennlege ved Parken 
Legekontor i Ålesund, er valgt til ny leder 
av Møre og Romsdal legeforening. Drønen 
er også fylkestillitsvalgt for Alment prakti-
serende lægers forening (Aplf). Ny fast 
vararepresentant er Norunn Kirkebø Elde.

Årsmøte
Årsmøtet i Norsk psykiatrisk forening finner 
sted i Stavanger fra 21.–24. september.


