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Trygd-helsepostkassen 
og brukerbetaling
Innføring av brukerbetaling for den 
elektroniske meldingstjenesten 
mellom leger og sykehus har medført 
betydelig usikkerhet.

Brukerbetalingen som er innført fra 1.1. 
2004, har medført usikkerhet blant brukerne 
av Trygd-helsepostkassen, blant annet når 
det gjelder ordningens levetid. Trygd-helse-
postkassen er en elektronisk meldingstje-
neste for ulike ledd i helsesektoren, for 
eksempel mellom lege og sykehus.

Sosial- og helsedirektoratet har i brev til 
landets legekontor anført at Trygd-helse-
postkassen vil bli lagt ned senest i løpet av 
2005. Dette henger blant annet sammen 
med gjeldende rammeavtale mellom direk-
toratet og Telenor, om at priser og rabatter 
for Trygd-helsepostkassen senest opphører 
ved utgangen av 2005.

Ifølge Telenor vil en eventuell nedleg-
gelse være avhengig av en konkret vurde-
ring blant annet av abonnementssituasjonen 

på opphørstidspunktet. Opprettholder 
Telenor en såkalt e-post X-400-tjeneste, 
svarende til Trygd-helsepostkassen, kan det 
enkelte legekontor fortsette sitt abonne-
mentsforhold, men med den forskjell at det 
ikke lenger finnes en sentral avtale for hele 
helsesektoren som styrer prisfastsettingen. 
Telenor forventer at Sosial- og helsedirekto-
ratet i første omgang vil forlenge ramme-
avtalen for 2004, slik at de prisene som er 
oppgitt i direktoratets brev til landets lege-
kontorer også vil gjelde for inneværende år. 
Sosial- og helsedirektoratet har dessuten 
rett – men ikke plikt – til å forlenge ramme-
avtalen for 2005. Det må forventes at fort-
satt bruk av Trygd-helsepostkassen etter 
rammeavtalens opphør vil medføre prisstig-
ninger.
Les utvikling i saken på www.legefor-
eningen.no
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Vil være en selvstendig organisasjon
– Det er ikke aktuelt at vi slår oss 
sammen med IFSMA, sier Erlend 
Strønen, leder for Norsk medisin-
studentforening (Nmf).

Bakgrunnen for Nmf-lederens uttalelse er at 
Kristin Brevik, nyvalgt leder for IFMSA-
Norge som er en underorganisasjon av 
International Federation of Medical 
Students’ Association (1), i sin valgappell 
uttalte at et langsiktig mål må være å få 
IFMSA-Norge opp på et tilsvarende nivå 
som i andre land, nemlig å bli en paraplyor-
ganisasjon for medisinstudentorganisasjo-
nene i Norge.

Norsk medisinstudentforening og 
IFMSA-Norge har imidlertid nylig fornyet 
en ettårig samarbeidsavtale for 2004.

– Vi har besluttet å bygge videre på et 
tilsvarende opplegg som vi hadde i 2003, 
sier Erlend Strønen. – Avtalen er en inten-
sjonsavtale der vi legger opp til samarbeids-
møter, dessuten vil Nmf ha en representant 
som deltar på IFMSAs internasjonale 
møter.

– Vi ønsker fortsatt å være en del av 
Legeforeningen, fortsetter Strønen, men 
føler likevel at vi får mye igjen ved å ha 
kontakt med en stor internasjonal organisa-
sjon som IFMSA. Nmf har et bredt kontakt-
nett innen Norge og samarbeider med tunge 

aktører i det nasjo-
nale medisinske 
miljøet, mens 
IFMSA har et stort 
nettverk i over 80 
land slik at vi kan 
dra gjensidig nytte 
av hverandre, sier 
han.

– IFMSA er en av 
de største internasjo-
nale organisasjo-
nene og en viktig 
aktør i internasjonale 
høringsprosesser, 
særlig i forhold til 
EU. IFMSA har også 
mye kompetanse når 

det gjelder utdanningskvalitet, noe Nmf 
også er svært opptatt av, sier Strønen.

IFMSA er ikke basert på medlemskap. 
Organisasjonen er ikke tilknyttet de sentrale 
legeforeningene i de land de er etablert, 
men fungerer mange steder som den eneste 
medisinstudentorganisasjonen.
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Ber om utsettelse
Stortinget har vedtatt regjeringens forslag 
om overføring av ansvar for syketransport 
og reiseutgifter for helsepersonell med 
virkning fra 
1.1. 2004. En konsekvens av vedtaket er 
blant annet at kommunene skal dekke 
legers skyssutgifter fra samme dato. Da 
det ikke er etablert et apparat for håndte-
ring av slike oppgjør i kommunene, og det 
heller ikke er utredet hvordan forholdet til 
legens taushetsplikt vil være, har Legefor-
eningen bedt Helsedepartementet om 
utsettelse av overføring av ansvaret for 
syketransport og reiseutgifter for helse-
personell.

Nye avdelinger etter 
omorganisering i sekretariatet
Legeforeningens sekretariat består nå av 
seks avdelinger, mot tidligere ti. Disse er:
– Forhandlings- og helserettsavdelingen, 
ledet av forhandlingsdirektør Øyvind Sæbø
– Avdeling for økonomi- og administrasjon, 
ledet av økonomidirektør Olav Rabben
– Medisinsk fagavdeling, ledet av fagdirek-
tør Hans Asbjørn Holm
– Avdeling for informasjon og helsepolitikk, 
ledet av avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet
– Legeforeningens forskningsinstitutt, ledet 
av instituttsjef Olaf Aasland
– Tidsskrift for Den norske lægeforening, 
ledet av redaktør Charlotte Haug.

Erlend Strønen under-
streker at Nmf fort-
satt skal være en del 
av Den norske læge-
forening. Foto Lisbet 
T. Kongsvik


