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Den norske lægeforening

Reagerer på innsparing i trygdeattester
– Dette vil svekke kvaliteten på det 
arbeidet legene skal gjøre for trygde-
etaten, sier Legeforeningens presi-
dent, Hans Kristian Bakke.

I forbindelse med behandlingen av revidert 
statsbudsjett for 2003 vedtok Stortinget 
å redusere Rikstrygdeverkets honorar-
takster for legeerklæringer (L-takstene) 
med 15 %. Endringen ble gjort gjeldende 
fra 1.12. 2003.

Legeforeningen reagerer kraftig på 
hvordan Sosialdepartementet har valgt 
å iverksette Stortingets vedtak om å spare 
40 millioner kroner på utgifter til lege-
erklæringer ved uførhet, sykmelding og 
andre attester som utløser ytelser fra trygde-
etaten.

– Denne innsparingen fører til at legene 
gjennomsnittlig skal bruke 15 % mindre tid 
på arbeidet med de fleste trygdeskjemaer. 
Det betyr at kvaliteten på det arbeidet 
legene skal gjøre overfor etaten, vil 
svekkes. Samtidig blir legene i andre 
sammenhenger stadig minnet om at kvali-
teten på legenes arbeid med attestene skal 
økes, som ledd i arbeidet med å redusere 
sykefraværet og antall uføretrygdede. 

Budskapet som sendes legene, blir med 
dette meget uklart, sier Hans Kristian 
Bakke.

– Når trygdens utgifter til denne type 
legeerklæringer er økt de siste årene, 
skyldes dette ikke minst at man fra myndig-
hetenes side har ønsket en bedre oppfølging 
av sykmeldte. Dette har ført til at legene er 
bedt om å levere flere tilbakemeldinger til 
trygdekontorene. Ønsker man at legen skal 
bidra i mindre grad, må man være ærlig og 
si det. Da må man heller be om færre eller 
mindre omfattende erklæringer, og ikke like 
mange og like omfattende erklæringer, men 
av dårligere kvalitet, sier Bakke.

Det er også vedtatt at takstene skal 
løsrives fra salærforskriftens timehonorar. 
Reduksjonene er begrunnet i at utgiftene til 
legeerklæringer har økt sterkt, særlig etter 
omleggingen i 2001 hvor flere trygdeblan-
ketter ble slått sammen til én og Sykmel-
ding del II ble innført.

De nye L-takstene finner du på 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=22120
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Hjelper der alt annet svikter
– Kolleger som velger å gjøre en inn-
sats for Leger uten grenser, står som 
et forbilde for oss andre.

Det sa representanter fra Oppland legefor-
ening da de i november 2003 gav 10 000 
kroner til organisasjonen Leger uten 
grenser. Fylkesavdelingen har fattet vedtak 
om at det årlig skal gis en sum til en huma-
nitær organisasjon knyttet opp mot egen 
yrkesgruppe, og fjorårets tildeling gikk til 
Leger uten grenser. – De gir håp selv 
i håpløsheten, de tør der andre viker og de 
hjelper der alt annet svikter, lød fylkesavde-
lingens begrunnelse for tildelingen.

En symbolsk gave ble overrakt under et 
møte i Legenes hus i Oslo.

– Det er en stor glede for meg, på vegne 
av Oppland legeforening, å overrekke dette 
beskjedne symbol på vår gave, sa Arild 
Tandberg, leder i Oppland legeforening, da 
han overrakte en rød rose til styreleder Atle 
Fretheim i Leger uten grenser.

– En rose kan være et symbol for kjær-
lighet. Når den visner, kan den tørkes og 
bevares, for på den måten å være et varig 
tegn på den kjærlighet alle leger bør føle til 
det «kall» og det arbeid som våre kolleger 
i Leger uten grenser utfører, sa Tandberg.

– Jeg ønsker at denne handlingen kan 
inspirere andre avdelinger i Legeforeningen 
til å gjøre noe tilsvarende, slik at flere 
nødlidende kan få litt mer hjelp i fremtiden. 
Takk for at dere finnes, og lykke til videre, 
sa fylkeslederen.

Atle Fretheim sa at organisasjonen han 
leder, setter stor pris på gaven. – Det at 
pengene ikke er øremerket gir oss en frihet 
til å bruke pengene der de trengs mest, og 
dere kan stole på at det blir gjort, sa han.

Lisbet T. Kongsvik
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Odd Jarle Kvamme 
ny nestleder i Aplf
Det nye styret i Alment praktiserende 
lægers forening (Aplf) har konstituert seg. 
Odd Jarle Kvamme, Stord, er ny nestleder. 
Åge Henning Andersen, Kongsvinger, er 
reoppnevnt til Den europeiske sammen-
slutningen av allmennlegeorganisasjoner 
(UEMO).

Nytt styre i Norsk 
nevrokirurgisk forening
Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN), er valgt til ny leder av 
Norsk nevrokirurgisk forening. De øvrige 
styremedlemmene er Snorre Solli, UNN, 
Roger Josefsen, Ullevål universitetssyke-
hus, Jon Ramm-Pettersen, Rikshospitalet, 
Anne Vik, St. Olavs Hospital og Frode 
Svendsen, Haukeland Universitetssykehus.

Ny leder for medisinstudentene
Erlend Strønen, Oslo, er valgt til ny leder for 
Norsk medisinstudentforening (Nmf). De 
øvrige styremedlemmene er nestleder 
Tobias Skylstad Johansen, Nmf Utland, 
Rita Helleren, Nmf Bergen, Anne G. Tveito, 
Nmf Oslo, Torstein Schrøder Hansen, Nmf 
Trondheim, og Rune Bjerkeng, Nmf 
Tromsø. Det nye styret tiltrådte 1.1. 2004.

Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon
Peter Mark Jourdan er ny leder i Medisin-
studentenes Humanitæraksjons (Med-
Hum). Han skal være pådriver for neste 
humanitæraksjon, som finner sted høsten 
2005. Jourdan studerer ved Universitetet 
i Oslo.

Atle Fretheim mottok en symbolsk gave fra 
Arild Tandberg. Foto Lisbet T. Kongsvik


