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PSL orienterte pasienthjelpere2298

– Avtalespesialistene må inn under 
ventetidsoversikten på nettsiden 
til Fritt sykehusvalg.

Det sa Ove Andreas Mortensen, leder 
i Praktiserende Spesialisters Landsforening 
(PSL) da han møtte de nye pasienthjelperne.

Pasienthjelperne er foreløpig organisert 
som et prøveprosjekt i Trysil, Eidskog, 
Hamar og Kongsvinger i Hedmark. De skal 
bistå pasientene med å finne frem til sykehus 
og spesialister som raskt kan gi den undersø-
kelse eller behandling som pasientene har 
bruk for. Slik skal ventetiden kortes ned.

Mortensen understreket overfor hjelperne 
at avtalespesialister også skal være en del 
av spesialisthelsetjenesten. I rammeavtalen 
fra januar ble det nedfelt at tilgjengelig-
heten til avtalespesialistene skulle inn på 
Fritt sykehusvalg, men det har ennå ikke 
kommet på plass. PSL har nå bedt Legefor-
eningen om å ta tak i problemet.

– Innen visse fagområder er det unød-
vendig lang ventetid. Der vet vi at avtalespe-
sialister kunne gitt raskere behandling, sa 
PSL-lederen. Han fortalte pasienthjelperne at 
en fordel med de privatpraktiserende var 
kontinuitet. – Det kan være en fordel for 
pasientene å møte den samme spesialisten 
hver gang de kommer inn. Det kan også være 
lettere å endre og tilpasse timer, sa han.

De nye pasient-
hjelperne lurte blant 
annet på om det var 
problemer med dob-
beltutredninger mel-
lom avtalespesialist 
og sykehus, ved at 
pasienten først utre-
des hos avtalespesia-
listen for så å oppleve 
at sykehuset starter 
på nytt med sin egen 
utredning.

– Det er sykehuset som har det medi-
sinsk-juridiske ansvaret og de må opprette 
en egen journal når pasienten ankommer. 
Nå kan man imidlertid ofte bare henvise 
pasientene rett til operasjon etter at de har 
vært hos avtalespesialisten, sa Mortensen. 
– Vi er i diskusjon med helseforetakene om 
dette, og har ryddet opp i dobbeltutred-
ninger innen blant annet gynekologi. 
Jobben med å ordne dette foregår fortlø-
pende også på andre felt. Det kommer til 
å rette seg, sa han og fortalte at det per i dag 
er opprettet 94 spesialistavtaler med Syke-
huset Innlandet.
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Treårig veiledet tjeneste2298

Kravet til veiledet tjeneste for å kunne 
praktisere som allmennlege med rett 
til trygderefusjon, er utvidet fra to til 
tre år.

Ordningen som trådte i kraft 1.1. 2006, er 
regulert i forskrift om veiledet tjeneste for 
å få adgang til å praktisere som allmennlege 
med rett til trygderefusjon av 19.12. 2005. 
Ordningen innebærer et nytt ettårig veiled-
ningsopplegg som kan gjennomføres ved at 
legen tiltrer en ledig fastlegehjemmel med 
et obligatorisk veiledningsopplegg. Som 
alternativ til veiledet tjeneste i kommune-
helsetjenesten kan legen tiltre stilling som 
lege under spesialisering i sykehus.

Kravet er avgrenset til å gjelde leger som 
ønsker å utøve kurativ, pasientrettet virk-
somhet innenfor kommunal allmennlegetje-
neste som helt eller delvis finansieres gjen-
nom refusjon fra folketrygden. Veiledet 
tjeneste er ikke et krav for å oppnå autorisa-
sjon som lege eller for etablering av privat 
legevirksomhet uten offentlig finansiering, 
men et krav for å praktisere som allmenn-
lege med rett til trygderefusjon. Det inn-
føres ikke spesielle fastlegehjemler med 

veiledning. Leger som ikke har godkjent tre 
års praksis tildeles/tilsettes i vanlige fast-
legehjemler, og kommunen skal så sørge for 
at legen oppnår godkjenning gjennom vei-
ledning i tråd med gjeldende regelverk.

Privatpraktiserende leger som inngår 
fastlegeavtale med kommunen, leger som 
ansettes i kommunale fastlegestillinger og 
leger som ansettes i kliniske stillinger ved 
kommunal legevaktordning omfattes av 
kravet. Leger som tiltrer vikariat av inntil to 
måneders varighet i fastlegehjemmel eller 
kommunal fastlegestilling er unntatt fra kra-
vet. Det gjelder heller ikke for leger som 
deltar i kommunalt organisert legevakt 
utenom sitt ordinære arbeid. Kravet til tre-
års veiledet tjeneste gjelder heller ikke for 
leger som per 31.12. 2005 arbeidet i en fast-
legehjemmel eller stilling ved kommunal 
legevakt og har gjennomført minst to års 
veiledet tjeneste.

En fullstendig orientering om hele ord-
ningen finnes på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=90519
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Ser på studieinformasjon
Norsk medisinstudentforening (Nmf) skal 
se på hvordan man kan kvalitetssikre den 
informasjonen studenter får om medisin-
studier i utlandet. Foreningen har vært 
i dialog med ANSA, organisasjonen for 
norske studenter i utlandet, om «opp-
kjøpere» fra utenlandske fakulteter som 
rekrutterer norske studenter.

– Å få tak i norske studenter kan være 
business. Vi ønsker å kvalitetssikre bran-
sjen, sier Gard E. Jørgensen, leder i Nmf.

Flere yngre leger enn overleger
Yngre legers forening (Ylf) har nå nærmere 
800 flere medlemmer enn Overlegeforenin-
gen (Of), hvis man ser på medlemmer 
under 67 år og i Norge.

Mens Ylf nærmer seg 6 300 medlem-
mer, er det opp mot 5 500 medlemmer 
i Overlegeforeningen.Tar man med pensjo-
nistene, er bildet litt annerledes. Da er det 
totalt sett 300 flere medlemmer hos over-
legene, siden Of har langt flere pensjonist-
medlemmer enn Ylf. Setter man grensen 
ved 67 år, er Ylf størst. Denne forskjellen er 
økende viser oppdatert medlemsstatistikk. 
Se: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=99167

Diakonhjemmet i havn
Som første HSH-sykehus (Handels- og 
Servicenæringens Hovedorganisasjon) er 
Diakonhjemmet i havn med årets lønns-
forhandlinger. Forhandlingsresultatet er 
interessant fordi det premierer forsikring.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=103794


