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Spør om ekstra år med veiledning494

Reglene for å kunne praktisere som 
allmennlege med rett til trygderefu-
sjon er endret fra 1.1. 2006. Flere 
leger har spurt om det nye kravet om 
tre år med veiledet tjeneste.

Legeforeningen har den siste tiden fått 
spørsmål fra flere leger som er usikre på om 
de vil få trygderefusjon under det ekstra 
året de er under veiledning. Så lenge legen 
kan vise frem en bevitnelse på at han eller 
hun er i gang med veiledningen, vil legen 
ha rett til dette.

– Mange spør også om når alt er klart, 
slik at de kan komme i gang med veiled-
ningen. Det er noen uavklarte spørsmål, og 
det jobbes med trykk mellom myndighetene 
og Legeforeningen for å få alt på plass, men 
vi har ingen konkret tidsramme å oppgi, 
sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment 
praktiserende lægers forening (Aplf). Kris-
toffersen forklarer at innholdet i det obliga-
toriske kurset som legen må ta under veiled-
ningen, ennå ikke er klart. Det er imidlertid 
enighet mellom myndighetene og Legefor-
eningen om at det burde være en del av en 
spesialisering. I mellomtiden understreker 
Aplf-lederen at ingen skal miste retten til 
trygderefusjon så lenge opplegget ikke er på 
plass. Skulle det skje, ber han legen ta kon-
takt med Rikstrygdeverket eller Legefor-
eningen.

To av de tre årene med veiledning som nå 
kreves, dekkes av praksisperioder gjennom 
1/2 års praktisk tjeneste på medisinstudiet 
i Norge og  11/2 års obligatorisk turnustje-
neste. Den veiledede tjenesten under til-
leggsåret skal utgjøre minimum to timer per 
uke, og skal også omfatte obligatorisk vei-
ledning i «utvalgte emner» (1). Leger som 
allerede hadde fastlegehjemmel per 31.12. 
2005 er unntatt. Det nye kravet gjelder pri-
vatpraktiserende leger som inngår fastlege-
avtale med kommunen, leger som ansettes 
i kommunale fastlegestillinger og leger som 
ansettes i kliniske stillinger ved kommunal 
legevaktordning.

Leger som tidligere i en kortere eller 
lengre periode har jobbet som fastlege, men 
ikke gjorde det ved årsskiftet, må i utgangs-
punktet ta det ekstra året med veiledet 
tjeneste. Hvis avbruddet skyldes sykdom, 
videreutdanning e.l. kan det gjøres unntak. 
De som bare skal ha vikariat i inntil to 
måneder eller stilling ved kommunal lege-
vakt, er unntatt. Les mer om detaljene rundt 
det nye kravet på www.shdir.no/vp/multi-
media/arhive/00006/IS-18_2005_6671a.pdf
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Velkommen til Primærmedisinsk Uke494

«Undrer meg på hva jeg får at se...» 
er mottoet for Primærmedisinsk Uke 
2006 (PMU) 23. – 27. oktober i år.

– Vi ønsker velkommen til leger og medar-
beidere i primærhelsetjenesten, sier Karin 
Frydenberg, og gleder oss til et spennende 
arrangement i samme ånd som tidligere. 
PMU er en møteplass for undring, inspira-
sjon, kunnskap, samarbeid og fagutvikling 
for allmenn- og samfunnsmedisinere i pri-
mærhelsetjenesten og deres medarbeidere. 
Vi vil lage en inspirerende kulturell og 
sosial ramme, og håper at vi kan møtes 
i samtale og diskusjon for utvikling av 
norsk primærmedisin, sier hun.

– Kurstilbudet favner vidt: fra psykiatri 
til småkirurgi, fra terminal kreft til livsstils-
endring, fra svangerskap til sykehjem, fra 
laboratoriet til forskning, fra forebygging til 
rehabilitering og fra vanskelig kommunika-
sjon til samarbeid.

PMU finner sted på Soria Moria Hotell 
og Konferansesenter, og du kan melde deg 

på via PMUs Internett-sider: www.pmu
2006.no. Siden blir fortløpende oppdatert.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Nye takster fra 1.1. 2006
Det er ikke fastsatt nye egenandeler fra 
1.1. 2006. Aldersgrensen for egenandelsfri-
tak for barn er hevet fra sju til 12 år. Egen-
andelstaket er justert til kr 1 615 for kalen-
deråret 2006 (tak II er fastsatt til kr 2 500).

Rikstrygdeverket har regulert L-takstene 
med gjennomsnittlig 3,2 % fra 1.1. 2006 
slik:
Takst L1: kr 12 (uendret)
Takst L4: kr 53
Takst L8: kr 104
Takst L10: kr 131
Takst L15: kr 196
Takst L25: kr 326
Takst L40: kr 523
Takst L90: kr 1 176
Takst L180: kr 2 353
Takst L120: kr 1 568
Takst L30: kr 392

Andre endringer i Normaltariffen fra 1.1. 
2006 finner du på: www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=89758

18 fylkesavdelinger på nett
Hordaland legeforening fikk nylig egne 
Internett-sider via Legeforeningen. Det er 
nå kun Sogn og Fjordane legeforening som 
ikke er på nett.

Nettsidene til fylkesavdelingene finner 
du via menyvalgene www.legeforenin-
gen.no, deretter klikker du på organisasjon 
og fylkesavdelinger. Alle de 18 fylkesavde-
lingene har egne nettadresser som fører 
direkte til avdelingens hovedside.

Hovedkomiteen: Ketil Kongelstad (LSA), Jon 
Hilmar Iversen, leder (LSA), Vegard Høgli (Nor-
sam), Kenneth Sagedal (NSAM), Elin Olaug 
Rosvold (NSAM), Helle Dunker (medarbeider), 
Karin Frydenberg (Aplf), Tove Rutle (sekretær, 
medarbeider), Bente Rusten (medarbeider) 
og Trygve Kongshavn (Aplf). Foto Privat


