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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Orienterte om pensjon 
og forhandlinger2431

– Vi må vurdere hvordan ytelsene fra SOP kan gjøres mer fleksible. Og vi går 
inn i et utfordrende mellomoppgjør, sa Bård Lilleeng, Legeforeningens nye 
visepresident, til Vest-Agder legeforening.

På årsmøtet i lokalforeningen i august fikk 
de rundt 40 fremmøtte høre at man i Syke-
hjelps- og pensjonsordningen for leger 
(SOP) ser på ordninger for å tilpasse seg 
endringene i folketrygden. Blant annet ser 
man på det å kunne starte uttak av pensjon 
fra 62 års alder.

– Mange allmennleger er opptatt av pen-
sjonen. Nå ser man på mulige tilpasninger 
slik at pensjonen fra SOP ikke avkortes hvis 
man har privat pensjonsordning i tillegg, 
sa han.

Lilleeng viste til at folk har individuelle 
behov og mente det var et behov for en mer 
fleksibel løsning. Et annet tema som opptok 
de fremmøtte, var mellomoppgjøret i syke-
hussektoren.

– Vi går nå til et mellomoppgjør hvor 
vi ikke har konfliktrett. Vi har hatt det van-
skelig tidligere, med konflikt. Vi har for-
ventninger om at det nå blir ryddigere, og at 
avtaler landes lokalt uten at sentrale parter 
må inn og løse konflikter, sa den påtrop-
pende visepresidenten.

Lilleeng skjønner samtidig at lokale tillits-
valgte har følt en stor belastning, og at det 
blir tett mellom de to rundene. Han håper de 
likevel går på igjen og tar utfordringen.

Bård Lilleeng fortalte også at man som 
en del av Riksmeklingsmannens møtebok 
skal jobbe med Spekter om en rapport om 
arbeidstidsordninger for leger.

– Rapporten skal leveres til jul. Den skal 
beskrive situasjonen og hva slags endringer 
som kan være ønskelige. Vi forventer at 
arbeidstid vil være et av hovedtemaene 
under neste års hovedoppgjør, sier han.

Bra gjennomslag
Lilleeng understreket på årsmøtet at det 
hadde gått veldig bra med statusrapporten 
om prioritering som Legeforeningen har 
utarbeidet.

– Vi har fått stort gjennomslag, den er 
blitt sitert og brukt i Helse- og omsorgsde-
partementets egne rapporter. Det er en god 
måte å markere vårt syn på, sa han. Han for-
talte også at den nye statusrapporten som nå 
er i ferd med å bli utarbeidet, handler om 
helse og helsetjenester til innvandrere med 
ikke-vestlig bakgrunn.

– En mann med alvorlig hodeskade ble 
forlatt av ambulansen i en park. Med 
debatten etterpå har vi fått en dramatisk 
påminnelse om at det kan være ulikheter 
i hvordan helsevesenet møter ulike etniske 
grupper, selv om hendelsesforløpet i den 

konkrete saken ikke er endelig avklart. 
Vi trenger å få belyst om det er forskjeller 
i tilbudet som blir gitt. Ulike grupper kan 
også ha ulike forventninger til helsevesenet, 
ulike sykdomsbegrep og terskel for å søke 
hjelp, sa han.

Fordeling av ressurser
Medlemmene i Vest-Agder legeforening var 
også opptatt av fordelingen av helseres-
surser. Lokalforeningen har blant annet sendt 
brev til styreleder i Helse Sør-Øst om at de 
mener ressursene fordeles skjevt i regionen. 
De uttrykker også bekymring over utvik-
lingen ved røntgenavdelingen, Sørlandet 
Sykehus Kristiansand, hvor de mener at 
bemanningssituasjonen nå er prekær.

– Som Bård Lilleeng påpekte, blir 50 % 
av tildelte midler basert på tidligere budsjett, 
sa avtroppende leder Halvard Dovland. Han 
sa videre at Vest-Agder legeforening er 
veldig opptatt av de helsepolitiske temaene, 
og at de ikke bare tar imot høringer. – Vi 
prøver aktivt å øke fagligheten til det beste 
for pasientene i området, sa han.

Lilleeng syntes det var nyttig å snakke 
med deltakerne på årsmøtet i Vest-Agder. 
– Vi vil gjerne ha innspill til sentralstyret, 
og tilbakemeldinger fra medlemmer vi ikke 
er i daglig kontakt med, sier han.

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Ny veileder om dialogmøter
Legens plikt til å stille på dialogmøte der-
som den sykmeldte ønsker det er blant 
temaene i en ny veileder for den praktiske 
gjennomføringen av dialogmøter. Legens 
rolle i møtet og forholdet til taushetsplik-
ten, er også blant temaene.

Legeforeningen har vært en pådriver for 
raskest mulig å få på plass en praktisk vei-
leder for dette arbeidet og har ansett dette 
som viktig for at ordningen skulle fungere 
etter intensjonene. Legeforeningen har 
bidratt i utarbeiding av veilederen.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123588

Regnskapskurs på Internett
Legeforeningen har utarbeidet et nett-
basert kurs som gir introduksjon til regn-
skapsføring for selvstendig næringsdri-
vende leger. Kurset går blant annet gjen-
nom de krav som stilles til håndtering av 
egenandeler som pasienter betaler kon-
tant, og hvordan legen bør gjøre den dag-
lige bokføringen av disse kontantinntek-
tene. Leger som tar kurset, vil også få inn-
blikk i hvordan de skal lese regnskapet 
som regnskapsføreren setter opp. Blant 
andre temaer er oppstart av virksomhet 
og valg av driftsform, håndtering av bilag 
og offentlige terminoppgaver, samt selv-
angivelsen ved årsavslutning og vedlegg 
til denne. Kurset er nylig oppdatert og 
finnes på: http://lupin.legeforeningen.no/
index.cfm?m=2&s=1&kursid=3&file=kurs/
K03/intro.cfm

Retningslinjer på nett
Norsk forening for palliativ medisin har nå 
lagt ut retningslinjer for symptomlindrende 
behandling for nedlasting fra foreningens 
egne nettsider. Retningslinjene ble omtalt 
i Tidsskriftet nr. 16. Foreningen laget ret-
ningslinjene fordi en stor andel kreft-
pasienter og andre pasienter i terminal-
fasen får plagsomme symptomer som 
smerter, kvalme, obstipasjon, dyspné og 
delirium. De nye retningslinjene skal bidra 
til å samle praksisen i fagmiljøene og gjøre 
at arbeidet blir mest mulig evidensbasert.
Se retningslinjene på: http: //www.palliativ-
med.org/asset/35441/1/35441_1.pdf

Nord-Norge-kurset 2007
Allmennlegeforeningen og Norsk forening 
for allmennmedisin avholder kurs for all-
mennpraktiserende leger 21.–24. septem-
ber på hurtigruteskipet M/S «Polarlys» på 
strekningen Tromsø–Kirkenes–Tromsø– 
Harstad.

Nidaroskongressen 2007
Nidaroskongressen for allmennleger 
avvikles 22.–26. oktober på Royal Garden 
Hotel, Rica Nidelven Hotel og på Nova 
Kurs- og Konferansesenter i Trondheim.

Bård Lilleeng synes det er nyttig å møte medlem-
mene. Han holdt foredrag på Vest-Agder legefor-
enings årsmøte. Foto Legeforeningen


