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Forhandlingene er i gang1254

Normaltarifforhandlingene startet 
mandag 11. mai Legeforeningen 
hadde på forhånd oversendt sine krav.

Egenandelen som næringsdrivende leger 
mottar fra pasienter fastsettes av Stortinget, 
mens størrelsen på trygderefusjon og basis-/
driftstilskudd forhandles årlig i Normal-
tarifforhandlinger. I 2009 er det vedtatt en 
økning av pasientens egenandel på 5 % som 

innsparing på statsbudsjettet. Dette betyr at 
økningen trekkes ut fra de offentlige over-
føringer legene får.

– Vi skal i forhandlingene komme frem 
til en ramme og må i tillegg drøfte hvordan 
egenandelsøkningen skal håndteres, sier 
president Torunn Janbu.

– Næringsdrivende fastleger og avtale-
spesialister gir effektive helsetjenester med 
god kvalitet. Men det er avgjørende for 
driften at legene oppnår kostnadsdekning 
for utgifter som helsenett, pensjon for 
ansatte og bedriftshelsetjeneste, sa presi-
denten i sitt åpningsinnlegg.

Staten har lagt vekt på at samfunnet nå er 
inne i en lavkonjunktur og at legene i 2008 
fikk et godt oppgjør som gir overheng 
i 2009. Partene skal sammen gå igjennom 
grunnlagstallene for uttak av refusjon.

Forhandlingene om rammen foregikk ut 
mai måned, mens det i juni forhandles om 
fordeling på takster. Nye satser vil gjelde 
fra 1.7. 2009.

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

Ønsker forutsigbar tjeneste1254

En ny veileder om voksenhabilite-
ringstjenesten skal gi tydelige førin-
ger for videreutviklingen av voksen-
habiliteringstjenesten.

Siden tjenesten ble etablert i 1991 har den 
hatt utfordringer med å finne sin plass blant 
resten av den «etablerte» spesialisthelsetje-
nesten. Helse- og omsorgsdepartementet ga 
på denne bakgrunn Helsedirektoratet i opp-
drag å styrke voksenhabiliteringstjenesten, 
blant annet med veiledningsmateriell. Vei-
lederen henvender seg til ledere på alle 
nivåer som har ansvar for voksenhabilite-
ringstjenesten og andre virksomheter som 
gir tjenester til samme pasientgruppe.

Legeforeningen støtter målsettingen med 
veilederen og ser et behov for nettopp tyde-
lige føringer for videreutvikling av voksenha-
biliteringstjenesten. Bidrag som kan medføre 
at voksenhabiliteringstjenestens oppgaver og 
tjenester blir tydelige og forutsigbare er vik-
tige og nødvendige, mener foreningen.

Veilederen har et gjennomgående fokus 
på nødvendigheten av samhandling både 
innad i spesialisthelsetjenesten, og også 
i forhold til kommunehelsetjenesten og 
fastleger for at pasientgruppen med behov 
for rehabiliteringstjenester skal få et best 

mulig tilbud. Legeforeningen synes derfor 
det er vanskelig å forstå at fastlegene ikke 
har vært representert i arbeidsgruppen som 
har utarbeidet veilederen. Det ville gitt et 
svært viktig bidrag til dokumentet om det 
hadde innhentet allmennmedisinsk kompe-
tanse. Legeforeningen mener at denne 
manglende kompetansen preger veilederen 
ved at forslagene til samhandling mellom 
voksenhabiliteringstjenesten og fastlegene 
er utydelige og uklare.

Veilederen presiserer behovet for 
pasientansvarlig lege, men er utydelig på 
hvilken avdeling innenfor spesialisthelse-
tjenesten som skal ha ansvar for å utnevne 
pasientansvarlig lege. For pasienter med 
behov for tjenester fra voksenhabiliteringen 
er tildeling av pasientansvarlig lege vikti-
gere enn for de fleste andre innlagte 
pasienter, mener Legeforeningen som også 
savner tydeligere spesifisering av kompe-
tansekrav til voksenhabiliteringstjenesten 
og en klargjøring av hvilke fagområder som 
skal være obligatorisk dekket og hvilke som 
kan være en del av tjenesten.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
153568.0

Kari Jussie Lønning
kari.jussie.lonning@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Mellomoppgjøret forsinket
I 2009 gjennomføres det et mellomoppgjør 
i Spekter, dvs. et økonomisk oppgjør i mel-
lomåret mellom hovedoppgjørene. For-
handlingen om A-delen er gjennomført, 
men man kom ikke i gang med A2 før etter 
avsluttet mekling i Stat og KS 26. og 27. 
mai. Det betyr at de lokale forhandlingene – 
B-dels forhandlingene – gjennomføres 
i juni.
Les mer: www.legeforeningen.no/id/153710

Fastlegene stadig mer populære
Ferske tall fra Norsk kundebarometer, 
som er et forskningsprosjekt ved Handels-
høyskolen BI, viser at nordmenn er svært 
tilfreds med fastlegen sin. Fastlegen kan 
notere rekordhøy brukertilfredshet. Norsk 
kundebarometer 2009 har intervjuet 600 
brukere av seks utvalgte offentlige tjenes-
ter. De vurderte fastlegene oppnår 82,3 av 
maksimalt 100 oppnåelige brukertilfreds-
hetspoeng, og kan vise til en markant 
økning i tilfredshet i forhold til fjorårets 
måling. Brukertilfredsheten er målt på en 
skala fra 0 til 100 kundetilfredshetspoeng. 
Fastlegene fikk 68,4 poeng i 2007 og 74,4 
poeng i 2008.
Les hele undersøkelsen her: www.bi.no/
Content/Article____75199.aspx

Kurs i lokale forhandlinger 
i KS-området
Akademikerne kommune arrangerer kurs 
i lokale forhandlinger over hele landet. 
Kursinnhold er lokale forhandlinger etter 
hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det 
kommunale avtaleområdet. Det skal totalt 
avholdes 21 kurs. Ett kurs ble avholdt 
i Bergen i mai, de øvrige 20 kursene avhol-
des fra 19. – 31.8. 2009. For påmelding og 
program, se www.akademikerne.no/
default.asp?V_ITEM_ID=38447

fastlegen.no
Landsrådet i Allmennlegeforeningen har 
enstemmig vedtatt å etablere nettstedet 
fastlegen.no. – Formålet er å få et felles 
ansikt utad, i første rekke rettet mot 
befolkningen, sier styremedlem Jørn Kip-
persund.

Nettstedet skal være en «Hvem-hva-
hvor»-database om fastlegeordningen. 
Folk skal kunne finne ut hvem som er fast-
legen, hva de kan bruke fastlegen til, hvor-
dan de bytter fastlege etc. Fastlegen.no skal 
være et felles digitalt ansikt mot befolknin-
gen, makthavere og beslutningstakere, 
men nettstedet skal ikke være en nyhets-
tjeneste. Det skal heller skal ikke ta opp 
konkurransen med f.eks. doktoronline.no 
og lommelegen.no hvor man kan få svar 
på konkrete medisinske problemstilinger. 
Snarere skal fastlegen.no hjelpe folk til 
å finne ut om de bør gå til lege.

Øystein Sand, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet, Torunn Janbu, 
president i Legeforeningen og Anne Kjersti 
Befring, forhandlingssjef i Legeforeningen leder 
forhandlingene. Foto Lise B. Johannessen


