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Legeforeningen mister 
delegert myndighet1498

Lagtinget har bifalt Odelstingets 
beslutning om å endre helseperso-
nelloven § 53. Endringen innebærer 
at Legeforeningen fra det tidspunktet 
lovendringen trer i kraft ikke lenger 
har delegert myndighet til å god-
kjenne spesialister.

Odelstingets behandling av saken i sak nr. 
14, er i tråd med innstilling fra Stortingets 
helse- og omsorgskomité (1). Lovvedtaket 
er derved fattet, slik at anledningen til 
å delegere myndighet til godkjenning av 
spesialister til private yrkesorganisasjoner 
bortfaller. Ikrafttreden blir fra den tid 
Kongen bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag 
om endringer i helsepersonelloven § 53, 
slik at Helsedirektoratets adgang til å dele-
gere godkjenningsmyndighet til private 
yrkesorganisasjoner å godkjenne spesia-
lister opphører har vært behandlet i Stor-
tinget, Odelstinget og Lagtinget. Lagtinget 
bifalt Odelstingets beslutning 18.6. 2009 
(sak nr. 22).

Det er en viktig tilføyelse i sakens 
behandling, nemlig at Stortinget ber Regje-
ringen legge frem en egen sak om organise-
ring og vilkår for den fremtidige ordningen 
med spesialistgodkjenning og utdanning 
av spesialister i helsevesenet.

Dette innebærer at det må gjennomføres 
en betydelig utredning i Helse- og omsorgs-
departementet før en ny ordning iverksettes. 
I innstillingen fra Helse- og omsorgskomi-
teen understrekes det at det i det fremtidige 

arbeidet med organisering av ny spesialist-
godkjenningsordning og gjennomgang av 
spesialistutdanningene, vil være nødvendig 
med et tett og omfattende samarbeid med 
bl.a. aktuelle yrkesorganisasjoner, fagnett-
verk, de regionale helseforetakene og 
utdanningsinstitusjonene.

Det er uttalt at overføring av myndighet 
til å gi spesialistgodkjenning til det offent-
lige, vil få betydelige økonomiske og admi-
nistrative konsekvenser. Disse konsekven-
sene vil ved ulike løsninger for organisering 
av spesialistutdanningen, bli vurdert. En 
praktisk organisering og finansiering av det 
fremtidige utdannings- og godkjennings-
arbeidet vil bli utredet nærmere, heter det 
i komiteens innstilling.

– Legeforeningen ser en gjennomgang 
av ordningen med godkjenning og utdan-
ning av spesialister som positivt og vil 
gjerne bidra i arbeidet, sier generalsekretær 
Geir Riise.

– Legeforeningen har i en årrekke hånd-
tert den praktiske gjennomføringen av spe-
sialistutdanningen, og vår kompetanse er 
etterspurt av departementet i arbeidet frem-
over. Vi er tilfreds med at Legeforeningens 
synspunkter om behovet for grundig utred-
ning på feltet og at eventuelle endringer 
må forelegges Stortinget, før de iverksettes. 
Dagens håndtering av spesialistgodkjenning 
og spesialistutdanning antar vi vil fortsette, 
inntil en utredning er gjennomført og 
behandlet i Stortinget, sier Riise.

Einar Skoglund
einar.skoglund@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Vil begrense tilgangen på tobakk 1498

Det er bred støtte i hele befolkningen 
om tiltak som vil gjøre det vanske-
ligere å få kjøpt tobakk.

– Det er gledelig at befolkningen stiller seg 
positive til tiltak som vil begrense tilgjenge-
ligheten på tobakk uavhengig politisk tilhø-
righet og uavhengig hvor i landet man bor. 
Forslagene som Tobakksfritt, Legefor-
eningen og Helsedirektoratet har foreslått, 
er gode og viktige folkehelsebidrag, sier 
Tore Sanner, professor ved Institutt for 
kreftforskning og leder i Tobakksfritt.

Det er Respons Analyse som har gjen-
nomført en landsomfattende opinionsunder-
søkelse om befolkningens røyke- og snu-

svaner og om salg av tobakksvarer. Man har 
bedt om tilbakemelding på to konkrete 
folkehelsetiltak som vil redusere tilgjenge-
ligheten på tobakk. Det ene tiltaket inne-
bærer å heve aldersgrensen fra 18 til 20 år. 
Det andre tiltaket går ut på å redusere antall 
utsalgssteder. Begge tiltakene møter positiv 
støtte i befolkningen, med henholdsvis 
50 % som støtter heving av aldersgrensen 
og 60 % som støtter reduksjon i antall 
utsalgssteder.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
154831.0
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Oppdatert normaltariff
Legeforeningen har oppdatert normaltarif-
fen for næringsdrivende leger med de end-
ringene som partene ble enige om i årets 
oppgjør. Nye takster, refusjoner og egen-
andeler trer i kraft fra 1.7. 2009. Opptrykk 
av normaltariffheftene sendes ut sammen 
med tidsskriftet i august.

www.legeforeningen.no/id/154814.0

Dreiebok for overdragelse 
av praksis
Dreieboken for overdragelse av praksis 
foreligger nå i revidert versjon. Dreieboken 
er tilgjengelig på Legeforeningens Inter-
nettside www.legeforeningen.no/id/154681.0

Blant de forhold som er nærmere omtalt 
er overdragelse av praksis ved deleliste/
senioravtale.

Helsemessige konsekvenser 
av klimaendringer
Representanter for verdens legeorgani-
sasjoner samles 1.9. 2009 til seminar 
i København for å diskutere de helsemes-
sige konsekvensene av klimaendringene. 
Verdens legeorganisasjon (WMA) ønsker 
å forsikre at legeorganisasjonens stemme 
blir hørt når en ny global klimaavtale som 
skal erstatte Kyoto-avtalen, skal behandles 
to måneder senere.

På seminaret som arrangeres av WMA, 
vil lederne i de ulike legeforeningene og 
eksperter på klimaendringer diskutere 
og løfte frem klimaendringenes helsemes-
sige implikasjoner. Legene vil fremme for-
slag om hvilken rolle leger kan spille når 
det gjelder å gjøre verdenssamfunnet opp-
merksom på den økte risikoen for sykdom-
mer som følge av klimaendringene.

www.wma.net/e/press/2009_7.htm

Egenandel ved refusjon 
fra Utdanningsfond III
Fondsutvalget for Utdanningsfond III har 
med bakgrunn i den økonomiske situasjo-
nen i fondet og ubalansen mellom inntek-
ter og utgifter, vedtatt enkelte endringer 
i retningslinjene for refusjon. Endringene 
innebærer at det for kurs avholdt fra og 
med 1.10. 2009 innføres en egenandel på 
kr 500 per kurs for alle søknader om refu-
sjon fra fondet. Det gis således refusjon 
for legitimerte reise- og oppholdsutgifter 
utover kr 500 per kurs. Videre er det 
bestemt at maksimumssatsen for refusjon 
til godkjente spesialister, endres til 
kr 10 000 per år. Satsen gjelder uavhengig 
av antall kurs per år.

Se www.legeforeningen.no for fullsten-
dige nye retningslinjer og søknadsskjema.


