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AKTUELT I FORENINGEN       

Normaltarifforhandlingene 
er startet1270

Forhandlingene om Normaltariffen 
mellom Legeforeningen og staten 
startet 11. mai. Legeforeningen hadde 
på forhånd sendt sine krav til staten.

Det ble i første omgang forhandlet om 
rammen, som legges inn i revidert statsbud-
sjett. Rammen fordeles deretter på takster.

– Vi vil bidra til å legge et godt grunnlag 
for fortsatt utvikling av fastlegeordningen, 
saTorunn Janbu, Legeforeningens president 
ved forhandlingsstart. Hun viste til at det siste 
året har vært preget av høy aktivitet som følge 
av pandemien. Fastlegene har både under-
søkt, behandlet og vaksinert, køene til syke-
hus har økt og avtalespesialistene tar unna.

– Vi kommer til å legge vekt på å under-
bygge det som fungerer godt i systemet og 
vil gjerne gå i dialog om det som kan for-
bedres. Vi imøteser signaler fra staten ved-
rørende viljen til å videreutvikle ordningen, 
sier presidenten.

Legeforeningen har sendt brev til helse- 
og omsorgdepartemenet for å få endret 
grunnlaget for refusjonstariffen, slik at fast-
legene kan ivareta flere av de oppgavene 
som etterspørres i samhandlingsreformen. 
Beskrivelsen av fastlegeordningen i sam-
handlingsmeldingen og innstillingen fra 
Stortinget, viser liten oppmerksomhet til de 
forhold som gjør fastlegeordningen til en 
suksess og bakgrunnen for dette. Det etter-
spørres enkelte nye oppgaver som det i dag 
ikke er åpning for å ivareta. Legeforeningen 
er også opptatt av god prioritering av fast-
legenes tid og at fastlegenes forpliktelse til 
å være tilgjengelig må understøttes

Legeforeningens president sa også at de 
ville se hvordan avtalespesialistene skal 
møte økende etterspørsel og aktivitet.

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

Positive signaler1270

Legeforeningen mener det er postivt 
at regjeringen i revidert nasjonalbud-
sjett øker bevilgningene til lokale 
helse- og omsorgstjenster

Regjeringen bevilger 40 millioner kroner 
til tilskuddsordningen for stimulering av 
lokalmedisinske sentre og annet samarbeid 
om helsetjenester i kommunene.

– Legeforeningen mener valget av virke-
midler må være godt forankret gjennom 
solide utredninger, analyser og utprøving 
før de eventuelt iverksettes på nasjonalt 
nivå, sier Torunn Janbu, president i Lege-
foreningen. Hun mener det er postivt at til-
skuddsordningen for lokale samhandlings-
prosjekter utvides.

Hovedgrepet for bedre samhandling er en 
tydeligere ansvars- og oppgavedeling mel-
lom og innad i kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.

– En grundig utprøving må foreligge før 
det settes i verk strukturendringer. Vi tror 
eksempelvis at «halvannenlinjetjenester» 
eller intermediære nivåer ikke nødven-
digvis vil bidra til bedre samhandling. Disse 
kan skape flere samhandlingsbehov for en 
del oppgaver som allerede ivaretas gjennom 
god oppgavedeling mellom eksisterende 
nivåer, sier Torunn Janbu.

Gorm Hoel
gorm.hoel@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Lokalsykehusdebatt i Tromsø
Troms Legeforening avholder årsmøte 
på Clarion hotell Bryggen 17. juni kl 17. 
Etterpå blir det lokalsykehusdebatt med 
statssekretær i Helse- og omsomgsdepar-
tementet Roger Ingebrigtsen, direktør
Tor Ingebrigtsen ved Universitetet i Nord-
Norge og Hege Gjessing, leder i Yngre 
legers forening. Det blir også kåring av 
årets Tromsdoktor.

Fortsatt stort landsråd 
i Allmennlegeforeningen
Landsrådet i Allmennforeningen ønsker 
ikke å redusere antall landsrådsrepresen-
tanter. Flere ga uttrykk for at et redusert 
antall representanter vil gå på bekostning 
av demokratiet i foreningen og på engasje-
mentet. Styret hadde innstilt på å redusere 
antallet, men dette stemte landsrådet mot.

Senter for allmennmedisinsk 
kvalitetsutvikling
Et enstemmig landsråd i Allmennforenin-
gen ønsker at styret skal arbeide videre 
med en etablering av Senter for allmenn-
medisinsk kvalitetsutvikling (SAK). Utred-
ningen skal skje i to prosjekter. Det første 
skal dreie seg om organisering og ramme-
vilkår for etablering og drift av SAK. Sen-
tralstyret nedsatte i januar 2010 en gruppe 
for å utrede dette. Utredningen vil gå over 
fire til seks måneder. Prosjekt to er utvik-
ling av det faglige innholdet i SAK. Dette 
arbeidet er godt i gang med Janecke The-
sen som prosjektleder.

Støtter ikke forslag til 
skattlegging av pensjonsinntekt
Akademikerne støtter ikke departementets 
forslag til ny skattelegging av pensjonsinn-
tekt.

– Vi kan ikke støtte et forslag som inne-
bærer en omfordeling blant pensjonister. 
Departementets forslag om skattelette for 
de med lav pensjonsinntekt har vi sympati 
for, men det må finansieres over statsbud-
sjettet uttaler Knut Aarbakke, Akademiker-
nes leder, på Akademikernes Internett-
sider.

Forslaget innbærer en skatteskjerpelse 
for de med pensjonsinntekt på 280 000 eller 
mer og skjerpes ved økende inntekt. Perso-
ner med pensjon utover rundt 280 000 kro-
ner får både økt gjennomsnittsskatt og økt 
marginalskatt.

Les mer: www.akademikerne.no/
default.asp?V_ITEM_ID=51097

Legeforeningens og statens forhandlere. Fra v. Trond Egil Hansen (Af) , Linda Løvaas og Øystein Sand 
(staten), Torunn Janbu og Synnøve Bratlie (PSL). Foto Lise B. Johannessen


