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Enklere innlogging i Min side1755

– De som ønsker det kan nå bruke e-postadresse som brukernavn 
ved innlogging i Min side, forteller prosjektleder Stine Bjerkestrand.

Det er også kommet andre funksjoner som 
gjør bruken av Min side enklere. Tidligere 
måtte alle bruke medlemsnummeret når 
man ville inn i Min side. Nå kan alle velge 
å bruke sin e-postadresse i stedet.

– E-postadressen som kan brukes er den 
som er registrert i Legeforeningens medlems-
register, forklarer Bjerkestrand. Dette er en 
endring som mange har ønsket seg lenge, og 
hun er glad hun nå kan tilby denne mulig-
heten. De som ønsker å fortsette å bruke med-
lemsnummeret kan selvfølgelig gjøre det.

Automatisk utfylt brukernavn
Det blir også lettere å logge inn når noen 
mottar et medlemsbrev i Min side. Lenken 
i e-posten vil sørge for at brukernavnet er 
ferdig registrert, og at mottakeren kun 
trenger å skrive inn passordet sitt.

– Noen har også ønsket at datamaskinen 
skal kunne huske brukernavn og passord 
fast, men det vil være en sikkerhetsrisiko 
siden mange deler samme maskin, forklarer 
Bjerkestrand.

Varsel om nyheter og diskusjoner
Alle som ønsker å følge et tema kan abon-
nere på e-postvarsel om nye innlegg eller de 

siste artikler fra Tidsskriftet eller legefor-
eningen.no. Dette kan også gjøres via Min 
side. De som ønsker et varsel kan gå til 
ønsket tema eller forum, og deretter velge 
«E-postvarsel».

Bestem passord selv
– Alle er ikke klar over det, men det har 
hele tiden vært mulig å velge passordet 
sitt selv, forteller Bjerkestrand. Inne i Min 
side er det et valg oppe til høyre som heter 
«Endre passord». Om noen har glemt pass-
ordet sitt, er det mulig å få dette tilsendt 
automatisk til mobil eller e-post fra funk-
sjonen «Glemt eller manglende brukernavn 
eller passord?» på forsiden av Min side.

– Vi ser at bruken av Min side øker, og vi 
gleder oss veldig over at stadig flere benyt-
ter muligheten til å ha faglige diskusjoner 
der, sier Stine Bjerkestrand.

Stein Runar Østigaard
stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Normaltariffen
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Legeforeningen har oppdatert normaltariffen for næringsdrivende leger med de 
endringene som partene ble enige om i årets oppgjør. Nye takster, refusjoner og egen-
andeler trådte i kraft 1.7. 2010.

Blant endringene kan nevnes at takstene 507c og d nå er forbeholdt allmennlegene, 
mens det er opprettet nye takster 502a og b som nye spirometritakster for spesialistene. 
Prosedyrene som tidligere er blitt honorert over takst 510b er blitt splittet i to takster slik 
at 510b er for provokasjonsundersøkelse og 510f er for bestemmelse av NO i ekspira-
sjonsluften.

Alle endringer er markert med uthevet tekst i kursiv. De nye normaltariffheftene 
er lagt ut på Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no/id/163327.0

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov 
for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Rettshjelpsordningen
Gjennom rettshjelpsordningen kan med-
lemmer søke om økonomisk støtte for 
å dekke utgifter til bruk av egen ekstern 
advokat. Rettshjelpsordningen er imidlertid 
ingen forsikringsordning, og det er ingen 
automatikk i at søknader innvilges.

Som medlem bør man ikke engasjere 
egen advokat før saken er vurdert eller dis-
kutert med tillitsvalgt eller sekretariatet. 
Unntak kan forekomme i situasjoner der 
man må reagere straks, for eksempel for 
å unngå å oversitte en frist. Når det gjelder 
slike frister er det nyttig å være klar over at 
de fleste offentlige organer vil utvide svar-
fristene hvis man tar kontakt umiddelbart.

Søknadene avgjøres etter en skjønns-
messig vurdering av Rettshjelpsutvalget. 
Søknad om støtte bør leveres før man kon-
takter advokat, og man bør også ha tatt kon-
takt med Rettshjelpsordningens sekretariat.

Rettshjelpsutvalget opererer på delega-
sjon fra sentralstyret, innen rammen av ved-
tekter fastsatt av landsstyret. I behandling av 
søknader skal utvalget bl.a. skal vektlegge 
sakens betydning, sett hen til rettshjelpsord-
ningens formål, søkers medvirkning til at 
saken har oppstått, søkers manglende med-
virkning til å finne en løsning på saken, hvor-
vidt økonomisk støtte kan antas å svekke 
Legeforeningens omdømme, og innvilget 
støtte i tidligere saker. Dekningsområdet for 
ordningen er regulert i vedtektenes kapittel 
5. Det kan ytes støtte til tilsynssaker, straffe-
saker relatert til yrkesutøvelsen, ærekren-
kelser, tvist med NAV/trygden, oppsigelser 
av driftsavtaler, samarbeidsproblemer med 
oppdragsgiver, tvist i arbeidsforhold, proble-
mer med hjelpepersonell, erstatningskrav, 
og mediehåndtering.

Det kan i tillegg søkes om støtte til saks-
forhold av stor prinsipiell betydning som 
ikke er nevnt ovenfor. En søknad skal inne-
holde en kortfattet saksfremstilling, infor-
masjon om hva man ønsker å oppnå, belø-
pet det søkes om, kontaktinformasjon for 
legen eller dennes fullmektig, kopi av 
samtlige relevante dokumenter og korre-
spondanse i saken. Taushetsbelagt infor-
masjon skal søker selv skjerme/sladde og 
opplysning om når og hvordan sekretaria-
tet ble forsøkt kontaktet.

Se fullstendige vedtekter på www.lege-
foreningen.no/id/7989 og på Min side.

Det blir nå enklere å logge seg inn i Min side. Illustrasjonsfoto Colourbox


