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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Svarer Konkurransetilsynet775

– Legeforeningen er opptatt av å fremme konkurranse såfremt det ivaretar 
befolkningens interesser og behov, sier legepresident Torunn Janbu.

Legeforeningen har besvart Konkurranse-
tilsynets henvendelse om ordningene for 
offentlig driftstilskudd og refusjon for pri-
vatpraktiserende leger.

Tilsynet har tidligere funnet forhold ved 
ordningene for fysioterapeutene som anses 
å gi svekket konkurranse. De vurderer nå 
ordningene for legene og i den forbindelse 
ble Legeforeningen anmodet å komme med 
en redegjørelse.

Foreningen viser i sitt svar til organise-
ringen av helsetjenester i sin helhet, med 
staten som eier for sykehus – og tilnærmet 
monopol på tjenester. Det pekes blant annet 
på at legetjenester fra næringsdrivende 
leger skjer i et gjennomregulert marked, 
som i det alt vesentlige er underlagt 
offentlig finansiering. Klare helsepolitiske 
målsettinger og styringssbehov begrunner 
utformingen av ordningene.

Kontinuitet
Konkurransetilsynet har vist særlig interesse 
for forhold knyttet til varigheten av avtalene 
for de privatpraktiserende avtalene.

– Legeforeningen har fremhevet at hen-
synet til kontinuitet må stå sentralt. Det er 
avgjørende for utviklingen og kvaliteten på 
tjenestene som tilbys at legene kan foreta 
langsiktige investeringer i sine virksom-
heter. Langsiktighet vil normalt også sikre 
et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i virk-
somhetene, stimulerere til utvikling av gode 
systemer og rutiner samt legge til rette for 
god samhandling mellom legene og de 
øvrige aktørene i helsetjenesten, sier Janbu.

Også rekrutteringshensyn nevnes, idet 
mulighet for karriereutvikling og oppbyg-
ging av praksiser forutsetter at det er 
mulighet for langsiktig planlegging.

Fastlegeordningen
Fastlegeordningen har vært gjenstand 
for grundige evalueringer, som viser god 

måloppnåelse. Blant annet er ordningen 
i stor grad gjenstand for tilfredshet i befolk-
ningen, og befolkningens tilgjengelighet 
til legetjenester er blitt bedre samtidig som 
staten har god kostnadskontroll.

– Legens rolle som fast kontaktpunkt og 
koordinator for pasientene sikrer god oppføl-
ging, og fastlegen vil styre henvisninger mot 
henvisningsinstanser som vurderes å ha god 
kvalitet og kort ventetid. Det er alltid pasien-
tens medisinske behov som avgjør henvis-
ningen, understreker legepresidenten.

Avtalespesialister
Legeforeningen har etterlyst bedre over-
sikter over ventetider og har foreslått at 
avtalespesialister skal inngå i befolkningens 
rett til å velge speisalisthelsetjenester 
i pasientrettighetsloven kapittel 2. Endrede 
regler for utviklingen i så vel fastlege-
hjemler som i driftstilskuddsavtaler, er også 
et tema. Legeforeningen mener systemet 
med nasjonal tildeling av fastlegehjemler 
og stillinger bør fjernes. Når det gjelder 
avtalespesialister konstaterer Legefor-
eningen at det synes å være kapasitetspro-
blemer innenfor de fleste spesialiteter, og 
et klart behov for flere spesialisthjemler.

– Avtalespesialistene representerer et 
alternativ til sykehusmonopolet, om enn 
med et videreutviklingspotensiale i så måte. 
Evalueringer viser at tjenestene som utføres 
av privatpraktiserende spesialister har god 
effektivitet og tilgjengelighet og fremstår 
kostnadseffektivt i forhold til behandling 
ved sykehusene. Antall klagesaker på spe-
sialister til Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) er svært lavt, påpeker Janbu.

Kontroll med ordningene foregår på 
ulike nivåer. Den enkelte virksomhet er 
pålagt å ha grundige internkontrollsyste-
mer. Videre ligger det viktige kontrollmeka-
nismer ved det etablerte avtaleforholdet, 
ved at partene har incitament for å reagere 
ved brudd eller uregelmessigheter. Statens 
helstilsyn har en viktig kontrollfunksjon 
i forhold til helsehjelpen som ytes. Legenes 
inntjening og takstbruk er gjenstand for 
nøye gjennomgang av Helseøkonomifor-
valtningen (HELFO). Når det gjelder 
avtalespesialistene gjennomfører RHF-ene 
besøk og kontroller direkte med den enkelte 
virksomhet.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Medlemsfordeler 
i Den norske legeforening
Sekretariatet har fremforhandlet ulike 
rabattavtaler for medlemmene i forenin-
gen. Dette omfatter bank og forsikring, 
hotell og reiser, telefon, kjøp av IT-utstyr 
og drivstoff. Det vises til nærmere infor-
masjon på www.legeforeningen.no/medlem 
eller Min side.

Rentefordel
I samarbeid med de øvrige akademikerfor-
eningene har foreningen en avtale med 
DnB NOR om bank- og forsikringsproduk-
ter. Avtalen gir en rentefordel sammenlik-
net med bankens øvrige kunder, for tiden 
0,15 % på lån over én million kroner, samt 
15 % rabatt på skadeforsikringsprodukter.

Bedre for næringsdrivende
Banken vil i løpet av sommeren 2010 få på 
plass et godt innskuddsprodukt, og det er 
en målsetting å tilby bedre forsikringsord-
ninger for næringsdrivende medlemmer 
i løpet av året. Vi minner ellers om en sær-
lig gunstig avtale om gruppelivforsikring.

Husk å kontakte leverandøren!
Det er viktig at du som medlem selv kon-
takter DnB NOR og andre leverandører 
som tilbyr medlemsfordeler for Legefor-
eningens medlemmer for å forsikre deg 
om at du oppnår de avtalte fordelene. Vi vet 
av erfaring at enkelte medlemmer kan ha 
et kundeforhold etablert uten at medlems-
avtalen er gjort kjent, da våre samarbeids-
partnere ikke kan knytte en kundefore-
spørsel til medlemsskapet i Legeforenin-
gen. Du kan enkelt sjekke om du har fått 
Legeforeninges medlemsfordeler for bank 
og forsikring ved å ringe 04700.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet om 
du har spørsmål eller innspill til våre med-
lemsfordeler i Legeforeningen.

Doktor i Nord til alle
Det er nå mulig å tegne abonnement på 
Doktor i Nord også for medlemmer av 
Legeforeningen som ikke bor i Nord-
Norge. For 250 kroner i året får man fem 
utgaver av bladet Doktor i Nord. For mer 
informasjon kontakt nlfinfo@frisurf.no.

Tariffoppgjøret 2010
Åpning av hovedoppgjøret i offentlig sektor 
er torsdag 8.4. 2010: Stat kl 10, KS kl 12 
og Oslo kommune kl 14.

Spekter helse åpner de innledende for-
handlingene om Overenskomstens del A 
onsdag 14. april.

Siste forhandlingsdag er fredag 30. april 
ved midnatt.

Ved eventuelt brudd og videre mekling, 
fastsettes datoer senere.

– Legeforeningen har fremhevet at hensynet 
til kontinuitet må stå sentralt, sier Torunn Janbu. 
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