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SOP har lansert nye nettsider
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har laget nye nett-
sider med oppdatert informasjon om nye vedtekter og kalkulatorer 
for avbruddsytelser og alderspensjon.

I forbindelse med nye vedtekter i ordningen 
fra 1.1. 2011, er det lansert nye nettsider 
for ordningen på www.sop.no. Det skal 
være enkelt for medlemmene å finne den 
informasjonen man søker, noe som er 
særlig viktig med tanke på det nye regel-
verket. Det er derfor laget nye kalkulatorer 
for avbruddsytelser og alderspensjon.

Kalkulator for alderspensjon
I kalkulatoren for pensjonsytelser kan med-
lemmene legge inn ønsket pensjonerings-
tidspunkt, og ønsket uttaksperiode. Da ser 
man hva årlig alderspensjon fra SOP vil 
utgjøre, og hvordan størrelsen på pensjonen 
endres gjennom de ulike valgmulighetene.

Legg spesielt merke til at de pensjoner 
som samordnes med SOP, omregnes 
dersom utbetalingsperioden for tjeneste-
pensjonen avviker fra den utbetalings-
peiode man har valgt for sin SOP-pensjon. 
Uavhengig av hvor lang utbetalingsperi-
oden er for tjenestepensjonen, vil SOP 
samordne med et pensjonsbeløp som er 
omregnet til samme utbetalingsperiode. 

Dette vises i kalkulatoren ved at det fak-
tiske tjenestepensjonsbeløp ganges med 
en faktor. Resultatet blir et annet, fiktivt 
pensjonsbeløp som SOP samordner med.

Kalkulator for avbruddsytelser
Det er også utviklet egne kalkulatorer for 
sykehjelp og fødselsstønad fra SOP. Siden 
regelverket deler støtten i to grupper finnes 
kalkulatoren for sykehjelp i to eksemplarer: 
én for leger autorisert før 1.1. 1993 og én 
for leger autorisert etter 1.1. 1993.

Kalkulatoren for fødselstønad tar 
utgangspunkt i lik beregning uavhengig 
av legenes autorisasjonstidspunkt. Siden 
de nye vedtektene innebærer et lavere nivå 
på ordningens avbruddsytelser, er kalkula-
torene særlig ment å ha en funksjon for 
å avdekke det eventuelle forsikringsbehov 
som flere leger i privat legepraksis nå vil 
ha behov for.

Grethe Veiåker Nilsen
grethe.veiaker.nilsen@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Statsstøtte 
til Lægeforeningens tidsskrift

Utdanning, spesialisering og faglig kompetanseheving var noe av fellesnevneren som 
førte til dannelsen av Den Norske Lægeforening i 1886. Etter at Tidsskriftet ble et organ 
for Lægeforeningen i 1890, ble det ansett som en viktig informasjonskilde for oppdate-
ring av legestanden. Dette gjenspeilet seg også i forslag i Stortinget om å gi statlig til-
skudd til legenes tidsskrift. Det resulterte i at det fra 1895 til 1904 i statsbudsjettet årlig 
ble bevilget kr 1 200 som støtte til utgivelse av Tidsskriftet. Ordningen opphørte i 1904 
som et resultat av et anstrengt statsbudsjett og at mange av Stortingets medlemmer 
hevdet at bladet i alt for stor grad hadde blitt et fagforeningstidsskift.

Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

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.

Kvittering for betalt kontingent
Legeforeningen rapporterer betalt fag-
foreningskontingent elektronisk til Skatte-
etaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut 
kvitteringer per post. Fradragsbeløpet 
for 2010 er kr 3 660. Les mer: 
www.legeforeningen.no/id/159231.0

Feil i e-postadresse
I saken Arkivsystemer for tillitsvalgte i nr. 
24/2010 skal riktig e-postadresse være: 
dokarkiv@legeforeningen.no

Kunngjøringer:

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer og 
alle arbeidssteder? Du får en bedre med-
lemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 16.12. 2010 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Syke-
huset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer 
som utdanningsinstitusjon i geriatri, 
gruppe II.

Endrede spesialistregler 
i hud- og veneriske sykdommer
Helsedirektoratet har vedtatt endring 
av spesialistreglene i hud- og veneriske 
sykdommer.

Kravet om minimum 12 måneder senge-
posttjeneste er erstattet av et krav om ni 
måneders tjeneste ved sengepost eller 
dagavdeling, hvorav minimum seks måne-
der må være avtjent ved sengepost. Den 
totale tjenestetiden for spesialistutdanning 
i hud- og veneriske sykdommer reduseres 
ikke, og kravet om minimum 18 måneders 
tjeneste ved gruppe I-institusjon opprett-
holdes.

De nye reglene er gitt umiddelbar ikraft-
treden. Komplett regelverk er tilgjengelig 
på Legeforeningens nettsider. 
www.legeforeningen.no/id/1375.0

Skjermdump av SOPs nye nettsider


