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Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, 

spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. november 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken styremøtet 14. desember 2018. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Bakgrunnen for forslaget er endringer i spesialistutdanningen for leger, og at man mener det er 

behov for at deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres hos avtalespesialister. 

 

I forsøksordningen som har vært på plass siden 2014, har det vært helseforetaket som har 

inngått avtalen om refusjon for behandling i spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialisten har 

hatt utgiftene ved å stille et kontor og utstyr til rådighet for LIS og det er kun et fåtall LIS som 

har fått slik praksis. 

De fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Den norske legeforening har nå laget 

en mal for en avtale med LIS i avtalepraksis.  De har også utarbeidet en ny økonomisk modell 

for spesialistutdanning i avtalepraksis. 

Det foreslås at det er avtalespesialisten som beholder refusjoner og egenandeler som lege i 

spesialisering utløser og at det er avtalespesialisten som er faglig og økonomisk ansvarlig for 

behandlingen. Lønn til LIS-legen betales av helseforetaket. 

Of støtter forslaget om at avtalespesialisten beholder refusjoner og egenandeler som lege i 

spesialisering utløser. Det vil forhåpentligvis være et incentiv til flere avtaler enn man har klart 

å opprette i forsøksordningen. Ordningen bør evalueres etter noen år for å se om det har hatt 

den ønskede effekt og om det har medført at det faktisk blir flere LIS i avtalepraksis. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 


