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Allmennlegeforeningens svar på 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 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om rett til 
trygderefusjon. Hensikten med forslaget er å gi hjemmel for at det kan ytes stønad ved 
pasientbehandling når leger i spesialisering gjennomfører deler av spesialistutdanningen hos en 
avtalespesialist. Regjeringen ønsker å øke bruken av private avtalespesialister i spesialistutdanningen. 
For å legge til rette for denne utviklingen mener departementet at det må etableres en permanent 
ordning for det økonomiske oppgjøret mellom pasienten og folketrygden. 
 
De regionale helseforetakene har sammen med Helsedirektoratet og Den norske legeforening, 
utarbeidet en ny økonomisk modell for spesialistutdanning i avtalepraksis. Det er laget en mal for slike 
avtaler. Det foreslås at avtalespesialisten beholder refusjoner og egenandeler som lege i spesialisering 
utløser gjennom pasientbehandling. Avtalespesialistene og de regionale helseforetakene har utarbeidet 
en mal for avtale om tjeneste for lege-i-spesialisering (LIS) hos avtalespesialist. 
 
Allmennlegeforeningen støtter forslaget til endringer slik at det er avtalespesialisten som setter fram 
krav om refusjon for arbeid utført av legen i spesialisering, og det er avtalespesialisten som er 
økonomisk og faglig ansvarlig for kravet om refusjon. Avtalespesialisten er helsefaglig ansvarlig for 
arbeidet til lege i spesialisering, og den praktiske tjenesten gjennomføres under veiledning og 
supervisjon av avtalespesialisten.  
 
Det forventes at takster utløst av LIS hos avtalespesialister fremkommer i takstbrukundersøkelsen eller 
annen statistikk og dekkes ved en økning av rammen.  
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