Adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2253-

25. mai 2020

Høring av endring i trygderefusjonsforskriften
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift
18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og
fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften) for å legge til rette for såkalte introduksjonsavtaler. Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i og rekruttering til annet allmennlegearbeid i kommunen og fastlegeordningen
Helse- og omsorgsdepartementet la 11.5.2020 frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten
Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. Planen skal bidra til å realisere en bærekraftig og
framtidsrettet allmennlegetjeneste. Den inneholder 17 tiltak fordelt på tre målområder: en
attraktiv og trygg karrierevei, god kvalitet til alle, og en fremtid med teambaserte allmennlegetjenester. I planperioden vil regjeringen styrke allmennlegetjenesten. I 2024 vil styrkingen
være på 1,6 milliarder kroner sammenlignet med budsjettet i 2020. I planen inngår som tiltak
at regjeringen vil innføre introduksjonsavtaler.
Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til
trygderefusjon under visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen
som har ansvar for listen(e) er til stede på legekontoret samtidig. Dagens regelverk åpner
ikke for dette. Forslaget innebærer at leger med introduksjonsavtale kan jobbe parallelt med
fastlegen som har listeansvaret. Introduksjonsavtaler vil gjøre det lettere for leger som jobber
i annet allmennlegearbeid i kommunen å spesialisere seg i allmennmedisin samtidig som
leger får mulighet til å få erfaringer med det å arbeide som fastlege uten å måtte investere i
egen praksis som næringsdrivende. I tillegg vil slike avtaler kunne avlaste de etablerte
fastlegene ved legekontoret som har en lege med introduksjonsavtale hos seg.
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Departementet foreslår ikke å åpne for en generell vikarordning. Det skal legges overordnede føringer for avtalene, men samtidig tilrettelegges for lokale tilpasninger i kommunene.
Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på regjeringens nettsider.
Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Horing-av-endring-itrygderefusjonsforskriften/id2703821/
Høringsfristen settes til 25.8.2020
Med hilsen

Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør
Ragnhild Røhme Fjærtoft
seniorrådgiver
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