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Kjære PSL kollegaer. Det er tid for en sommerhilsen. 

Høsten 2015 og våren 2016 har vært en hektisk periode preget av flere positive 
elementer. Vi har fått på plass ny rammeavtale, maler for samarbeidsavtaler med 
helseforetakene, og tydelige signaler fra politisk ledelse om videreutvikling og 
utvidelse av avtalespesialistordningen. Arbeid med å utvikle en tilpasset ISF-ordning 
for spesielt kostnadskrevende undersøkelser og behandlinger i avtalepraksis 
videreføres fra høsten. 

Litt om tariff-forhandlingene  
Vi er i disse dager midt inne i forhandlingene om normaltariffen, av tidligere PSL-
leder Truls Disen døpt til «vårens vakreste eventyr». Etter lange dager og kvelder i 
departementets møterom, med luften fylt av alt annet enn godlukt og oksygen, er det 
ikke mye vakkerhet og eventyraktig som preger bildet. Men årets forhandlinger har 
blitt holdt i en meget god tone mellom partene, selv om det har vært tildels store 
uenigheter om de økonomiske forutsetningene. 

PSL og Legeforeningene stilte til start i årets oppgjør med en holdning preget av et 
positivt ladet bakteppe etter fullførte forhandlinger om ny rammeavtale. 

Inngåtte intensjonsavtaler med maler for samarbeidsavtaler mellom HF og 
avtalespesialister og veileder for arbeidet med disse hadde skapt forventninger om at 
forholdene nå ligger til rette for å øke antall utredninger og behandlinger i 
avtalepraksis. 

Det var derfor med overraskelse og undring vi mottok statens første utspill der man 
krevde at avtalespesialistene måtte tilbakebetale (såkalt underreguleres) et beløp på 
50 millioner kroner, som skulle trekkes fra den økonomiske rammen. Begrunnelsen 
var at det var utført for m ye arbeid sammenlignet med det som var forutsatt etter 
fjorårets forhandlinger.  

Vi kunne dokumentere at dette skyldtes en stor økning i mottaket av nye pasienter, 
noe som igjen utløser mer prosedyretakster enn det kontrollpasienter vanligvis gjør. I 
tillegg kunne vi vise til det uttalte politiske målet til helsemyndighetene og 
helseministeren om å øke bruken av avtalespesialistene.  Etter vårt syn fremsto 
motpartens tilbakebetalingskrav sett i lys av dette noe underlig. Dette brukte vi også i 
vår argumentasjon.  Tilbakemeldingen var at i denne sammenhengen diskuterer vi 
økonomi og ikke helsepolitikk. 

Vi lyktes til slutt å forhandle ned beløpet til 26 millioner, og den økonomiske rammen 
endte på 3,7 prosent tillegg. Det er et resultat vi må si oss ganske fornøyde med, sett 
i lys av den totale økonomiske situasjonen i samfunnet. 

Men det blir ikke så mye igjen å fordele på takstene likevel. En egenandelsøkning 
vedtatt av Stortinget beslaglegger 57 millioner av rammen til avtalespesialistene, i 
tillegg til at de 26 millionene i underregulering trekkes fra.  



Noen ganger får man en følelse av å delta i et Svarteper-spill. Det gjelder bare å ikke 
la den følelsen ta overhånd, men holde gnisten og humøret oppe. 

I den forbindelse er det all grunn til å gi en kjempehonnør til støtten, kunnskapen og 
erfaringen som JA-avdelingen bidrar med i forhandlingene. Det er også grunn til å 
understreke et flott samhold mellom forhandlingsdelegasjonene til AF og PSL. Det er 
uhyre viktig å opptre samlet og støttende overfor hverandre. Det gjør vi nå. 

Forhandlingene om fordeling av det som blir igjen til takster, starter i morgen, og 
avsluttes torsdag. Utfra det jeg har skrevet tidligere er det antagelig ganske tydelig at 
hoveddelen av økningen vår dette året vil ligge på egenandelene, og ikke på 
takstene dessverre.  Videreutvikling av Normaltariffen med implementering av nye 
undersøkelser og behandlinger er det derfor liten grunn til å ha store forventninger 
om. 

Administrasjonskurs og årsmøte 
Dere har mottatt invitasjon til årets administrasjonskurs som avholdes i august. 
Fagutvalget har laget et svært godt program som bør være relevant og interessant 
for alle. Det har vært god respons, og per 1.juni er det over 100 påmeldte 
medlemmer. 

Jeg minner om at det er begrenset antall plasser, og råder dere å være raske med 
påmeldingen. 

Videreutvikling av avtalespesialistordningen. 
Det er i den nye Rammeavtalen i kommentarfeltet til § 3.1 tatt inn følgende 
kommentar: 
«RHF har ansvaret for avtalespesialistordningen i sin region. Det skal foreligge 
planer for utvikling av ordningen og hensiktsmessig bruk av avtalespesialistene. I 
dette ligger at det at det blant annet må være en plan for hvor mange hjemler det er 
behov for, i hvilke spesialiteter samt den geografiske fordelingen. Legeforeningen, 
gjerne ved tillitsvalgte i samarbeidsutvalget, skal informeres og involveres i 
planarbeidet.»  

I Helse Sør-Øst vedtok man i 2014 ny Handlingsplan for avtalepraksis frem mot 
2020. Der står det mye om behovet for avtalehjemler, hvilke typer spesialiteter som 
det er størst behov for, og forslag til geografisk fordeling.   Det vil si at man allerede 
har en plan som langt på vei svarer opp de kravene som er nevnt i Rammeavtalen. 

Likevel har  HSØ RHF etter at Rammeavtalen ble vedtatt frosset utlysninger av nye 
hjemler, og trukket tilbake  allerede utlyste hjemler, i påvente av at en ny plan skal 
utarbeides. Forhåpentligvis holder tidsplanen som er satt, slik at det kan lyses ut nye 
hjemler allerede sent i høst. 

Uansett er de politiske føringene fra Helseministeren klare. Det skal opprettes flere 
hjemler og ordningen skal utvides slik at avtalespesialistene skal utgjøre en større del 
av spesialisthelsetjenesten.  Det siste året har antallet årsverk i avtalepraksis gått 
ned. Denne utviklingen er det god grunn til å tro at helseministeren liker dårlig. Så 
selv om Legeforeningen er tildelt tynn representasjon i arbeidsgruppen, er den 



bundet av de helsepolitiske bestillinger som kommer fra departementet. Selv om 
utviklingen tilsynelatende har stanset opp mener jeg vi har grunn til å forvente at vi 
kan imøtese en bedring på dette feltet. 

Og med dette vil lederen benytte anledningen til å ønske alle PSLere god sommer.  
Håper jeg får anledning til å møte mange av dere på Bristol i august. 

Sverre Dølvik, leder 

 


