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Noen ord fra leder før julefreden senker seg 

Nytt styre har «satt seg» 
Takk for sist til alle som var til stede på Administrasjonskurset og Årsmøtet. 

Det var et arrangement med «all time high» deltagelse, og et spennende møte med 
godt innhold. I etterkant har evalueringene som kom inn vært svært gode, og ønsket 
om å fortsette med et årlig møte i Oslo på samme møtested har hatt stort flertall. Til 
de som ikke var til stede, eller ikke kom med pga. plassmangel, får trøsten være at 
foredragene er tilgjengelige på nettsidene våre og neste år er det en ny mulighet. 

Det er allerede 4 måneder siden Årsmøtet og valg av nytt styre. Vi har rukket å 
avholde 4 styremøter, og våre nye representanter har kommet godt inn i 
styrearbeidet i foreningen. 

Vi har fått et godt styre med engasjerte medlemmer. Samtidig vil jeg gjerne nok en 
gang rette en takk til de som nå trådte tilbake etter mange års innsats til 
medlemmenes beste.   

Ny rammeavtale 
De fleste har forhåpentlig fått med seg at forhandlingene om Rammeavtalen ble 
sluttført i høst. Dette er behørig omtalt på Legeforeningens hjemmesider, i 
medlemsbrev fra foreningen til næringsdrivende, og i Legekunstens siste utgave, 
som dere fikk for noen dager siden. 

Kort rekapitulert fikk vi innfridd helt sentrale krav om varige hjemler, beholdt senior-
juniorordning og opprettholdt kjøp og salg av praksis. Aldersgrensen for å inneha 
hjemmel ble hevet til 72 år, i tråd med endringen i samfunnet for øvrig. Nytt i senior-
juniorordningen er at senior og junior i en viss utstrekning kan arbeide samtidig i 
praksisen. 

Et nytt viktig element i avtalen er avsnittet om forpliktende samarbeidsavtaler, på 
likeverdige vilkår, med helseforetakene. Rettighetstildeling og utdanning i 
avtalepraksis er også omtalt.  

Legeforeningen har sendt ut en Kommentarutgave som er å finne på foreningens 
hjemmeside under avsnittet «Avtaler - spesialistpraksis». Her finnes nyttige 
utdypninger og forklaringer. Jeg anbefaler alle å sette seg ordentlig inn i avtalen og 
kommentarutgaven til denne.  

I denne sammenheng er det all grunn til å rette en stor takk til sekretariatet i 
Legeforeningen for det store arbeidet som ble nedlagt i forberedelsene til 
forhandlingene, gjennomføringen av disse, og oppfølgingen etterpå. Det har hatt stor 
betydning for at avtalen er blitt så god som den er.  



Rettighetstildeling 
En arbeidsgruppe under ledelse av Helsedirektoratet med PSL godt representert har 
arbeidet med et forprosjekt til Pilotering av rettighetstildeling i avtalepraksis.  Fortsatt 
gjenstår sentrale avklaringer og IT-tekniske utfordringer, samt forenkling av 
rapporteringssystemet før en pilot kan iverksettes.   

Riksrevisjonens rapport om RHFenes forvaltning av avtalespesialistordningen. 
Rapporten ble publisert i høst, og er å finne på Regjeringens hjemmesider. 

Det er en del interessante betraktninger i rapporten, og det stilles definitivt kritiske 
spørsmål til hvordan RHFene har forvaltet ordningen Dette gjelder så vel utviklingen 
av antall hjemler, som geografisk fordeling av avtalespesialister.   

Bruk lokaltillitsvalgte og samarbeidsutvalgene 
PSL har dyktige og engasjerte tillitsvalgte i hele landet. Jeg vil oppfordre medlemmer 
som har behov for å konsultere tillitsvalgte, om å bruke sine lokale representanter, og 
søke råd hos dem, før man tar direkte kontakt med foreningen sentralt. De 
lokaltillitsvalgte kjenner forholdene i sine områder godt, og vil oftest være best skikket 
til å gi råd og hjelp. Representantene i samarbeidsutvalgene har også god oversikt 
over lokale forhold i sin region.   

Tillitsvalgtes rolle i tildelingssaker 
Det kommer fra tid til annen spørsmål fra medlemmer om nettopp dette. Det er viktig i 
denne sammenhengen å være klar over at de tillitsvalgte ikke er delaktige i selve 
tildelingen av hjemmel. Den er det RHFene som har hele ansvaret for. Tillitsvalgtes 
rolle er å påse at prosessen foregår i overensstemmelse med det avtaleverket som 
gjelder. I denne sammenheng er det også viktig å være klar over at i en senior-
juniorsak er den tillitsvalgte der ikke bare for å ivareta senior, men også for søker, 
som ikke er PSL-medlem. 

«Fakturasaken /  Tolkesaken» 
I Helse Midt har RHFet innført en ordning der det kreves at avtalespesialistene må 
sende inn faktura til RHFet for å få utbetalt driftstilskudd. Det er også innført en 
ordning der legene må legge ut for tolketjenester, og sende inn faktura til RHFet i 
etterkant. Vi bestrider berettigelsen til å innføre en slik ordning, men her har vi ikke 
kommet fram til en løsning foreløpig.  

Litt til psykiatrigruppen 
Jeg er gjort kjent med at mange psykiatere ikke er klar over at takst 4e for nyhenviste 
pasienter, også kan brukes av dere. Det er frekvensen av denne taksten som 
benyttes for å registrere hvor mange nye pasienter vi har i våre praksiser. Det er 
derfor all grunn til å ta i bruk denne taksten også for psykiatrigruppen. 

Jeg vil også oppfordre til at de som ennå ikke har koblet seg til Norsk Helsenett nå 
gjør dette. Tidligere leder i PSL Synnøve Bratlie forhandlet fram en gunstig 
tilknytningsavgift for psykiaterne. Jeg anbefaler alle å benytte seg av dette tilbudet 
mens det ennå er tilgjengelig. Alt man trenger å gjøre er å gi beskjed om dette til 
EPJ-leverandøren, så ordner denne det praktiske. Det er en forutsetning for 
implementering av e-resept at man er tilknyttet helsenettet. 



 God Jul til alle. 
 Hilsen Sverre Dølvik, leder.                                       

  

 


