
Medlemsbrev nr. 1/2015 

En sommerhilsen fra PSL - og en oppfordring: Ta tillitsverv!! 

Med normaltarifforhandlinger sluttført flere dager på overtid er det på tide å ønske alle 
en god sommer. Det er tid for å ta en pust i bakken for de fleste. 

Forhandlingene var tunge i år, med krav fra staten om tilbakebetaling for imaginære 
effektiviseringsgevinster ved innføring av  betalingsautomater, og for å ha tatt i mot for 
mange nye pasienter i avtalepraksis. Logikken er ikke alltid så lett å skjønne når vi 
samtidig har hørt i flere år fra helsepolitisk ledelse at det skal undersøkes og behandles 
flere pasienter i avtalepraksis.  Saken s kjerne er nok at det er de som sitter på 
pengesekken som bestemmer, mer enn helsepolitikerne. Heldigvis lyktes vi i å forhandle 
bort tilbakebetalingskravene, men måtte godta en omdisponering fra 
henvisningstakstene til andre takster. På tross av begrenset økonomi i år fikk vi til flere 
nye takster, økning i en rekke takster og modernisering av andre. Men et godt oppgjør 
kan vi ikke si at det var. 

Den økonomiske rammen, og den nye normaltariffen ligger ute på legeforeningens 
hjemmesider. 

Tidligere i vår ble dialogprosessen med staten om avtalespesialistordningen fullført, 
med at man ble enige om et sluttdokument som oppsummerer noen hovedpunkter for 
veien videre. 

Dette  er behørig gjengitt og kommentert både i Legekunsten og på våre hjemmesider 
tidligere. 

Vi går mot en spennende høst der sentrale elementer som rammeavtalen, 
finansieringsordningen, rettighetstildeling i avtalepraksis, videre utbredelse av LIS i 
avtalepraksis står på agendaen.  Administrasjonskurset i slutten august  blir en 
arena  der slike sentrale spørsmål vil blir belyst og debattert. Vi i styret håper på bred 
oppslutning om arrangementet. 

På samme møte skal det holdes valg til nytt styre i foreningen vår. 
 Vi er så heldige å ha flere kandidater til å bekle ledige styreverv, og vi ser ut til å være 
sikret en fornyelse og foryngelse i styret. 

Det skal også velges nye PSL-tillitsvalgte i lokalforeningene i år. Det ser ikke ut til at 
rekrutteringen til disse vervene går like lett. Jeg vil derfor rette en sterk oppfordring til 
dere om å påta dere tillitsverv. Skal vi fortsatt  ha en vital og dynamisk yrkesforening, er 
vi avhengige av at vi har tillitsvalgte  PSLere i hele landet. Den informasjonen og de 
tilbakemeldingene styret mottar, og ikke minst kommunikasjonen med dere som er 
tillitsvalgte, er også av uvurderlig betydning for styrets arbeid. 

Det er faktisk morsomt og spennende å være tillitsvalgt i PSL. 
Tro det eller ei, men prøv det! 



God sommer. 

Med vennlig hilsen 
Sverre Dølvik, Leder 

 


