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Engasjement og tillit! 

 

Årets administrasjonskurs er over. Det ble akkurat slik jeg håpet på med et variert og godt faglig 

program, sosiale arrangementer, men også viktige innspill og diskusjoner. Administrasjonskurset er 

det eneste kurset som er spesielt for oss praktiserende spesialister. Det gjør at det er et viktig 

møtested der også kursen for det videre arbeidet til PSL planlegges. Det har mange av dere forstått, 

og i år var det 150 påmeldte! Vi kunne ha vært flere, men ikke alle fikk plass. 

Derfor er det viktig at dere melder dere på tidlig til neste års kurs. Da er det også 40-årsjubileum for 

PSL! Dette vil vi markere spesielt. Med andre ord enda en grunn til å melde seg på 

administrasjonskurset neste år! 

I år var det også valg til styrer og utvalg. I en tid da organisering i fagforeninger i enkelte bransjer er 

under 50%, er 95% av norske leger medlemmer i Legeforeningen. Dette er bra fordi forholdene ligger 

til rette for videreutvikling av en sterk fagforening! Men det er likevel vanskelig å rekruttere 

medlemmer til tillitsverv i alle underforeninger. Slik er det også i PSL, men valgkomitéen har lykkes 

med å få på plass gode kandidater.  

Mange viktige verv er besatt av nye tillitsvalgte, og flere av dere har takket ja til å fortsette i vervene 

som dere hadde i forrige periode. Dere har alle blitt vist tillit! Ved å takke ja til å stille som kandidat til 

tillitsverv har dere tatt et valg om å engasjere dere for PSLs interesser. Takk for at dere gjør dette! 

Dere vil dermed få innsikt i Legeforeningen som yrkesforening med blant andre jus – og 

arbeidslivsavdelingen som er en viktig aktør i prosesser som er sentrale for PSL. Etter å ha vært leder 

for PSL i en periode, er det nettopp Legeforeningen og dere medlemmer som inspirerer og som 

gjorde at jeg ønsket å stille til valg i en ny periode. Jeg takker for tilliten som jeg har fått av dere og 

gleder meg til ta fatt på en ny periode! PSL har også fått et styre som er godt kvalifisert for 

oppgavene som venter.  

Til dere som har påtatt dere tillitsverv vil jeg sitere en allmennlege: «Jeg pleier å si til kolleger som er 

slitne og synes at de har for mye å gjøre: Påta deg et tillitsverv! Da vil du få kunnskap og motivasjon, 

og overskudd til lege-jobben». Dere vil med andre ord kunne forvente inspirerende år med viktig 

arbeid for PSL! 

Noen av oppgavene som venter oss alle er blant andre prosjektet med pilotering av 

rettighetsvurdering og LIS i avtalepraksis. Her må vi vise engasjement, slik at 

avtalespesialistordningen i enda større grad kan bli likeverdig med spesialisthelsetjenesten forøvrig. 

Det har vært langvarige og arbeidskrevende prosesser bak disse prosjektene. Nå er det viktig at de 

prøves ut! 

 Pilotering av rettighetsvurdering er viktig for å kunne vurdere om eksempelvis manglende felles 

elektroniske rapporteringssystemer vil være en hindring for gjennomføring. Ved å delta i piloteringen 

får vi innflytelse, og erfaringene derfra vil danne grunnlaget for hvordan dette blir organisert i 

framtiden. Det samme gjelder for LIS i avtalepraksis.  
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Vi må være med for å kunne påvirke!  

Vi må engasjere oss for å bli vist tillit, også fra de regionale helseforetakene. 

På denne måten er vi også med på å ivareta det gode omdømmet som avtalespesialistordningen 

fortjener å ha.  

 

Jeg ønsker dere alle en engasjert og god høst! 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


