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Kjære kolleger!                                                         24.04.2020 

 

Antall smittede i befolkningen holdes nede, antall innleggelser reduseres og samfunnet åpnes stadig 

mer. Dette betyr imidlertid ikke at situasjonen er normalisert, og for mange av oss er det fremdeles 

redusert, men også endret aktivitet i praksis. Mange av dere har stadig flere pasienter fysisk til stede, 

mens noen fremdeles har flesteparten av pasientkontaktene som e-konsultasjoner. Det er sannsynlig 

at denne endrede situasjonen vil fortsette en god stund fremover. I tillegg er det forventet at det kan 

komme en fase to i pandemien som gjør at tiltakene i forhold til smittevern må skjerpes og 

aktiviteten må reduseres igjen. Dette betyr at vi må planlegge for at avtalepraksis kan være innrettet 

på en slik måte at vi er bedre rustet i en ny periode med nedskalering. Dette preger også prosessene 

som vi har i møter med Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet og de regionale 

helseforetakene. 

 

Smittevern og drift 

Vi har tidligere gitt generelle råd om smittevern, blant annet på bakgrunn av veilederen som man 

finner på FHIs sider. Det er fremdeles viktig at man innretter drift i praksis slik at smittevern kan 

ivaretas. Den enkelte må imidlertid bruke veilederen, men samtidig ta egne avgjørelser om hva som 

passer i forhold til spesialitet, lokaler, personale osv i egen praksis.  

Selv om tilgangen til smittevernutstyr har blitt bedre, er det fremdeles et knapphetsgode. Det er 

derfor viktig at man setter seg inn i hvilke prosedyrer og situasjoner som krever smittevernutstyr. 

Utstyret må brukes riktig, men samtidig bør man unngå å bruke utstyr hvis det ikke er nødvendig.  

Flere av dere forteller nå at smittevernutstyr er på plass etter at dere har tatt kontakt med 

helseforetaket, slik det har blitt anbefalt fra Helse Sør-Øst (som er koordinator). For de av dere som 

ikke har lykkes med å få tilgang til smittevernutstyr, anbefales det å ta kontakt med det regionale 

helseforetaket.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-

mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/ 

 

Økonomi 

Flere av dere har tatt kontakt med stor grad av bekymring i forhold til drift av praksis i ukene som har 

gått. Selv om det nå er økt aktivitet hos de fleste, melder flere om redusert drift fremdeles. Vi har 

fått en foreløpig oversikt fra Helsedirektoratet som viser at det er en betydelig reduksjon i 

utbetalinger fra Helfo i ukene før påske. Vi bruker dette som argumentasjon i den videre prosessen.  

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/
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Det er derfor viktig at dere fortsetter å sende inn regningskort/oppgjør til Helfo i slutten av hver 

uke.  

Dette vil kunne dokumentere behovet for ytterligere endringer i takster og forbedring av økonomiske 

støtteordninger.  

Noen av dere har allerede søkt om støtte gjennom kontantstøtteordningen. Dere oppfordres til å 

gjøre det, siden flere av dere vil kunne komme inn under denne ordningen.  

Noen av dere faller imidlertid utenfor og har i tillegg hatt så store økonomiske tap og utgifter at dere 

står i fare for å måtte avvikle virksomheten. For de av dere som dette gjelder for, anbefales det at 

dere tar kontakt med det regionale helseforetaket med velbegrunnet dokumentasjon i forhold til den 

økonomiske situasjonen. Helse og omsorgsdepartementet har signalisert at det ikke er ønskelig at 

noen avtalepraksiser skal opphøre som en konsekvens av koronaepidemien.  

 

https://kompensasjonsordning.no 

 

Administrasjonskurset i august avlyses 

Dessverre er vi nødt til å avlyse administrasjonskurset i august. Vi er imidlertid allerede i gang med å 

planlegge neste års kurs med forsinket jubileumsmarkering og det hele. Tidsrommet blir 19. – 

21.august 2021 i Bergen. Hold av datoene! 

 

Årsmøtet 2020 

Det blir for første gang i PSLs historie avholdt digitalt årsmøte 27.august. I tilknytning til dette blir det 

landsrådsmøte og PSLs time. Hold av denne datoen også! Det planlegges et      «test-møte » uken før. 

Dette for i størst mulig grad å kunne lykkes med gjennomføringen. Mer informasjon kommer 

etterhvert.  

 

Fortsatt alt godt i en annerledes tid! 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 

https://kompensasjonsordning.no/

