
 
 
 
 
Kjære PSL-medlemmer!                                                           20.12.2017 
 
 
2017 nærmer seg slutten, og det har vært et begivenhetsrikt år også for 
PSL.   
 
Det har vært mange spennende prosesser å sette seg inn i for en nyvalgt 
leder. Mange av disse har pågått i flere år, og noen av dem nærmer seg 
kanskje en avslutning. 
 
LIS i avtalepraksis. Styringsgruppen hadde møte med RHFene  i slutten av 
november. Det ble diskutert aktuelle modeller der utformingen bør være 
slik at både avtalespesialist og HF har fordeler av å inngå avtaler. Det ble 
understreket viktigheten av forutsigbarhet, avtaler med en viss varighet og 
uten økonomisk tap. Arbeidet med utforming av modell fortsetter i 2018. 
 
ISF – innsatsstyrt finansiering.  Det pågår et treparts samarbeid mellom 
RHFene, PSL og Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til 
aktuelle prosedyrer i tillegg til finansieringsmodeller.  Det er tenkt at noen 
definerte prosedyrer utført av avtalespesialister skal inngå i RHFenes 
inntektssystem i 2019. 
 
IKU- inntekt og kostnadsundersøkelsen. Undersøkelsen ble foretatt i 
2012 forrige gang. Selv om svarprosenten den gang ble lav, har denne 
undersøkelsen blitt lagt til grunn i tarifforhandlinger og ved diskusjon av 
arbeidsforhold.   
 
Denne undersøkelsen er viktig både for oss og for staten siden den er 
eneste kilde til å følge både kostnadssiden og inntektssiden, og ikke minst å 
få sett disse i sammenheng. For å sikre oppdaterte data vil det bli 
gjennomført en ny undersøkelse på nyåret i 2018. For å sikre høy 
svarprosent vil denne gjennomføres med ny metodikk. Det vil bli innhentet 
data fra ett eller flere av de største regnskapsfirmaene som leger bruker.  
Da vil data kunne innhentes enklest mulig og med sikrere resultater enn 
tidligere. 
 
Dere vil få mer informasjon om dette i januar. 
 



Endringer i Fond II. Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å 
endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert 
økes fra 1 til 4 i året. Dette er en god nyhet for mange PSL-medlemmer. 
Flere spesialiteter har få eller ingen relevante kurs i Norge, og kan nå ta 
flere kurs i utlandet i løpet av ett år. Endringen trer i kraft fra og med 
1.1.2018. 
 
Hjemler. Det er positivt at det er opprettet flere nye hjemler, blant annet i 
Helse Sør-Øst. Dette er i tråd med regjeringserklæringen . Samtidig er det  i 
samme RHF varslet utfasing av hjemler. Dette er i strid med tidligere 
oppdrag til RHFene fra politisk ledelse om å styrke ordningen med 
avtalespesialister. PSL jobber i samarbeid med Legeforeningen om videre 
strategi i forhold til å motvirke at den endelige beslutningen faktisk blir 
utfasing.  
 
Dette blir en viktig kampsak også i 2018! 
 
Alt tegner til at 2018 også blir et spennende år for PSL. Det er fortsatt mye 
oppmerksomhet og høye ambisjoner. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul 
og godt nyttår!  
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