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Kjære kolleger! 

 

Året som nærmer seg slutten har vært annerledes. Dette har vært året da også praktiserende 

spesialister har blitt satt på prøve.  

Nedskalering av aktivitet dominerte de første månedene av pandemien samtidig med at strenge 

smitteverntiltak måtte innføres. Varierende tilgang på smittevernutstyr, reduserte inntekter og 

permittering av ansatte var noen av konsekvensene. Omstilling til videokonsultasjoner for noen og 

digitale møter for de fleste, preget mye av hverdagen.  

I denne innledende fasen av pandemien viste dere en imponerende omstillingsevne. Utholdenheten 

som dere viste da, har vært nødvendig å videreføre. Det neste året vil også være i «pandemiens 

tegn», og usikkerheten i forhold til pasienttilgang, drift av praksis og nye omstillinger vil fortsatt være 

til stede. Dette vil kreve mye av oss alle, men nå er vi bedre forberedt og har mer kunnskap. I tiden 

som kommer vil det være av stor betydning at dere som er tillitsvalgte i lokalforeninger, 

samarbeidsutvalg og regionutvalg fortsetter å gjøre den viktige jobben med å ivareta praktiserende 

spesialisters interesser. Dere er sentrale også som bindeledd til styret i PSL, slik at vi kan utføre det 

tillitsbaserte oppdraget som dere har gitt oss.  

Internrevisjon 

Dere har gitt oss tillit til å videreutvikle rammeavtalen for avtalespesialister.  

På landsrådsmøtet og årsmøtet i 2019 ble protokolltilførselen om internrevisjon i avtalepraksis 

presentert. Det har imidlertid vist seg at ordlyden i denne har gjort at det har vært vanskelig å 

gjennomføre internrevisjon der det er mistanke om alvorlig brudd på rammeavtalen eller annet 

regelverk. Konsekvensen av dette har vært at vi har pågående forhandlinger om endringer slik at 

internrevisjon kan bli utført etter intensjonen, altså der det er mistanke om alvorlige brudd. Det er 

også viktig for oss at internrevisjon skal skje på en forutsigbar måte som ivaretar avtalespesialistene 

som kontrolleres . Vi har meget kompetente jurister og forhandlingsøkonom med oss i denne 

prosessen som gjør at resultatet blir best mulig for oss alle. Når forhandlingene er avsluttet vil vi 

følge nøye med på om internrevisjon blir utført i tråd med rammeavtalen. 

 

Rettighetsvurdering i psykisk helsevern 

Det har vært en langvarig prosess der vi ikke har lykkes i å rekruttere til pilotering innenfor psykisk 

helsevern. Helseministeren har imidlertid gitt RHFene i oppdrag å innføre rettighetsvurdering, og på 

sikt er det ønskelig at dette også gjøres innenfor somatiske spesialiteter. Prioriteringsveilederne er 

førende i forhold til hvordan vi vurderer henvisninger. Det oppfattes imidlertid som en svakhet ved 

avtalespesialistordningen at pasientene ikke blir tildelt en rettighet slik de gjør i den øvrige 

spesialisthelsetjenesten. Vi har pågående forhandlinger også om dette. Intensjonen fra vår side er at 

vi i forhandlingene skal ha mulighet til å påvirke sluttresultatet slik at det blir best mulig for 

avtalespesialistene. 
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Innsatsstyrt finansiering (ISF) 

Prosessen med å vurdere om innsatsstyrt finansiering egner seg for avtalepraksis, er i gang. 

Helsedirektoratet har fått dette oppdraget av helse- og omsorgsdepartementet. RHFene og 

psykologforeningen er i tillegg til Legeforeningen også med i møtene. Vi er på et tidlig stadium i 

prosessen, og Legeforeningen har vært tydelige på at ISF i sin nåværende form ikke egner seg i 

avtalepraksis. Det er imidlertid viktig at vi er konstruktive og løsningsorienterte også her, men med 

det samme målet for øyet: Et best mulig resultat for avtalespesialistene.  

Parallelt med de omtalte prosessene er vi i en pandemi som viser at praktiserende spesialister har 

flere fortrinn sammenlignet med den øvrige spesialisthelsetjenesten: Vi praktiserer i små enheter 

som lett lar seg omorganisere både i forhold til gjennomføring av smitteverntiltak og endring av drift. 

Dette var også noe av det presidenten i Legeforeningen understreket på siste del av landsstyremøtet 

som ble avholdt nylig. Det blir viktig å verne om det som er positivt og særegent ved 

avtalespesialistordningen, samtidig som vi tilpasser oss resten av spesialisthelsetjenesten på enkelte 

områder. På denne måten kan praktiserende spesialister fortsette å være kvalitetsspesialister til det 

beste for pasientene. 

Det er den tidligere omtalte balansegangen som fortsatt gjelder: I forhandlinger, på jobb og privat.  

Etter et annerledes år og med prognoser om fortsatt endrede forutsetninger i «pandemiens tegn», 

håper jeg at dere alle får en fredelig jul og et riktig godt nyttår! 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 

 


