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         Oslo, 4. september 2020 

 

 

Kjære kolleger! 

 

Det første digitale landsrådsmøtet, PSLs time og årsmøte er gjennomført! Det var tilfredsstillende 

deltagelse, engasjerte diskusjoner og gode innlegg.  

 

Et av innleggene handlet om tillitsvalgtordningen. Det er heldigvis mange erfarne tillitsvalgte i PSL, 

men tillitsvalgts apparatet er dynamisk og trenger fornyelse. I innlegget til Yngvild Skåtun Hannestad 

understreket hun det positive ved det å være tillitsvalgt. Det å få påfyll, tilegne seg kunnskap og 

kunne påvirke egen og andres arbeidshverdag var noen av fordelene hun trakk fram. 

 

Hun hadde et viktig budskap som jeg håper mange av dere tar til dere og lar dere motivere av. 

Valgkomitéen som ble valgt på årsmøtet starter ganske snart arbeidet med å finne representanter til 

styret og utvalgene som skal velges neste år. Da kommer flere av dere til å få forespørsel om nettopp 

dette med å påta dere tillitsvalgts arbeid. Jeg håper dere responderer positivt på dette. 

 

Praksiskompensasjon 

Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar vedtas årlig av landsstyret i forbindelse med 

behandling av budsjett.  Satsene for praksiskompensasjon for 2020 utgjør kr 8 080 for 1/1 dag og kr 4 

040 for ½ dag. Som følge av at møter i stor grad avholdes digitalt, anmoder Sentralstyret 

foreningsledd om å vurdere ytterligere gradering av praksiskompensasjon.  

Styret i PSL har derfor vedtatt to nye satser: 

1/4 dag (inntil 2 timer): kroner 2020  

3/4 dag (inntil 6 timer): kroner 6060  

 

Satsene for hel dag vil fortsatt være kroner 8080 og halv dag 4040. 

 

Endringer i takster som følge av koronapandemien forlenges  

 

Som følge av koronapandemien innførte Helse- og omsorgsdepartementet den 8. april endringer i 

normaltariffen. Endringene skulle gjelde til 1. september 2020. Departementet har nå vedtatt at de 

nye takstene videreføres frem til 1. november 2020.  
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Du kan lese mer om de aktuelle takstene på 

https://www.helfo.no/korona/enklere-med-telefon-og-e-konsultasjoner-for-

fastleger?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=Lege_2020_04_08 

 

Forhandlingene om normaltariffen 

Denne uken er åpningsmøtet i lønnsforhandlingene for næringsdrivende leger. Det forventes at 

forhandlingene avsluttes i løpet av denne måneden og den nye normaltariffen vil ha virkning fra 

1.november. Vi har fremmet velbegrunnede krav og vil stå på for et best mulig resultat for 

avtalespesialistene.  

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) i avtalepraksis 

Legeforeningen har sammen med Psykologforeningen og de regionale helseforetakene blitt invitert 

av Helsedirektoratet til et møte neste uke for å starte prosessen med å vurdere ISF i avtalepraksis. 

Dette på bakgrunn av en bestilling fra Helsedepartementet til direktoratet om en utredning av en 

modell for dette. 

Tidligere arbeid har vist at det er mange grunner for at ISF ikke egner seg i avtalepraksis. Vi kommer 

imidlertid til å møte godt forberedt og med et åpent sinn. Vi behøver en finanseringsordning som gir 

forutsigbare inntekter samtidig som den kan bidra til å utvikle avtalepraksis på en best mulig måte. 

Jeg vil holde dere informert om denne prosessen som vi regner med vil strekke utover våren 2021.  

 

Med ønske om en god og om mulig smittefri høst til dere! 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 
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