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En tid for historiebøkene 

 

Vi lever i en tid som det vil bli skrevet om i historiebøkene. Det har vært en krevende periode for 

mange av oss. Vi har vært nødt til å tenke nytt, og det har vært påkrevet med omstillinger. For oss som 

er praktiserende spesialister, har det vært nødvendig med flere tilpasninger for å kunne opprettholde 

driften. Mange av oss har likevel hatt nedgang i pasientrettet aktivitet og dermed inntekt. 

Kompensasjonsordningene har ikke truffet alle like godt. Endringene i takstsystemet har hatt noe, men 

ikke god nok effekt. Videokonsultasjoner kan ikke brukes innenfor alle fagfelt. Manglende 

smittevernutstyr, i tillegg til økt tidsbruk for gjennomføring av smittevern, har også påvirket driften. 

Disse argumentene har vi brukt i flere møter med Helsedirektoratet og Helse-og 

omsorgsdepartementet. Dessverre har vi foreløpig ikke fått gehør for flere endringer. 

Det argumenteres nå med at aktiviteten i avtalepraksis er for oppadgående. Det sies også at pandemien 

er slått ned og at smittetallene er lave. Dette er for så vidt riktig, men kanskje bare for en periode. Vi 

må se fremover og planlegge for at det kan komme nye smittetopper. Takstsystemet vårt er ikke robust 

nok til å møte disse.  

Parallelt med annen møteaktivitet er vi nå i gang med å planlegge høstens forhandlinger om 

normaltariffen. Erfaringene fra pandemien kommer til å prege disse også. Planen er at forhandlingene 

skal foregå i september og at resultatet skal være klart innen 1.oktober. Takstkravene som ble levert 

tidligere i år må revideres av dere som sitter i takstutvalget. Det vil komme mer informasjon om dette 

etterhvert. 

 

Vi håper på et godt forhandlingsklima. Pandemien og den påfølgende nedstengningen av samfunnet 

har gitt svært usikre prognoser for norsk økonomi. Nedgangen i norsk økonomi vil prege 

forhandlingene og resultatet av disse. Vi kommer likevel til å gå inn i dem med ønske om et best mulig 

resultat for oss avtalespesialister. 

 

Norge er i ferd med å åpnes stadig mer. Hvis smittetallene holdes nede, kan 200 personer være samlet 

på arrangementer i løpet av sommeren, så lenge smittevernhensyn ivaretas. Styret i PSL tok imidlertid 

beslutningen i april om å utsette årets administrasjonskurs til neste år. Vi står fast ved denne 

avgjørelsen. Det betyr at det er enda større grunn til å glede seg til et forsinket 40-årsjubileum i Bergen 

neste år! Sett av datoene 19.-21.august 2021 allerede nå! 

Før den tid skal imidlertid PSL avholde sitt første digitale årsmøte! På samme dato vil det også bli 

arrangert Landsrådsmøte og PSLs time. Jeg håper at flest mulig av dere deltar på dette den 

27.august. Det kommer mer informasjon om dette, og det vil også bli arrangert et digitalt «test-

årsmøte» i forkant. 

Det sies at det er i krisetider man viser sitt «sanne jeg» fordi man ofte handler ubevisst. I den tiden vi 

har bak oss, og som vi fremdeles er inne i, har jeg blitt imponert over hvilken omstillingsevne og 

hvilket pågangsmot dere som er praktiserende spesialister har vist. 
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Dette lover godt for omdømmet vårt og for en fortsatt videreutvikling av avtalespesialistordningen. 

Alt godt i tiden som kommer, og ha en riktig god sommer!  

 

 

 
Frøydis Olafsen  Oslo, 6. juni 2020 

leder 

 


