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          Oslo, 12.mai 2021 

Kjære kolleger! 

 

Pandemien preger fremdeles hverdagen vår. Smittesituasjonen er skiftende med lokale utbrudd og 

stadig flere varianter av viruset i ulike deler av verden. Det er tydeligere enn noen gang at veien ut av 

pandemien er vaksiner. Derfor blir det en ekstra belastning når det trekker ut i tid før 

spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus er ferdig vaksinert.  

Mange av oss har dessverre ikke fått vaksine i egenskap av å være helsepersonell før vi får tilbud fra 

kommunehelsetjenesten som vanlig innbygger. Dette er kritikkverdig, og må få konsekvenser for 

evalueringen av vaksinasjonsprosessen.  

 

Legeforeningen fortsetter med påvirkningsarbeidet for å bidra til at praktiserende spesialister og 

hjelpepersonell blir prioritert. I tillegg til flere møter med RHFene og FHI, har det også blitt sendt brev 

til FHI for noen uker siden.  

 

Selv om det er stadig flere avtalespesialister som har fått vaksine, så er det bare omtrent 1/3 i Helse 

Sør-Øst som har blitt vaksinert i regi av helseforetaket. Det har imidlertid blitt gitt tilbakemelding om 

at det kommer flere vaksiner innen utgangen av mai. De som har fått første dose skal bli prioritert 

med dose nummer 2 innen kort tid, men deretter skal resten av avtalespesialistene få tilbud om 

vaksine. Intensjonen er at hjelpepersonell også skal inkluderes fortløpende.  

 

I de andre RHFene er tilbakemeldingene at det er bedre vaksinedekning blant avtalespesialistene, 

selv om det også der er flere som må inkluderes før alle er vaksinert.  

Det er dessverre vanskelig å få en fullstendig oversikt over situasjonen, og spesielt når det gjelder 

dere som er private spesialister og som jobber innenfor fritt behandlingsvalg.  

Mange av dere etterlyser informasjon fra RHFene, helseforetakene og kommunehelsetjenesten i 

forhold til prosess og tidspunkt for vaksine. Dessverre er manglende informasjon ofte et uttrykk for 

at det ikke er detaljert kunnskap rundt dette. Usikkerhet rundt vaksineleveranser og FHIs 

prioriteringer er noen av årsakene.  

 

PSL og Legeforeningen fortsetter å følge prosessen, og oppdaterer dere når vi får ny informasjon.  

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) i avtalepraksis 

Legeforeningen har sammen med Psykologforeningen og RHFene deltatt i en arbeidsgruppe 

opprettet av Helsedirektoratet. Oppdraget har vært å utrede om ISF kan innføres i avtalepraksis. Det 

har vært flere møter, og prosessen skal ende i en rapport som skal sendes til Helse- og  
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omsorgsdepartementet som er oppdragsgiver. Etter dette skal det være en høringsrunde. Selv om 

arbeidet i arbeidsgruppen er avsluttet, er det fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til både hva 

rapporten anbefaler, hvilke utredninger som må gjøres og hva det endelige resultatet blir. PSL er 

kritisk til om ISF i det hele tatt egner seg i små og svært spesialiserte avtalepraksiser.  

 

Forhandlingene om normaltariffen 

PSL, Allmennlegeforeningen og Leger i Samfunnsmedisinsk arbeid overleverer kravene til  årets 

forhandlinger om normaltariffen i dag. Det har vært en god prosess i takstutvalget som har dannet 

grunnlaget for utformingen av kravet. Vi går inn i forhandlingene med en intensjon om at det skal bli 

et best mulig resultat.  

 

Forhandlingene har utviklet seg til å bli et lønnsoppgjør mer enn en arena for utvikling og 

modernisering. Det er imidlertid viktig å se på utviklingen av avtalespesialistordningen i et større 

perspektiv. Hvordan skal avtalespesialistordningen se ut i fremtiden? Viktige områder som bør 

diskuteres er blant annet antall nye hjemler innenfor ulike spesialiteter, fordelingen av økonomi 

mellom spesialitetene, hvordan integrere avtalespesialistordningen i den øvrige 

spesialisthelsetjenesten, men samtidig bevare autonomien og det positive ved ordningen. 

Samarbeidsmøtene med de regionale helseforetakene er en arena der en slik videreutvikling kan 

fortsette. Denne prosessen er viktig for å bevare og aktualisere avtalespesialistordningen fremover.    

 

Jubileumsmøtet i Bergen 

I en tid da de fleste av oss kjenner på en digital «møte-trøtthet» er det en glede å informere om at vi 

planlegger for fysisk deltagelse på administrasjonskurset og årsmøtet 19.-21.august. 

Vi håper å se flest mulig av dere i et forsinket 40-års jubileum som kommer til å få en flott ramme i 

Bergen med kollegialt, sosialt samvær og ikke minst et godt faglig program! Det vil også komme 

overraskelser og vi skal feire PSL! Dette vil bli et minneverdig arrangement som jeg synes alle bør få 

med seg!  

 

Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer senere, men hold av datoene allerede nå! 

.  
For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


