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Oslo, 29. juni 2021 

 

 

 

Kjære kolleger! 

Forhandlingene om normaltariffen er over. Årets forhandlinger har også foregått digitalt, men 

dialogen har vært tilfredsstillende selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle krav.  

 

Rammen økes med 5,5 prosent. 

Både takstene og driftstilskudd og avsetningene til fondene, øker med 5,5 prosent per 1.juli. Det 

legges til grunn en inntekstvekst i 2021 tilsvarende 2,7%, og en kostnadsdekning på 3,7%. I tillegg 

avsettes det 20 millioner kroner ekstra til Sykehjelp- og pensjonsordning for leger (SOP) og 40 

millioner kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

 

I årets forhandlinger har psykiaterne fått et nødvendig løft med blant annet en ny takst for ny 

henviste pasienter og en videreføring av alle e-konsultasjonstakstene. Vi har også fått en egen takst 

for e-konsultasjoner i de somatiske spesialitetene. I tillegg fikk vi gjennomslag for flere nye takster og 

tekstlige endringer. Du finner en komplett oversikt over alle endringer her. 

 

Det har nok en gang vist seg at det er nødvendig med andre arenaer for å videreutvikle 

avtalespesialistordningen. Det legges mye arbeid i utformingen av takstkravene fra dere som sitter i 

takstutvalget i samarbeid med kolleger innenfor de ulike spesialitetene. Likevel opplever vi at flere 

krav blir avvist uten noen nærmere begrunnelse. Det blir en viktig oppgave framover å se kravene i 

en større sammenheng. Hvilke prosedyrer er det behov for at i økende grad utføres i avtalepraksis? 

Er det noen prosedyrer som ikke lenger har den samme faglige legitimiteten? Hvilke spesialiteter og 

hvilke takster trenger et ekstra løft?  

 

Fremtidige takstkrav bør i større grad være begrunnet med faktagrunnlag med hensyn til faglige 

retningslinjer og behov i forhold til ventelister og samhandling med helseforetakene for å øke sjansen 

til å nå fram. Dette må løftes inn i de regelmessige samarbeidsmøtene med de regionale 

helseforetakene slik at neste års forhandlinger blir enda bedre forberedt og vi kan få enda større 

gjennomslag. Forberedelsene til forhandlingene i 2022 bør altså starte allerede etter sommerferien.  

 

Administrasjonskurset 

Det har vært rekordstor oppslutning rundt jubileumsmøtet i Bergen i august. Gledelig for de av oss 

som var bekymret for antall påmeldte, men beklagelig for de av dere som ikke har fått plass. I løpet 

av kort tid var kurset fulltegnet, og det er mange på venteliste. Vi håper at smittesituasjonen i august 

gjør at vi kan åpne opp for flere deltagere enn de 130 som er maksimalt antall per dags dato. Det blir  

https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/
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uansett anledning til å delta på årsmøtet digitalt, men vi håper altså at flere av dere får anledning til å 

være der fysisk.  

 

Jeg gleder meg til å se dere som har fått plass, både fordi fagutvalget har satt sammen et godt 

program, men også fordi det blir en flott sosial ramme rundt arrangementet. 

Men før det skal vi ha en velfortjent sommerferie, og jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 
For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


