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Kvalitetsspesialistene 

 

Medieomtaler kan være så mangt. Det er sjelden de gode historiene om kvalitetsarbeid i helsetjenesten 

som gir flest nyhetsoppslag og klikk. Brennpunkt hadde nylig en reportasje om avtalespesialister. 

Programmet rettet søkelyset på overbehandling, faglig forsvarlighet og ikke minst penger : 

Pengespesialistene. Dette er selvfølgelig et uønsket fokus for oss praktiserende spesialister.  

 

I etterkant har det vært noen henvendelser i forhold til hvordan PSL stiller seg til påstandene i 

programmet. Vi har vært tydelige på at vi ikke tar stilling i enkeltsakene, men at vi på et generelt 

grunnlag har følgende budskap: 

• PSL tar avstand fra all bevisst utnytting av finansieringssystemet.  

• Praktiserende spesialister flest forholder seg til systemet på en god og redelig måte.  

• PSL mener at takst – og refusjonssystemet fungerer godt. Det er gode kontrollmekanismer 

som kan fange opp feilbruk og eventuelt misbruk. 

• PSL støtter Legeforeningens kampanje om å gjøre kloke valg. Overdiagnostisering og 

overbehandling må unngås. 

 

I tillegg til å følge prioriteringsveiledere, har avtalespesialister plikt til å sette seg inn i rammeavtalen, 

den individuelle avtalen med det regionale helseforetaket, samarbeidsavtaler med helseforetak, 

normaltariffen og NPR-rapportering, for å nevne noe.  

 

De regionale helseforetakene kan ifølge rammeavtalen «etter behov foreta oppfølgingsmøter i 

avtalespesialistens praksis». Dessuten er det nedfelt i protokoll at høyere aktivitet enn normtallene 

som er avtalt i den individuelle avtalen kan være gjenstand for forklaring/gjennomgang. I de 

regelmessige møtene mellom Legeforeningen/PSL og de regionale helseforetakene, vurderer partene å 

innta en ny protokolltilførsel til rammeavtalen der internrevisjon kan brukes dersom det er mistanke 

om alvorlige brudd på rammeavtalen eller annet regelverk.  

 

Vi jobber i et system der vi har blitt vist tillit til å forvalte offentlige midler gjennom 

avtalespesialistordningen. Dette forplikter, og vi må forvente ettersyn og kontroll. 

Akkurat det kan vi tåle!  

Det store flertallet av avtalespesialister er opptatt av kvalitet, kontinuitet og det å være en effektiv og 

integrert del av spesialisthelsetjenesten. Jeg vil derfor lansere det langt mer dekkende begrepet 

kvalitetsspesialister! Det er dette vi ønsker at avtalepraksis skal være kjent for!  
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Derfor har PSL omdømmet til praktiserende spesialister som et satsningsområde. Vi har allerede 

startet diskusjonen på styremøter og arbeidsmøtet, men ønsker mange innspill fra dere! Vi inviterer 

dere til å delta i diskusjonene på administrasjonskurset 29.- 31. august. Der vil det blant annet bli 

paneldebatt etter at innledere fra Overlegeforeningen, fastlegene og Ylf har innledet. Pasient – og 

brukerombudet kommet også, i tillegg til Helse Sør Øst. Dette blir en viktig og spennende debatt! 

 

Administrasjonskurset har også et svært spennende foredrag som omhandler juridiske forpliktelser for 

avtalespesialisten i vanskelige etiske situasjoner. Takstkurs ved HELFO er også i år med på 

programmet. I tillegg er det flere andre interessante temaer. Logg dere inn på hjemmesiden til PSL og 

meld dere på! Det er på administrasjonskurset og årsmøtet at føringer for videre satsningsområder for 

PSL legges og i år skal det også velges nytt styre og utvalg på årsmøtet. Dette er en viktig arena å 

møte opp på, knytte kontakter og påvirke kursen videre. Håper vi ses i august på det eneste kurset som 

er spesielt lagt opp spesielt for avtalespesialister! 

 

I mellomtiden ønsker jeg dere alle en god og velfortjent sommerferie etter hvert, kjære kolleger! 

 

 
Frøydis Olafsen 

leder PSL 

 


