
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Medlemsbrev, 5. juli 2017. 
 
 
Kjære PSL-medlemmer. 
 
De fleste av dere har sannsynligvis tankene rettet mot en nært forestående sommerferie, eller er 
allerede i gang med den. Det er høyst fortjent, og jeg vil starte med å ønske dere alle en fin ferie 
og en strålende sommer. 
 
Jeg håper at dere i ferieforberedelsene ikke glemmer å melde dere på Administrasjonskurset til 
PSL på Hotell Bristol torsdag 31. august til lørdag 2. september. Møtet arrangeres i år en uke 
senere enn vanlig, slik at det ikke kolliderer med internasjonale møter for kardiologer eller 
øyeleger. Så i år håper vi å se ekstra mange av dere på Administrasjonskurset. 
 
Programmet, som er sendt ut tidligere, er etter min vurdering veldig godt. Fagutvalget har i 
samarbeid med styret lagt ned et omfattende arbeid i planleggingen av møtet og funnet svært gode 
og interessante foredragsholdere. Jeg vil oppfordre dere alle til å benytte denne årlige sjansen til 
påfyll. PSLs administrasjonskurs er også en anledning til å treffe svært mange andre 
avtalespesialister, utveksle erfaringer, delta i debattene på PSLs time, fremme takstkrav, diskutere 
utfordringer i eget fag og ikke minst hyggelig sosialt samvær. Det legges også opp til en 
spennende politisk debatt om avtalespesialistordningens framtid der blant andre Arbeiderpartiets 
Torgeir Micaelsen vil delta. 
 
I tillegg er det valg av nytt styre og ny leder på Årsmøtet i år. Valgkomiteen har utført en stor og 
krevende jobb med å komponere et nytt lag som skal ta dette viktige arbeidet videre.  Per i dag er 
kandidater til alle verv, inklusiv ny leder, klare. Det nye styret og den nye lederen fortjener at flest 
mulig stiller opp og gir dem en bred og helhjertet støtte og tillit, med solid forankring fra 
medlemmene i PSL. 
 
Selv om vi ikke har hatt den utviklingen i antall avtalespesialister vi håpet på for et år siden, så har 
jeg også en oppmuntrende nyhet ved inngangen til sommeren. Helseministeren kalte sist uke inn 
til møte i Helsedepartementet. Der var Legeforeningen / PSL, og Psykologforeningen invitert, 
sammen med lederne i alle de regionale helseforetakene og representanter fra 
Helsedepartementet, Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet. 
 
Ministeren var tydelig på at han ikke var tilfreds med den utviklingen som har vært i 
avtalespesialistordningen fra 1.januar 2016, da den nye rammeavtalen ble vedtatt. Han påpekte 
mangelen på nye hjemler, oppfølging av arbeidet med rettighetsvurdering, stillstand i piloten for 
LIS i avtalepraksis, manglende progresjon i arbeidet med finansiering av kostbare prosedyrer, 
sendrektighet i arbeidet med regionale planer og at samordning av rapportering til NPR og Helfo 
ikke er på plass ennå. Statsråden ga tydelige oppdrag med tidfesting for når hvert enkelt prosjekt 
skulle være klart. Blant annet har Helse Vest fått ansvar for å lage klart en pilot for 
rettighetsvurdering innen oktober 2017 slik at dette er på plass innen 2021. Videre har de regionale 
helseforetakene fått et felles ansvar for å pilotere og bredde ut LIS i avtalepraksis. 
Helsedirektoratet har fått i ansvar å få til samlet rapportering av NPR og Helfo data i begynnelsen 
av 2018 samt levere en plan høsten 2017 for hvordan det skal implementeres ISF finansiering av 
noen kostnadskrevende prosedyrer fra 2019. 
 
Høie avsluttet med å poengtere at det ikke er slik at de regionale helseforetakenes jobb er å sørge 
for egne helseforetak – oppdraget er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne. Han minnet 



 

 

også om at oppgaver kan flyttes ut fra sykehus og at å flytte en lege fra sykehus til helseforetak 
ikke innebærer redusert kapasitet, men en flytting av kapasitet. Samtidig understreket han at det 
må tas hensyn til at vaktberedskap må kunne opprettholdes.  
 
Dette er stimulerende signaler å ta med seg inn i arbeidet fremover. 
 
Jeg må også benytte sjansen til å takke alle som har stått på for PSL gjennom året. Både hver og 
en for å opprettholde den høye produktiviteten vi er stolt av, men ikke minst alle tillitsvalgte i PSL 
som har lagt ned en stor innsats ved siden av sitt daglige virke. En stor takk til dere alle! 
 
Med dette vil jeg avslutte med vel møtt på Administrasjonskurs i månedsskiftet august/september.  
 
Gå nå ut og nyt sommeren! 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
Sverre Dølvik 

Leder 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


