
 
 
 

 
 
 
 
 
Kjære kolleger!       September 2018 
 
 
Høsten  er her og årets administrasjonskurs er over.  Fagutvalget hadde satt sammen et 
variert program med tema som EPJ-systemer, kvalitetssystemer og digitale 
hjelpemidler.  I tillegg var det innlegg om kommunikasjon og ledelse, etikk og avvik, 
økonomi og takster. Viktige tema som engasjerte deltagerne!  
 
Gode diskusjoner var det også i PSLs time der blant annet mye av tiden gikk med til å 
diskutere omdisponering av hjemler. Dette har de regionale helseforetakene hatt 
mulighet til i alle rammeavtaler siden 2001, men det er nytt at dette er tatt inn i den 
regionale planen i Helse Sør-Øst og  at det er et økt fokus på å bruke det. Det ble 
diskutert og understreket viktigheten av forutsigbarhet for avtalespesialister. Varsel om 
mulig omdisponering skaper usikkerhet og vanskeliggjør langtidsplanlegging. Det kom 
flere gode forslag til videre strategi som vi i styret i PSL tar med oss i arbeidet fremover 
med denne viktige saken! 
 
Administrasjonskurset er et viktig møtested med faglige innlegg  som handler om drift 
av praksis, men også diskusjoner som angår oss alle som medlemmer av en 
yrkesforening. Dette er veldig viktig for arbeidet videre med satsningsområder for 
foreningen vår! I år var vi over 150 deltagere, men det er plass til enda flere! 
Jeg oppfordrer dere til å delta neste år! Det er ingen andre kurs som er direkte rettet 
mot praktiserende spesialisters arbeidshverdag, utfordringer og ikke minst der dere  
får møte så mange kolleger fra ulike spesialiteter. Til dere som var der i år: Questback vil 
bli utsendt. Tilbakemeldinger fra dere gjør at møtet kan bli enda bedre neste år! 
 
I begynnelsen av september var  Legeforeningens president,  leder for 
allmennlegeforeningen og undertegnede invitert til et møte i Stortinget med Venstres 
representant i Helse- og omsorgskomiteen. Han ønsket å få innspill på Legeforeningens 
satsningsområder fremover. Han var opptatt av fastlegekrisen, men spesielt ønsket han 
tilbakemelding om avtalespesialistenes situasjon. Han understreket på nytt 
helseministerens ønske om flere avtalespesialister. Det ble et godt møte med en lydhør 
stortingsrepresentant.  
 
I august  var det  et møte der representanter fra RHFene, helsedirektoratet, NPR og PSL 
var til stede. Det ble diskutert  ISF , forenklet rapportering og rettighetsvurdering i 
avtalepraksis. 
Det har vært vanskelig å gjennomføre dette blant annet grunnet behov for felles IKT-
løsninger. Det diskuteres nå forenklet rapportering, og en pilot planlegges iverksatt 
etter hvert. Dette kommer til å bli diskutert videre i møte med representanter fra 
RHFene senere i september.  
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Tidsskriftet har jobbet effektivt med planlegging av nettstedet www.legespesialister.no. 
Dette kommer til å bli en digital oversikt over alle spesialister utenfor sykehus, med og 
uten avtale. Det kommer til å bli et nettsted som kan brukes av alle, helsepersonell og 
privatpersoner/pasienter, for å finne spesialister innenfor ulike spesialiteter, eventuelt 
på spesielle geografiske steder.  
 

Alle praktiserende spesialister vil i løpet av oktober få oversendt e-post med tilbud om 
en gratis basis-oppføring på den nye tjenesten. Det er også mulig å kjøpe en 
fulloppføring med utvidet mulighet for å markedsføre blant annet hvilke spesialfelt 
legene behandler, erfaringsbakgrunn, utstyr som benyttes i praksisen, bilde av seg selv, 
ansatte og kontoret, kartoversikt m.m.  For de som har behov for ekstra markedsføring 
av praksisen vil dette gi en unik mulighet til å nå frem til flere fastleger og pasienter som 
søker etter spesialister. Dette tilbudet kommer mange av oss til å ønske velkommen ! En 
slik oversikt finnes ikke i dag. Men behovet er der, og med Tidsskriftet som seriøs aktør 
og pådriver blir dette bra! 
 
En god høst ønskes dere alle! 
 
Frøydis Olafsen 
Leder PSL 
 
 
 

http://www.legespesialister.no/

