
 

 

Kjære kolleger! 

 

2018 går mot slutten og det er tid for ettertanke og oppsummering.  

Det har vært et år med mange viktige saker og prosesser for PSL. 

 

Omdisponering og utfasing av hjemler har vært den saken som PSL i samarbeid med Jus og 

arbeidslivsavdelingen har jobbet desidert mest med dette året. Prosessen i Helse Sør-Øst har fått 

størst oppmerksomhet selv om omdisponering har vært benyttet og er benyttet i alle RHFene. For 

eksempel er en rekke generelle indremedisinhjemler blitt omgjort til hjemler innen kardiologi og 

lungemedisin de siste 10 årene.  PSL har understreket at de fagmedisinske begrunnelsene må være 

det viktigste  i slike avgjørelser. Konsekvensanalyser og pasientenes behov bør være sentrale 

føringer. Rammeavtalens bestemmelser må følges slik at eventuelle fremtidige omdisponeringer 

foregår formelt riktig. Her må PSL fortsatt følge med! 

 

Årets tarifforhandlinger resulterte i brudd. Dette skjer ikke ofte, og kom som en følge av 

fastlegekrisen og kravet om tilstrekkelig friske midler for å redde ordningen. I en slik situasjon var det 

selvsagt at PSL stilte seg solidarisk med Allmennlegeforeningen. Prosessen og resultatet av 

forhandlingene evalueres. Dette også som en forberedelse til neste års oppgjør. I slutten av januar er 

det møte i takstutvalget og prosessen fram mot forhandlingene starter. Ber dere om å melde forslag 

til endringer i takster til representantene i takstutvalget! 

 

Møtene med RHFene har vært regelmessige i året som har gått. På disse møtene har det blitt 

diskutert og startet prosesser som er viktige for at avtalespesialistene i enda større grad skal være 

likeverdige samarbeidspartnere med HFene.  

Disse har blant annet vært:  

 

• LIS i avtalepraksis 
Det foreligger en økonomisk modell og en avtalemal. Ordningen vil tre i kraft fra 1.mars 2019 

samtidig med reglene for ny spesialistutdanning.    

 



 
 

 

Det har vært et mål at modellen skal sikre forutsigbarhet for avtalespesialistene . Inntak av LIS skal 

ikke medføre økonomisk tap for avtalespesialisten. Dere som er interessert i å inngå avtaler 

oppfordres til å ta kontakt med Legeforeningen for råd i   forbindelse med avtaleinngåelse. 

 

• Rettighetsvurdering 
Helse Vest er ansvarlig for pilotering som planlegges iverksatt i løpet av 2019. Denne vil 

inkludere ulike modeller og undersøke om IKT-systemene er tilstrekkelige i forhold til å 

sikre god samhandling 

• Samarbeidsavtalene  
Veileder og endelig mal til avtaler mellom avtalespesialistene og HFene forelå i 2016. Mange har 

hatt uformelle avtaler . RHFene ønsker at alle avtalespesialister skal ha formelle avtaler med 

HFene innen utgangen av inneværende år . HFene har fått i oppgave å initiere dette. Her kan 

imidlertid den enkelte avtalespesialist også være pådriver .På denne måten kan vi påvirke slik at 

avtalene blir mellom likeverdige parter slik intensjonen er!  

 

Møtene med RHFene fortsetter neste år. På det første møtet starter diskusjonen om eventuell 

protokolltilførsel til rammeavtalen. Det har vært en oppfatning at eksisterende rammeavtale er god.  

Det er imidlertid tre år siden avtalen ble ferdig forhandlet. I stedet for en komplett reforhandling av 

avtalen er partene enige om å gjøre presiseringer og mindre endringer. 

Avtalespesialister er en del av den offentlige helsetjenesten samtidig som vi er  selvstendig 

næringsdrivende. I tillegg er vi blant annet arbeidsgivere og bedriftsutviklere . Vi har mye ansvar og 

autonomi som mange av oss verdsetter. For å beholde dette er det imidlertid viktig at vi setter oss 

inn i rammeavtalen og annet regelverk, samarbeider med helseforetakene og sørger for god 

pasientbehandling. 

 

På denne måten kan hver enkelt av oss ivareta det gode omdømmet som avtalespesialister fortjener 

å ha.  

 

De beste ønsker for julen og det nye året! 

Frøydis Olafsen 

Leder PSL 

 

 

  


