Kjære kolleger!

27.03.2020

Regjeringen la fram nye økonomiske tiltak i dag. Foreløpig er det usikkert om dette vil få betydning
for avtalespesialistordningen, men jeg oppfordrer dere som er praktiserende spesialister uten
driftsavtale til å vurdere om noen av disse tiltakene kan være aktuelle for dere.

Vi er fremdeles i en prosess med Helse- og omsorgsdepartementet, RHF-ene og Helsedirektoratet i
forhold til økonomisk kompensasjon. Det er en utvikling, og vi håper på resultat i løpet av neste uke.
Flere av dere har kommet med innspill i forhold til konkrete takster. Vi tar disse innspillene med oss i
den videre prosessen. Det arbeides raskt, men likevel må dette ta noe tid for å sikre at den
økonomiske kompensasjonen skal treffe riktig og være godt forankret hos alle parter.

Tilbakemeldingene fra dere er viktige i denne prosessen. I tillegg er det spesielt viktig at dere svarer
på questback fra RHFet og sender inn oppgjør til Helfo i slutten av hver uke.

Permittering
Hvis avtalespesialisten er permittert, vil driftstilskuddet løpe som tidligere. Det anbefales imidlertid
ikke 100% permittering. Årsaken til dette er at det er ønskelig at avtalespesialisten bør være i
beredskap, i hvert fall i en viss stillingsprosent, for å kunne være tilgjengelig for pasientene. I tillegg
kan NAV stille spørsmål ved utbetaling av dagpenger til en bedrift der alle er 100% permittert.

Gul beredskap
Mange sykehus er i gul beredskap. Det betyr at det har oppstått en uavklart situasjon eller en alvorlig
hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til. I en slik situasjon kan
avtalespesialistene bli bedt om å utføre oppgaver for HFet. Noen av dere har allerede blitt kontaktet
om dette. Prinsippet om at det er frivillighet som bygger på samarbeidsavtaler, jfr § 1.3, vil i slike
situasjoner være det beste utgangspunktet for å finne gode løsninger for samarbeidet.

Smittevern
Flere av dere melder tilbake at det snart er tomt for smittevernutstyr. De regionale helseforetakene
jobber med å få dette på plass. Følg med på nettsidene. Mange av dere har også private leverandører
fra tidligere som melder fra når de får tilgjengelig utstyr.
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Legeforeningens hjemmeside
Dere oppfordres til å følge med på både PSLs og Legeforeningens nettsider. Spørsmål og svar sidene
oppdateres nesten daglig så det kan lønne seg å gå inn ofte. Der kan man blant annet lese om
hvordan man best mulig redder økonomien i eget selskap. Se
https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stiltesporsmal-naringsdrivende-leger/
De fleste svarene som ligger ute på denne siden vil også være aktuelle for næringsdrivende leger
uten driftsavtale. Det jobbes også med egen informasjonsside til dere.

God helg i en krevende tid

For styret i
Praktiserende spesialisters landsforening /PSL

Frøydis Olafsen
leder
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