
 

 Side 1 av 7 

 

 
 
 
 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 

 
 
 

SAK NR 050-2018 

REGIONAL PLAN FOR AVTALESPESIALISTOMRÅDET 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

Styret tar Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning og presiserer at antall 
årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 7. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
  



 

 Side 2 av 7 

 

1. Hva saken gjelder 

 
Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst legges med dette frem for styret.  
 
Den regionale planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med 
angivelse av fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall årsverk økes. Planen tar 
utgangspunkt i befolkningens samlede forbruk og etterspørsel av helsetjenester innen de ulike 
fagområdene. 
 
Helsedirektoratets rapport «Aktivitetsdata for avtalespesialister 2017» viser at helseregionene 
bruker avtalespesialister i varierende grad. Helse Sør-Øst er regionen med flest årsverk innen 
avtalespesialistordningen per innbygger.  
 
Avtalespesialistene står for ca. 28 % av den polikliniske kapasiteten i regionen. Avtalespesialistene 
er viktige for ivaretakelse av Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge-for»-ansvar, og det er helt sentralt at 
denne kapasiteten benyttes på en god måte.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Bakgrunn 

Av protokollen fra foretaksmøtet 7.1.2015 fremgår det at regjeringen «vil øke antallet hjemler og 
bruke avtalespesialistene mer». Videre fremgår det av Oppdragsdokumentet for Helse Sør-Øst 
RHF 2017 at avtalespesialistordningen skal styrkes og videreutvikles, og foretaksmøtet 10.1.2017 
ba de regionale helseforetakene «inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall 
årsverk i hver region i 2017 blir vesentlig høyere enn i 2016. De regionale helseforetakene skal 
innenfor rammen av ny rammeavtale gjennomføre tiltak for å bedre samhandlingen mellom 
offentlige sykehus og avtalespesialister». Foretaksmøtet 16.1.2018 ga Helse Sør-Øst i oppdrag å 
«inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2018 
blir høyere enn i 2017». 
 
Tabell 1 viser antall årsverk avtalespesialister innen somatikk, psykiatri og psykologi i de fire 
regionale helseforetakene pr. mars 2018, samt antall årsverk per 100 000 innbyggere.  
 
Tab. 1. Fordeling av avtalespesialister i de fire regionale helseforetakene, fordelt på somatikk, psykiatri og 
psykologi, per mars 2018 (tall fra de regionale helseforetakene).  

  

Somatikk Psykiatri Psykologi Samlet Befolkning 
Andel (årsverk per 

100 000 innb.) 
 Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk millioner 

Helse Nord 37,5 7,1 21,7 66,3 0,48 13,8 

Helse Midt 65,4 9,3 37,3 111,9 0,72 15,5 

Helse Vest 112,7 28,9 90,8 232,44 1,11 21 

Helse Sør-Øst  382,5 141,4 264,5 788,4 2,95 26,7 

 
  



 

 Side 3 av 7 

 
Riksrevisjonens rapport 

I november 2015 ble Riksrevisjonens dokument 3:2 (2015-2016) «Riksrevisjonens kontroll  
med forvaltningen av statlige selskaper for 2014» lagt frem for Stortinget. Riksrevisjonen konkluderte 
med at fordelingen av avtalespesialister ikke bidro til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske 
spesialisthelsetjenester. Riksrevisjonen vektla at de regionale helseforetakene ikke utnyttet sitt 
handlingsrom godt nok til å sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes hjemler og 
behovet for polikliniske spesialisthelsetjenester og tilrådde følgende:  

 «Ettersom tilgangen til avtalespesialister ikke gjennomgående bidrar til å utjevne 
geografiske forskjeller i forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester, kan det etter 
Riksrevisjonens vurdering være behov for at de regionale helseforetakene i større grad 
omdisponerer ledige hjemler, eller eventuelt oppretter nye hjemler. Mer aktiv bruk av 
dette mulighetsrommet kan gjøre at det polikliniske tilbudet blir jevnere fordelt mellom 
helseforetak og mellom sentrale og mindre sentrale kommuner».  

 
Riksrevisjonens rapport pekte videre på at de regionale helseforetakene i varierende grad fulgte 
opp at avtalespesialistene har tilstrekkelig aktivitet og god kvalitet på helsetilbudet. Helse- og 
omsorgsdepartementet ba Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 12.1.2016 (sak 3, punkt 3.2.5) om 
å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger.  
 
Tabell 2 viser dekningsgrader, dvs. antall årsverk avtalespesialister per 100 000 innbyggere per 
sykehusområde. Disse tallene sier ikke noe om samlet tilbud, forbruk og tilgjengelig i et område, 
men gir en viss oversikt over hvordan fordeling av spesialister i avtalepraksis er i regionen.  
 
Tab. 2. Antall årsverk avtalespesialister pr 100 000 innbyggere pr sykehusområde.  

Sykehusområder: Akershus  Innlandet  Sørlandet  
Telemark/ 
Vestfold  

Vestre 
Viken  Østfold  Oslo SUM 

Sum leger 9,34 8,30 13,03 10,81 12,54 14,52 21,51 13,11 

Sum psykologer 6,36 6,43 4,18 6,99 7,66 6,78 19,87 9,03 

Sum psykiatere 2,07 2,83 3,03 3,84 3,33 2,26 13,04 4,81 

Sum totalt 17,77 17,55 20,25 21,64 23,53 23,56 54,41 26,95 

 
Tabellen viser at det relativt sett er flere avtalespesialister per innbygger i Oslo sykehusområde 
enn de andre sykehusområdene. Når man studerer befolkningens samlede forbruk av 
helsetjenester finner man imidlertid at Oslo ligger lavere i forbruk enn andre sykehusområder.  
 
Ny rammeavtale 2016 

Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og arbeidstakerforeningene ble revidert 
høsten 2015 og gjelder fra 2016. Ny rammeavtale har et sterkt fokus på samarbeid mellom 
helseforetak og avtalespesialister, jf. rammeavtalens § 1.3 der det forutsettes samarbeidsavtaler 
mellom avtalespesialistene og relevante helseforetak. Det fremgår av rammeavtalens § 11.2 at en 
driftsavtale skal videreføres når det er behov for den. Helse Sør-Øst RHF må likevel gjøre en 
faglig vurdering når det blir en ledig hjemmel. Det regionale helseforetaket må legge til grunn et 
langsiktig perspektiv når en ny driftsavtale kunngjøres eller videreføres, da man må forvente at en 
ny hjemmelshaver vil være i funksjon i 30 år. Videre er det et krav i rammeavtalen om at det skal 
utarbeides en regional plan, jf. rammeavtalens § 2.2. 
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Utarbeidelse av regional plan for avtalespesialistområdet 

Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2016 en arbeidsgruppe bestående av en brukerrepresentant, 
representanter fra Den norske legeforening og Norsk Psykologforening, i tillegg til representanter 
fra Sørlandet Sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-
Øst RHF. Arbeidsgruppen fikk i mandat å utarbeide en regional plan for avtalespesialistområdet. 
Arbeidsgruppen har vurdert data om ventetider og forbruk av polikliniske tjenester, samt 
kommet med anbefalinger om videreutvikling av ordningen. Det regionale fagdirektørmøtet, 
direktørene ved helseforetakene, konserntillitsvalgte og brukerutvalget er blitt konsultert 
underveis i arbeidet med planen.  
 
Arbeidsgruppen ferdigstilte arbeidet våren 2017 og oppnådde ikke konsensus om alle 
anbefalingene i planen. Utkast til regional plan ble sommeren 2017 sendt på høring til 
helseforetakene i regionen, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmets sykehus, 
brukerutvalget, praksiskonsulent-nettverket, Den norske legeforening og Norsk 
psykologforening.   
 
Høringsuttalelsene fra helseforetakene/sykehusene er positive og de sluttet seg i stor grad til 
rapportens anbefalinger. Flere understreker viktigheten av å få til et tettere samarbeid mellom 
avtalespesialister og helseforetak/sykehus. Nettverket av praksiskonsulenter meldte behov for 
driftsavtaler innen psykiatri, hudsykdommer, nevrolog, geriatri og fysikalsk medisin, men de 
mente samtidig at det må settes flere krav til spesialistpraksiser innen psykisk helsevern før det 
etableres flere hjemler. Brukerutvalget sa blant annet i sin høringsuttalelse at Helse Sør-Øst RHF 
må ta hensyn til de fagområder og helseforetak som har mange langtidsventende og sørge for en 
behandlingskapasitet som står i forhold til behandlingsbehovet for å sikre likebehandling. 
Brukerutvalget ba også Helse Sør-Øst RHF iverksette en gjennomgang av tilbudet innenfor 
psykisk helsevern for å få den nødvendige oversikten. 
 
Norsk psykologforening er ikke enig i anbefalingene om at man bør avvente å opprette nye 
driftsavtaler innenfor psykisk helsevern inntil man har kommet lengre i arbeidet med 
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og avtalespesialister og mener dette er i strid med 
føringene i Oppdragsdokumentet. 
 
Legeforeningen har rettet kritikk mot planen for manglende økning i hjemler og har også vært 
kritiske til blant annet anbefalingene i planen vedrørende ortopedi og anestesi. Etter 
høringsrunden er det gjennomført flere møter med representanter for Legeforeningen og Norsk 
psykologforening. Leder av Allmennlegeforeningen deltok på ett av møtene og ga innspill fra 
allmennlege-perspektivet. Helse Sør-Øst RHF har også hatt kontakt med Norsk Anestesiologisk 
Forening for å få en vurdering av anbefalingen innen smertemedisin.  
 
Basert på tilbakemeldinger fra Norsk Anestesiologisk Forening anbefaler planen at smertemedisin 
ikke forbeholdes anestesileger og at det gjøres en vurdering av om driftsavtalene innen anestesi 
skal kontinueres når dagens hjemmelsinnehavere går av med pensjon/slutter i avtalepraksis eller 
om det er behov for å kunngjøre hjemlene med «kompetanseområde i smertemedisin» som kan 
være åpen for leger med ulik spesialistbakgrunn.  
 
Utviklingen innen muskel- og skjelettsykdommer går mer i retning av konservativ behandling og 
det kan være relevant å omdisponere avtaler innen ortopedi til avtaler innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Kommunen har etter samhandlingsreformen fått et større ansvar for rehabilitering. 
Spesialister i fysikalsk medisin vil kunne vurdere behov, henvise til rehabiliteringsopphold, veilede 
kommunale rehabiliteringsteam og bidra til å gi pasientene nødvendig helsetilbud.  
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For å sikre et godt grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet er det i planen vurdert 
om det er ulikheter i befolkningens forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester som bør 
påvirke fordelingen av antall avtalespesialister. Med dette som bakgrunn foreslås det i planen en 
styrking av en rekke fagområder. Dette er fagområder hvor befolkningsutviklingen vil gi 
kapasitetsutfordringer og hvor det kan være hensiktsmessig at polikliniske behandlingen skjer 
utenfor helseforetak/sykehus. 
 
Følgende overordnede føringer foreslås lagt til grunn for utviklingen av avtalespesialistområdet i 
Helse Sør-Øst:  
 
Somatikk: 

 Det er behov for en økning av antallet driftsavtaler innenfor øyesykdommer, 
hudsykdommer, urologi, revmatologi og nevrologi. 

 Det planlegges ikke med en videreutvikling av plastikk-kirurgi og radiologi i avtalepraksis. 

 Generell indremedisin styrkes i utgangspunktet ikke, da man primært heller vil styrke mer 
spesifikke indremedisinske fagområder.  

 Antall driftsavtaler innen fysikalsk medisin og rehabilitering i avtalepraksis økes, gjennom 
nye avtaler eller gjennom omdisponering av hjemler ved naturlig avgang innen ortopedi.  

 Omfanget av avtaler innen fødselshjelp/kvinnesykdommer og øre-nese-hals 
opprettholdes.  

 Det kan være behov for å videreføre smertemedisin i avtalepraksis, men driftsavtaler i 
smertemedisin vil ikke nødvendigvis kunne forbeholdes leger med spesialitet i 
anestesiologi.  

 Det vil kunne være behov for nye driftsavtaler innen generell kirurgi, og man må her 
avvente fagområdets status innen ny spesialistutdanning av leger.  

 
Psykisk helsevern: 

 Antallet driftsavtaler innen psykisk helsevern opprettholdes i 2018, og det kan være 
aktuelt med en økning av antall avtaler for psykologer og psykiatere i 2019 når det er 
etablert en tettere integrasjon mellom avtalespesialister innen psykisk helsevern og øvrige 
helsetjenester. 

 Det bør arbeides med modeller for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
primærhelsetjenesten.  

 Det regionale helseforetaket vil arbeide for å etablere ordninger med samordnet 
henvisningsmottak innen psykisk helsevern, slik at fastleger i et gitt område kan sende 
henvisninger ett sted og alle henvisningene vil bli rettighetsvurdert, jf. 
pasientrettighetsloven. 

 
Felles for somatikk og psykisk helsevern: 

 Det etableres samarbeidsavtaler slik at samhandlingen i helsetjenesten styrkes.  

 Det bør etableres mål for oppfølging av avtalespesialister og dette diskuteres mellom 
regionene, med profesjonsforeningene og i andre relevante fora. 

 
Økning i antall årsverk  

Det har vært en gjensidig enighet mellom de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene 
om at mindre delhjemler skal redusere, slik at man utlyser hele hjemler, evt. 50 % hjemler i 
kombinasjon med stilling ved helseforetak/sykehus. Dette arbeidet pågår og medfører noe 
variasjon i antall årsverk over tid.  
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Tabell 3 viser utviklingen i antall årsverk i avtalespesialistordningen fra 2005 og frem til 2017, 
samt måltall for 2018.  
 
Tabell 3. Oversikt over antall aktive årsverk i avtalespesialistordningen i Helse Sør-Øst 2005-2017 og måltall 
for 2018. 
 

Årsverk 2005 2010 2015 2016 2017 Mål 2018 

Somatikk 365 380 382 382 383 409 

Psykiatri 130 133 140 142 143 144 

Psykologi  272 284 287 285 275 288 

Sum 767 797 809 809 801 841 

 
Dette bildet viser at det ikke har vært en vekst i årsverk fra 2016 til 2017, noe som har ulike 
årsaker. Antall hjemler vil over tid kunne variere noe, da det er variasjon i antall spesialister som 
slutter og har fravær pga. sykdom etc. Det tar dessuten tid å få besatt hjemlene. Ved klage på 
tildelinger har klagebehandlingstiden hos Helseklage vært 6-9 måneder, noe som har bidratt til 
forsinkelser av etablering av nye avtaler.  
 
Det er i 2017 kunngjort totalt 47 hjemler (31 hjemler innen somatikk, 8 hjemler innen psykologi 
og 8 hjemler innen psykiatri), hvorav 24 spesialister har startet i avtalepraksis. For noen hjemler 
har ikke spesialisten startet enda eller det foreligger en klage på tildelingen. Det vil i 2018 bli 
kunngjort totalt 45 hjemler (14 hjemler innen somatikk, 24 hjemler innen psykologi og 7 hjemler 
innen psykiatri). Totalt 27 av disse er lyst ut per mai 2018 og ytterligere 18 hjemler vil bli lyst ut i 
løpet av 2018. Når det er spesialister på plass i disse hjemlene vil Helse Sør-Øst ha 841 årsverk 
med avtalespesialister, hvorav 553 legeårsverk og 288 psykologårsverk.   
 
Psykisk helsevern skal prioriteres innenfor avtalespesialistordningen, og det bør på sikt etableres 
flere driftsavtaler for psykiatere og psykologer. Det må gjennomføres et arbeid hvor 
avtalespesialistene integreres enda bedre i helsetjenesten. Man må avklare hvordan man med 
dagens ressurser og antall driftsavtaler kan bidra til bedre tilgjengelighet og et bedre pasienttilbud. 
Det er særlig viktig at helseforetakene/sykehusene får et innblikk i de ulike praksisprofilene til 
den enkelte avtalespesialist, slik at det blir mulig å dimensjonere et riktig pasienttilbud i tråd med 
retningslinjer og veiledere.  
 
Videreutvikling av avtalespesialistordningen 

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som krav at de fire regionale helseforetakene i 
inneværende stortingsperiode skal gjennomføre piloter innen rettighetsvurdering etter pasient- og 
brukerrettighetsloven i avtalepraksis. Helse Sør-Øst RHF ønsker å teste ut en pilot for samordnet 
henvisningsmottak innen psykisk helsevern. I et slikt mottak vil alle henvisninger innen psykisk 
helsevern til både helseforetak/sykehus og avtalespesialistene innen ett geografisk område bli 
vurdert og fordelt. Noen pasienter vil tilbys behandling ved helseforetaket/sykehus og andre hos 
avtalespesialister. En slik modell vil dermed kunne bidra til en bedre koordinert og mere 
likeverdig vurdering.  
 
Det har de siste årene vært arbeidet langs flere akser med å bedre oppfølgingen av og 
integrasjonen mellom avtalespesialistene og den øvrige spesialisthelsetjenesten. Det arbeides i 
2018 med å få på plass samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og helseforetak/sykehus 
som bl.a. omhandler arbeidsdeling, håndtering av ventelister og faglig samarbeid. 
Spesialistutdanningen for leger er lagt om, og de fire regionale helseforetakene har nylig blitt  
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enige om en økonomisk modell som kan legges til grunn for samarbeid mellom helseforetak, 
avtalespesialist og lege i spesialisering med sikte på at leger i spesialisering kan oppnå læringsmål i 
utdanningen ved å få deler av utdanningen hos en avtalespesialist.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør konstaterer at avtalespesialistene står for en stor andel av den 
polikliniske kapasiteten i Helse Sør-Øst, og de er viktige for ivaretakelse av «sørge for»-ansvaret. 
Helsetjenestene endrer seg raskt, ikke minst som følge av faglige endringer i behandlingstilbud, 
befolkningens sammensetning og sykelighet, samt etterspørsel etter helsetjenester. Det er således 
et behov for en kontinuerlig videreutvikling av avtalespesialistområdet, og det er sentralt at denne 
kapasiteten benyttes på en god måte. 
 
Riksrevisjonen har påpekt at de regionale helseforetakene ikke utnyttet sitt handlingsrom godt 
nok til å sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes hjemler og behovet for 
polikliniske spesialisthelsetjenester. Videre re det et krav i rammeavtalen at det skal utarbeides en 
regional plan. I tillegg har foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF bedt om at det inngås flere 
driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk øker. 
 
På denne bakgrunn er det utarbeidet en regional plan for avtalespesialistområdet. Den regionale 
planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med angivelse av 
fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall årsverk økes. Planen tar utgangspunkt i 
befolkningens samlede forbruk og etterspørsel av helsetjenester innen de ulike fagområdene. 
 
Det er administrerende direktørs oppfatning av planen danner et godt grunnlag for 
videreutvikling av avtalespesialistordningen og for økning i antall årsverk.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning 
og presisere at antall årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Regional plan for avtalespesialistområdet 
 

Utrykte vedlegg: 

 Ingen 
 


