
 

 

 
 

 
 
 
Medlemsbrev PSL, 20. desember 2016 
 
 
 
Hva har skjedd med løftene om flere avtalehjemler og en videreutvikling av avtalespesia-
listordningen? 
 

For ett år siden hadde vi nylig underskrevet ny rammeavtale for avtalepraksis med de fire regionale 

helsforetakene. 

 

Avtalen var sluttproduktet etter en lang prosess, som ble startet av helseminister Høie. Utgangs-

punktet var regjeringserklæringen der avtalespesialistene var spesielt omtalt.  Det var et uttalt mål at 

avtalespesialistordningen skulle brukes mer, og at det skulle komme mange flere hjemler. Det ble i 

2014 og 2015 gjennomført en rekke dialogmøter mellom Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepar-

tementet og RHFene, som endte opp med et sluttdokument som pekte ut veien videre. Første skritt 

skulle være å forhandle frem en ny rammeavtale. Deretter skulle alt ligge til rette for en rask utvik-

ling av avtalespesialistordningen. 

 

Hva har hendt i løpet av det året som har gått etter at rammeavtalen var ferdigforhandlet? Beklage-

ligvis har det skjedd svært lite Etablering av nye hjemler har nærmet stanset opp, og i Helse Sør-Øst 

har planlagte utlysninger av nye hjemler blitt stanset. 

 

Hvor ligger ansvaret? Hos helsepolitisk ledelse? Hos RHFene? Jeg skal ikke komme med svaret 

her, men nøyer meg med å konstatere at det ikke er noe særlig fart i utviklingen. Men samtidig kan 

jeg love at PSL og Legeforeningen gjør det vi kan for å få dette på rett spor igjen. 

 
 
Regionale planer og samarbeidsavtaler. 

Rammeavtalen inneholder passuser om nye regionale planer for avtalepraksis og om samarbeidsav-

taler mellom avtalespesialister og helseforetakene (sykehusene). 

Ansvaret for å starte arbeidet med dette ligger hos RHFene.  

 

I Helse Sør-Øst er arbeidet med ny regional plan i gang. Fra RHFets side er det nå blitt et hovedfo-

kus å se på den samlede kapasiteten, mer enn å øke antallet avtalehjemler. Den utvidelsen av antall 

hjemler som ble skissert i handlingsplanen fra 2014 ser RHFet seg ikke lenger bundet til å følge 

opp.  Det har også blitt gjort kjent at den planen aldri ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst, men kun 

tatt til orientering.  

 

I RHFets førsteutkast til plan fremsettes det påstander om at mye av den virksomheten som foregår 

i avtalepraksis ikke er spesialisthelsetjeneste, men aktivitet som burde foregå i allmennpraksis og 

ivaretas av fastleger. Spesielt hevder RHFet at dette gjelder innen psykiatri og gynekologi. 

 

PSL og Legeforeningen har reagert sterkt på dette, og har innhentet uttalelser fra fagmiljøene for å 

imøtegå disse påstandene.   

 

I de øvrige RHFene virker det ikke som om arbeidet med regionale planer er kommet i gang forelø-

pig. 

 



 

 

Når det gjelder samarbeidsavtaler, kjenner jeg foreløpig kun til én, nemlig mellom avtalespesialis-

tene i øre nese hals i Vestre Viken og ønh-avdelingen der. 

Det skal i denne sammenheng nevnes at avtalen baserer seg på en lang tradisjon med 2 årlige sam-

arbeidsmøter mellom avdelingen og avtalespesialistene. Det er fra før etablert et tillitsfullt og godt 

samarbeid.  Dette avspeilet også den gode stemningen som rådet mellom partene da utkastet til av-

tale ble diskutert og fikk enstemmig oppslutning. Selve utformingen av avtalen ble laget med ut-

gangspunkt i foreliggende mal for avtale og veilederen. 

 

Jeg vil anbefale PSLs ulike faggrupper å ta initiativ til kontakt med HFene med tanke på etablering 

av samarbeidsavtaler. Det er utarbeidet mal for hvordan en slik avtale kan se ut, og en veileder for 

hvordan prosessen kan gjennomføres. Mal og veileder ligger lett tilgjengelige på PSLs hjemmeside. 
 
Krav om tilstedeværelse i praksis på administrasjonsdag  

Kravet til at avtalespesialister skal være tilstede i praksisen på administrasjonsdagen har vekket 

reaksjoner blant våre medlemmer. Styret har sendt brev til HSØ RHF der vi imøtegår kravet, og 

fremfører en grundig argumentasjon for hvorfor dette ikke er et akseptabelt pålegg for oss. 

 

I denne saken har vi fastlegenes fulle støtte. De har avtalefestet antall timer som skal brukes til pa-

sientrettet virksomhet, og de har ikke krav til tilstedeværelse på administrasjonsdag.  

 

 
En mangel i EPJ-system 

Mange avtalespesialister har i de siste årene anskaffet System X som journalsystem. 

Nå har noen opplevd å få brev fra HELFO der det etter kontroll påpekes at det ikke følger med hen-

visningsopplysninger på de elektronisk regningskortene. I System X er det imidlertid ikke noen 

mulighet til å fylle inn dette, noe som må sies å være en mangel ved systemet. JA-avdelingen i Le-

geforeningen er gjort oppmerksom på forholdet, og vil ta dette opp med System X. HELFO er også 

orientert om at denne muligheten ikke finnes i EPJ-systemet per i dag. 
 
Administrasjonskurs 2017 

Evalueringen av årets kurs viste at deltakerne var godt fornøyd med både faglig innhold, kurssted 

og forpleining, og deltagelsen var rekordhøy. Neste års møte arrangeres i dagene 31.august til 2. 

September, også denne gang på Hotel Bristol i Oslo. Merk dere tidspunktet, og hold av dagene. 

Fagutvalget er allerede i gang med å lage et spennende program. 

 

Neste år skal det velges nytt styre og ny leder. Så nå er det tiden inne til å melde interesse for å be-

kle spennende, interessante og utfordrende verv i foreningen vår. 

 

På vegne av styret ønskes alle medlemmer en riktig god jul. 

 

 

Med beste hilsen  

 

 
Sverre Dølvik, leder 
    
 
 
 
 


