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Til Legeforeningen      Oslo, 20. september 2018 

her 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar:  Regionale utviklingsplaner 2035 

Det vises til invitasjon til å komme med høringssvar til de regionale helseforetakenes 

regionale utviklingsplaner som er sendt på høring. 

PSL velger å fokusere på Helse Sør-Østs utviklingsplan, da det denne omfatter helsetjenester 

til mer enn 3 millioner av Norges befolkning. Avtalespesialistene utgjør en vesentlig andel av 

den polikliniske kapasiteten i denne regionen (28 pst). Anførslene knyttet til utviklingsplanen 

i Helse Sør-Øst (HSØ) kan er gjeldene også i de andre regionene da problemstillingene stort 

sett er de samme. I siste del av dokumentet knytter vi noen særskilte kommentarer også til 

utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. 

Utkastet til plan bruker mye tid på viktigheten av samhandling mellom primærhelsetjenesten 

og spesialisthelsetjenesten representert ved HFene samtidig som det legges stor vekt på at 

dette skal være pasientens helsetjeneste. 

Vi vil fremheve at avtalespesialister står for ca 25% av den poliklinisk aktiviteten i Norge, og 

den nevnte framskriving  innebærer at en må fortsette utvikling av ordningen som et effektivt 

og desentralisert tilbud for poliklinisk utredning og behandling. HSØ legger vekt på økt behov 

for polikliniske tjenester i sin framskrivning, men nevner i den sammenheng ikke fortsatt 

utbygging av ordningen med avtalespesialister som en del av løsningen.  

Det er i denne sammenheng viktig å nevne at 90 prosent av konsultasjonene foretatt av 

avtalespesialister (AS) som skjer etter henvisning fra fastlege, ender med avsluttet behandling 

og tilbakeføring av pasienten til fastlegen. I disse tilfellene har ikke pasienten vært innom 

helseforetaket. 

 

Helse SØ forvalter ca 800 årsverk i avtalespesialistordningen og dette er planlagt økt til 841 

årsverk i løpet av 2018. Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske 

legeforening om avtalepraksis for legespesialister § 1.3. pålegger HF ene og AS å inngå 

samarbeidsavtaler. Dette arbeidet er godt i gang. 
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Rapporten påpeker at det er viktig at avtalespesialistene omfattes av de generelle 

helsepolitiske vurderingene som Helse Sør - Øst RHF må gjøre for å benytte tilgjengelig 

kapasitet optimalt. For å oppnå dette vil det være nødvendig med et tettere samarbeid mellom 

avtalespesialistene og helseforetakene/sykehusene. 

Vi ønsker å knytte følgende kommentarer til planen (HSØ): 

Planen er svært omfattende og tar for seg de fleste forhold av medisinske og ikke medisinske 

forhold i regionen. Mange av disse forhold er svært viktige i et nasjonalt perspektiv og bør 

samordnes mellom regionene for å skaffe et likt tjenestetilbud på nasjonalt nivå. 

Planen bærer preg av dels å være konkret og dels å være mer generell med visjonære mål og 

betraktninger.  For avtalespesialistordningen er den særs generell uten å konkretisere hvordan 

et tettere samarbeid skal utformes. Dette er i og for seg greit, men forutsetter at sentrale 

myndigheter konkretiserer dette og gir nasjonale føringer gjennom andre kanaler. PSL stiller 

seg positive til å bidra i dette arbeidet. 

Vi vil imidlertid påpeke en del forutsetninger som er essensielt å få på plass for å muliggjøre 

dette målet. 

1. Rettighetsvurdering av pasienter i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere som 

sikrer at pasienter som er vurdert av AS til å ha en rett til utredning og/eller behandling, får 

denne rettigheten på lik linje med pasienter vurdert av spesialister i HFene. 

2. IKT løsninger som sikrer og muliggjør AS mulighet til å samhandle med fastlegene og 

HFene.  

Vil igjen minne om at 9 av 10 pasienter henvist fra fastlege til AS blir ferdigbehandlet hos 

AS. Disse pasientene ender altså IKKE opp i HFene for behandling der. Det er derfor viktig å 

bevare AS autonomi slik at ulike lokale samarbeidsordninger mellom fastleger og AS blir 

videreført.  

Det er pasientgrupper som kun har et spesialistbehandlingstilbud hos AS. Dette er 

behandlings tilbud som ikke finnes i HFene. Det er viktig å videreføre også disse tilbudene. 

Avtalespesialist ordningen krever store investeringer i drift og vedlikehold. I fremtiden vil 

man se for seg en økende oppgaveglidning mellom HFene og ASene. Dette gjelder f. ex 

oppfølging av kreftpasienter etter den initiale behandling. Det er derfor viktig å sikre 

forutsigbarhet i AS ordningen. Det vil bidra til investeringsvilje i utstyr og lokaler.  

I dag er det RHFene som vurderer behovet for opprettelsen, videreføring, relokalisering 

og/eller inndragning av hjemler. Vår erfaring er at disse avgjørelsene noen ganger er dårlig 

fundert og andre ganger er styrt av ønsker/behov i det lokale HFet i stedet for en objektiv 

vurdering av hvilken løsning som gir en best mulig helsetjeneste for pasienten og mest mulig 

helsetjenester for midlene som benyttes. For fremtiden må derfor disse vurderingene i større 

grad være objektive.  

PSL stiller seg til disposisjon for å arbeide frem nasjonale føringer for hvordan 

avtalespesialistordningen skal organiseres, videreutvikles og ivaretas i fremtiden. 
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Særskilt til regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge: 

I planen pekes det på at den demografiske utviklingen gjør at vi vil få flere kroniske 

langtidspasienter, men at medisinske fremskritt vil gjøre det lettere å leve med sykdom, så 

færre trenger døgnomsorg. Dette er en utvikling vi allerede ser, og den har falt sammen med 

en betydelig effektivisering inkludert kraftig reduserte liggetider. Mange pasienter trenger 

oppfølging etter utskrivelse og mange pasienter får poliklinisk utredning og behandling for 

tilstander som tidligere medførte innleggelser. Behovet for økt kapasitet innenfor polikliniske 

spesialisthelsetjenester fremgår tydelig av fremskrivningen i figur 4, men det fremgår ikke her 

tydelig hvilken rolle avtalespesialister ventes å ha. Er disse tjenestene inkludert i gruppen 

«private» eller regnet inn i de enkelte foretakene?  

Utviklingen ventes å øke behovet for leger, og her er det først og fremst antall spesialister som 

bør økes. Gode spesialiseringsløp i henhold til ny forskrift  for spesialistutdanning krever nært 

samarbeid mellom de forskjellige enheter og foretak, men kan åpne mulighet for å utdanne 

flere spesialister. 

I planen poengteres det spesielt at en vil arbeide med digitalisering (herunder 

Helseplattformen), standardisering og oppgavefordeling. For regionen vil utvikling av 

funksjonalitet i Helseplattformen være viktig for å understøtte gode kliniske forløp. I lys av 

alle utfordringene man har hatt i Danmark ifm innføring av Sundhedsplatformen er det svært 

viktig at en i konfigurering og arbeid med pasientforløp sørger for at utøvende klinikere får 

stor innflytelse og mulighet til å gjøre tilpasninger i enhetene som er nært pasientene, og at en 

ikke faller for fristelsen å påtvinge regionale top-down løsninger. Tett og god integrasjon mot 

nasjonale løsninger som feks pasientens legemiddelliste/felles forskrivningsmodul og 

løsninger for digital kommunikasjon  til andre deler av helsetjenesten og pasienter må på 

plass. I tillegg må systemet enkelt kunne levere data til NPR samt kvalitetsregistre. Dette har 

de ikke lykkes med i Sundhedsplatformen, men det må vi lykkes med i Norge. 

Avtalespesialistene må være en del av dette arbeidet. 

Oppgavefordeling vil naturlig også involvere avtalespesialister. Gode og forutsigbare 

samarbeidsavtaler og jevnlig kontakt må benyttes for å involvere disse og få utnyttet 

kompetanse og kapasitet optimalt. 

 Vi ser frem til at Helse Midt-Norge også følger opp utvikling av regional plan for 

avtalespesialister i tråd med momentene i overordnet plan og strategidokument, og håper 

samarbeid videreutvikles gjennom eksisterende fora. 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 


