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Om avtalespesialister 

 

Ingress: 

Avtalespesialistene er et viktig supplement til helsetjenesten i sykehus og på 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). Cirka 10 % av medlemmene i Norsk psykiatrisk forening er 

avtalespesialister og står for en stor del av det polikliniske arbeidet som gjøres innen psykisk 

helsevern. De er tilknyttet de fire regionale helseforetakene (RHF) og får driftstilskudd derfra. 

Avtalespesialistene er erfarne spesialister som ofte har tilleggsutdanning innen en 

psykoterapiretning (kognitiv, psykoanalytisk, psykodynamisk terapi eller gruppeanalyse). 

Pasientene henvises i hovedsak fra fastlegene, men også fra DPS og sykehusavdelinger og 

kommer direkte til spesialist. Avtalespesialistene ser et stort antall pasienter og kan tilby 

behandling til pasienter med et bredt spekter av lidelser og ivareta kontinuitet over tid. Dette 

er særlig gunstig for bl.a. pasienter med tilknytningsskader og personlighetsforstyrrelser. 

Individualisert lengre tids behandling dekkes i liten grad av andre i psykisk helsevern og er en 

spesialisert oppgave ivaretatt av avtalespesialister. Pasienter med spesielt behov for diskresjon 

får ofte behandling hos avtalespesialister. Det bør opprettes flere avtalehjemler både i de store 

byene og i mindre kommuner og hjemlene bør fortsatt være direkte organisert under RHFene 

for å kunne ivareta tilbudet slik det er i dag. 

 

Artikkel: 

Avtalespesialistene er et viktig supplement til helsetjenesten i sykehus og på 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). Cirka 10 % av medlemmene i Norsk psykiatrisk forening er 

avtalespesialister. Avtalespesialistene står for en stor del av det polikliniske arbeidet som 

gjøres innen psykisk helsevern i Norge og er tilknyttet de fire regionale helseforetakene 

(RHF) og får driftstilskudd derfra. Resten av inntektene følger pasientene i form av 

egenandeler fra pasientene og refusjon fra Helfo.  Hver avtalespesialist skal ha minst 1050 

konsultasjoner i året, hvilket vil si 5 pas. pr. dag 5 dager i uken i 42 av årets uker.   

Avtalespesialistene er i hovedsak svært erfarne spesialister og har ofte tilleggsutdanning i en 

psykoterapiretning (kognitiv, psykoanalytisk, psykodynamisk terapi eller gruppeanalyse).  

Pasientene henvises i hovedsak fra fastlegene, men også fra DPS og sykehusavdelinger og 

kommer direkte til spesialist. Det at pasientene henvises direkte til den enkelte spesialist, 

legger gjerne tidlig et grunnlag for en allianse mellom avtalespesialisten og pasienten. Det er 

stor forskjell på å henvises til en institusjon og å henvises til en bestemt spesialist.  

Avtalespesialistene ser et stort antall pasienter. Dette gjør at de kan tilby god behandling til 

pasienter med et bredt spekter av lidelser. Avtalespesialistene kan tilby lengre tids behandling 

og ivareta kontinuitet over tid. Dette er særlig gunstig for bl.a. pasienter med 

tilknytningsskader og personlighetsforstyrrelser. Behandlingen kan tilpasses den enkelte 

pasient, både m.h.t. lengde, hyppighet av timer og type terapi. Avtalespesialistene gir 

kompetent medikamentell behandling der det er nødvendig.  Terapien kan veksle mellom å 

være støttende, kognitiv og innsiktsorientert, avhengig av pasientens funksjonsnivå. Denne 
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formen for individualisert lengre tids behandling dekkes i liten grad av andre 

behandlingsinstanser i psykisk helsevern og er en spesialisert oppgave ivaretatt av 

avtalespesialister.  

Til tross for en økende aksept for psykiske lidelser i befolkningen, opplever noen grupper det 

særlig vanskelig å benytte seg av den offentlige poliklinikken. Pasienter med spesielt behov 

for diskresjon benytter seg oftere av behandlingstilbudene hos avtalespesialister.  

Avtalespesialistene samarbeider mye med primærhelsetjenesten og med DPS og 

sykehusavdelinger. I Helseregion Vest gjelder dette for samtlige avtalespesialister i 

voksenpsykiatri (7) og barne- og ungdomspsykiatri (1), som har overtatt hjemmel fra 2009, 

formalisert i særavtaler rundt samarbeid med DPS. Det er ikke foretatt en systematisk 

evaluering av hvordan avtalene fungerer, og det er uavklart hvorvidt avtalene er likelydende. 

Det anbefales at RHFene oppretter flere driftsavtaler for avtalespesialister både i de store 

byene og i mindre kommuner. Videre anbefales det at det blir bedre geografisk spredning av 

avtalespesialister og i tillegg at det kan legges til rette for at en kan arbeide 50 % i 

avtalepraksis og 50 % i DPS eller sykehus.  

Avtalespesialistene bør fortsatt være direkte organisert under RHFene og ikke nærmere de 

enkelte HFene eller DPS, for å kunne ivareta tilbudet slik det er i dag.  

 

Utvalg for selvstendig praksis 

Norsk psykiatrisk forening 

 

 

 


