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Orienteringssak til OSO - Status for Regional utviklingsplan for avtalespesialister
Helse Nord, 2018 - 2025
Det bes om at brevet videreformidles til sekretariat for OSO.
Innledning/bakgrunn
Formålet med saken er å orientere overordnede samarbeidsorganer (OSO) om arbeidet med
Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord.
Høsten 2015 ble rammeavtalene mellom de fire regionale helseforetakene og Den norske
legeforening (Dnlf) og Norsk psykologforening (NPF) reforhandlet for bl.a. å gjøre avtaleverket
bedre rustet til å møte fremtidens behov. I de reforhandlede avtalene er det et sterkt fokus på
samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister, jf. § 1.3:
Det forutsettes samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og relevant HF samt andre
institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for» ansvar. Samarbeidsavtalene kan
gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/strømmer), håndtering av ventelister,
fristbrudd, faglig samarbeid mellom HF avdelinger og avtalespesialister, utveksling av
informasjon om kapasitet, utveksling av informasjon om felles prosedyrer og
retningslinjer, deltakelse i kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og HF
mv.
Nytt er også kravet om at det skal utarbeides en regional plan for prioriteringer og aktivitet for
legene/psykologene jf. § 2.2/ § 3.1:
Denne planen og andre planer som har betydning for drift av avtalepraksis skal legges
fram for samarbeidsutvalget til uttalelse. Legeforeningen og psykologforeningen skal
informeres og involveres i arbeidet med utvikling av planverket.
Sentrale områder i planen
Helse Nord RHF vektlegger at tjenestetilbudet i helseforetakene og avtalespesialistene er
dimensjonert i forhold til hverandre. Økning eller reduksjon i tilbudet hos avtalespesialister kan
føre til konsekvenser for sykehusene og tilbudet til pasientene, særlig innenfor de minste
fagfeltene. Endringer av tjenestetilbudet i sykehusene kan også få konsekvenser for
avtalespesialistene.
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Kravet om å øke antall avtalespesialister står fast.
I arbeidet med planen vil det særskilt vurderes:
 Fagområder/spesialiteter som er egnet for avtalepraksis, vurdering av eksisterende og
eventuelt nye
 Organisering av avtalepraksis; herunder samlokalisering og eventuell
sentralisering/desentralisering av avtalespesialister
 Helhetlig kapasitetsutnyttelse, funksjonsfordeling og samhandling mellom
avtalespesialister og helseforetak.
Orientering om arbeidet
Planen skrives i nært samarbeid med helseforetakene og avtalespesialistene. Tentativ dato for
styrebehandling er 22. november.
Kommuneoverleger, fortrinnsvis via kommuneoverlegeforum, er invitert til å komme med
innspill til planen innen 9. oktober.
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