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Helse Sor-øst nedsatte varen 2012 en arbeidsgruppe med mandat å utforme en ny handlingsplan
for hvordan det regionale helseforetaket skal forvalte avtalespesialistene fremover mot 2020.
Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling i oktober 2013. Saken har vært behandlet på ledernivå i
Helse Sor-Øst RI-1F og sendes nå på en bred horingsrunde for den styrebehandles våren 2014.

Helse Sor-øst RHF har et "sorge for"- ansvar for befolkningen i regionen. Helseforetak og
private leverandorer innen somatikk, psykisk helsevern, TSB og rehabilitering bidrar sammen til å
dekke befolkningens behov.

For det regionale helseforetaket har det vært viktig at arbeidsgruppen tok fatt i omrader som det
har vist seg vanskelig å få til gode losnm. ger på. Dette gjelder ikke minst hvordan vi skal få til et
bedre samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister. Videre var det behov for en vurdering
av nettverksmodellen/clusterordningen som er etablert i Oslo og Akershus innen psykisk
helsevern.

Helse Sor-Øst RHF ber om innspill/vurderinger av anbefalingene i den vedlagte handlingsplanen
innen fredag 7. mars 201 .
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StigtGryde1and
direktor eksterne helsetjenester

Vedlegg: Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i

regionen mot 2020

Helse Sør-øst er den statlige helseforetaksgruppen SOM har ansvar for spesialisthelsetjenestene i østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,

Helse Sor-Ost RHF. og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av pnvateide sykehus, etter avtale med
Helse Sor-øst RHF.
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Innledning
Helse Sør-Øst RHF har et "sørge for"-ansvar for befolkningen i regionen. Helseforetak og private
leverandører innen somafikk, psykisk helsevern, TSB og rehabilitering bidrar sammen til å dekke
befolkningens behov, jf. Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske
legeforening om avtalepraksis for legespesialister og Rammeavtalen mellom de regionale
helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi: 1.2 der det
står:  "Det regionale helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenesten i sin region. Ved ivaretakelsen av "sorge-

for"-ansvaret inngår de pivate avtaleipesialistene som en integrert del".  I 2012 brukte Helse Sør-Øst RHF ca
3,9 mrd kroner på kjøp av helsetjenester fra private (Kjøp av tjenester fra private ideelle sykehus er
ikke inkludert i dette beløpet). 654,5. mill, kroner av dette ble benyttet til driftsdlskudd
avtalespesialistene.

De to fidligere helseregionene Helse Øst og Helse Sør utarbeidet begge handlingsplaner som ble lagt
dl grunn for den videre forvaltningen av området. Periodene for de to handlingsplanene er nå utgått
og det er behov for en ny plan for hvordan vi ønsker å videreutvilde dette området.

Endringer i fordelingen av avtalespesialister tar tid. Dette har sin årsak bl.a. i at avtalespesialistene i
utgangspunktet har driftsavtale med det regionale helseforetaket til de fyller 70 år. Med mindre det
tilføres hjemler vil endringer i filgang på avtalespesialister i regionen være avhengige av en
omdisponering av etablerte hjemler. Men endringer kan også skje på annet vis, bl.a. gjennom et
tettere samarbeid og en bedre arbeidsdeling mellom helseforetak og avtalespesialist.

Avtalespesialistene er lite omtalt i offentlige dokumenter og utredninger, og virksomhetsdata har
vært etterlyst. En god forvaltning krever oversikt og det har i den forbindelse vært behov for en
samlet gjennomgang, bl.a. med vekdegging av hvordan tilbudet er fordelt i regionen. I forkant av
etablering av en handlingsplan i Helse Øst gjennomførte Sintef, på oppdrag fra Helse Øst RHF,
en omfattende kartlegging av avtalespesialistene. Tilsvarende er ikke gjort i Helse Sør. Deloitte
har derfor på oppdrag fra Helse Sør-Øst REIF gjennomført en omfattende kartlegging av
avtalespesialistene i hele regionen. Dette for å sikre at vi har et så godt grunnlag som mulig for
våre anbefalinger om fremfidig disponering, prioritering og lokalisering av avtalepraksis i Helse
Sør-Øst. Mye av analysene fra Deloitte benyttes i rapporten. Kartleggingen fra Deloitte er samlet
i en egen rapport som følger som et selvstendig vedlegg.

Som del av denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse blant fastleger i regionen.
Det har vært vanskelig å hente inn data fra denne gruppen, svarprosenten er lav. Arbeidsgruppen
mener allikevel at de innkomne svarene gir uttrykk for relevante synspunkter fra denne gruppen
og vil benytte dette som et av flere innspill i vurderingene som skal gjøres.

Rammeavtalene mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene og mellom Norsk
Psykologforening og de regionale helseforetakene er styrende for hvordan området forvaltes. Det er
derfor vurdert som vikfig å kjenne til hvilke muligheter og begrensninger, rettigheter og plikter som
ligger i dagens lovverk. Fordi dette i så stor grad påvirker mulighetsrommet for anbefalinger og tiltak
er det valgt å ta inn en oversikt over ulike aspekter ved dagens lov og avtaleverk.
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2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger
Arbeidsgruppen ser ved en gjennomgang av tidligere rapporter at anbefalingene for å sikre  en  bedre
geografisk tilgjengelighet og et bedre samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak ikke er
oppnådd i ønsket grad. Arbeidsgruppen har derfor i denne handlingsplanen lagt avgjørende vekt på
å komme med mer konkrete anbefalinger til hvordan dette kan gjennomføres.

Et tettere samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister er viktig for å få til en god og
hensiktsmessig oppgavefordeling. En hindring er at avtalespesialistene i dagens lovverk ikke er gitt
vurderingskompetanse, noe som bidrar til at pasientene gis ulike rettigheter avhengig av om de
henvises til avtalespesialist eller helseforetak. Arbeidsgruppen anbefaler derfor sterkt at det etableres
et enhetlig system for rettighetsvurdering i spesialisthelsetjenesten. Dette er imidlertid et spørsmål
som strekker seg ut over det regionale helseforetakets handlingsrom, og som må oversendes Helse-
og omsorgsdepartementet for en videre behandling

I tillegg til anbefalingene som legges frem i dette dokumentet vil det kunne komme ytterligere
endringer i de årlige styringsdokumentene fra HOD.
Arbeidsgruppen har følgende anbefalinger:

Prioritering/ rettighetsvurdering (kapittel 5)

• For å ivareta pasientens rettigheter, etableres et enhetlig system for retfighetsvurdering i
spesialisthelsetjenesten (vurderingskompetanse).

Organisering av avtalepraksis (kapittel 6)
• Der det ligger til rette for det anbefales at avtalespesialistene etablerer seg i gruppepraksis.

• Det utarbeides retningslinjer/normtall for antallet nyhenvisninger i en avtalepraksis per år.
Normtall for nyhenvisninger spesifiseres per spesialitet på tilsvarende måte som normtallene på
aktivitet. Det må rapporteres på antall nyhenvisninger i systemet som benyttes for rapportering
til NPR.

• Av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet tas det særskilt kontakt med avtalespesialister som
driver en praksis hvor aktiviteten er betydelig over fastsatt normtall for å få en forklaring på den
høye aktiviteten.

• Det må stilles krav til alle avtalespesialister at deres journalsystemer kan levere informasjon på
riktig format for lovpålagte rapporteringer.

• Alle avtalespesialister som gjennomfører operative inngrep bør kunne kontaktes av pasienten i
akuttsituasjoner frem til midnatt den dagen inngrepet er gjennomført. Avtalespesialister som
gjennomfører operative inngrep i spesialistpraksis bør inngå en formell avtale om håndtering av
postoperative problemer med helseforetak i eget opptaksområde.

• Der lokale forhold ligger til rette for det kan det i noen tilfeller være aktuelt for avtalespesialister
å inngå i vaktordninger ved helseforetaket. Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes om og
hvordan dette kan gjennomføres.

• Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes nærmere hvorledes arbeid delegert til hjelpepersonell
kan honoreres slik at det fører til bedre tjenester og tilgjengelighet innenfor de gitte økonomiske
rammer.

• Det bør vurderes kriterier for hvor omfattende forskning som kan gjennomføres i en
avtalepraksis samt om det skal gis rett til permisjon med vikar eller om det bør settes som krav at
hjemmelsprosenten reduseres den perioden forskningen gjennomføres.
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Vurdering av behov for avtaleipesiakker (kapittel 8)

• Arbeidsgruppen mener at det må arbeides mot en bedre utjevning av det polikliniske tilbudet i
helseregionen, bl.a. ved at dekningen av avtalespesialister prioriteres

• I første fireårs periode mener arbeidsgruppen at Helse Sør-Øst RHF bør opprette 15 nye
avtalehjemler per år. Det bør lages en samlet plan for å sikre at disse nye hjemlene bidrar til
en utjevning av den geografiske tilgjengeligheten.

• I perioden deretter må det sikres en videre økning av antallet hjemler for å kunne håndtere
forventet befolkningsvekst og demografisk utvikling.

• Arbeidsgruppen mener det er grunn til å etablere filtak for å redusere forskjellene i forbruket
der hvor det kan være utløst av ulik medisinsk praksis. Det bør bl.a. skje målrettet ved å
inkludere avtalespesialistene i et forpliktende arbeid sammen med helseforetakene om
behandlingslinjer for å sikre en mer enhetlig praksis innen sykehusområdene i regionen.

• Når det gjelder øyefaget spesielt mener arbeidsgruppen det bør utredes om det er en
hensiktsmessig arbeidsdeling i dag mellom øyeleger, opfiker og annet hjelpepersonell eller om
dette er et område som kan være aktuelt for overføring av oppgaver/jobbglidning

Regional utjevning av avtalehjemler (kapittel 9)

• En jevnere geografisk fordeling av avtalehjemler i regionen innebærer i oktober 2013 at nye
hjemler innenfor de somatiske fagområdene først bør tildeles Innlandet og Buskerud. Innenfor
psykisk helsevern vil lik tilgjengelighet innebære en prioritering av Agderfylkene i første omgang.

• For å få til en ønsket dekning av spesialister kan det være hensiktsmessig å benytte delte stillinger
mellom sykehus og avtalepraksis. En mer lik tilgang i regionen, spesielt i utkantdistrikter av
sykehusområdene, kan skje med økt ambulering fra helseforetakene til lokalmedisinske sentra
og/eller etablering der, av nye avtalespesialisthjemler i hel- eller deltid. Ved deling av en hjernmel
mellom sykehus og avtalepraksis anbefales en deling med 50 %• Ordningen med 20 % hjemler
skal kun unntaksvis benyttes, og da med en klar distriktsprofil. I hovedsak skal de inndras ved
ledighet og brukes for å bygge opp hele hjernier.

• Utvikling av det desentraliserte tilbudet skal primært skje i områder der forbruket av tjenester for
den aktuelle spesialiteten er lav i dag.

• Virkemidler nedfelt i lov, forskrift og avtaleverk bør brukes mer aktivt for å oppnå jevnere
geografisk fordeling raskere enn man til nå har klart.

Samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister (kapittel 10)

• Den administrative tilknytningen av avtalespesialistene direkte under Helse Sør-Øst RHF
beholdes.

• Arbeidsgruppen anbefaler at alle individuelle avtaler om spesialistpraksis skal ha en
underliggende avtale med det lokale helseforetak som binder partene til et avtalt samarbeid, og at
en mønsteravtale utvikles i samarbeid mellom partene.

• Helse Sør-Øst REF må sette sterkere krav til at helseforetakene skal invitere til samarbeid med
avtalespesialister, eventuelt også fastleger i eget sykehusområde.

• Dette kan gjøres gjennom å etablere samarbeidsgrupper/nettverksgrupper innen de ulike
spesialitetene med deltakere fra sykehusavdeling, representanter for avtalespesialistene i den
aktuelle spesialiteten og eventuelt praksiskonsulent.

• Det gjøres praktisk mulig for leger under spesialisering å få gjennomfort 6 mnd av sin utdanning
hos avtalespesialist. Arbeidsgruppen forutsetter at LIS på denne måten får utvidet sitt
erfaringsgrunnlag ved å behandle problemstillinger som ikke lenger ses i sykehuspoliklinikkene.
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• Man bør se på hvordan man kan bruke avtalepraksis for å få dekke spesialisthelsetjenestens
filstedeværelse i de lokalmedisinske sentra der hvor dette avtales lokalt med kommunene.

o Arbeidsgruppen anbefaler at det igangsettes et arbeid for å se på hvordan dette rent
praktisk kan løses. Arbeidsgruppen anbefaler at dette kan benyttes ikke kun i forhold
eventuelle nye hjemler, men at det også må gjøres slike vurderinger i forbindelse med
spørsmål om videreføring av eksisterende hjemler.

• Helseforetakene må kontaktes en eller to ganger per år for å innhente deres vurderinger av

behovet for avtalespesialister, og innen hvilke spesialiteter, i eget opptaksområde.

Nettverksmodellen innenfor psykisk helsevern (kapittel 11)

• Det må fortsatt arbeides for å bedre filgjengeligheten til avtalespesialister innen psykisk
helsevern(jf 11.3 og 12.3.10). I denne sarnmenhengen bør det også vurderes bruk av
hjelpepersonell.

• Den geografiske inndelingen i cluster beholdes.

• Det forsøkes ut en modell med samordnet henvisningsmottak i et eller to av dagens clustre der
alle henvisninger i området vurderes (henvisninger til DPS og avtalespesialister). Det vises til pkt
11.4 for en konkretisering av forslaget.

• I de øvrige clustrene settes det i gang et informasjonsarbeid der det, i tillegg til en
forventningsavklafing informeres om hvilke tiltak som er iverksatt andre steder og effekten av
disse.

• Fastlegene må innenfor clustermodellen og i et forsøk med felles henvisningsmottak unngå å
skrive mer enn en henvisning pr pasient. Hvis ikke vil modellene undergraves

3 Historien bak ordningen med avtalespesialister
Utgangspunkt for legeforeningens engasjement i spesialistutdanningen for leger fra slutten av 1800-
tallet var et behov for å etablere et kollegialt system for selvjustis, det ble i 1890-årene påpekt at leger
uten noen formell kvalifisering averterte at de var spesialister. I en lederartikkel i Tidsskriftet 15.
januar 1896 fortelles det om et tilfelle der en lege, åtte dager etter å ha fått lisens, "begyndte at
avertere seg som specialist i hudsygdomme i Kristiania". 11918 ble det vedtatt å etablere 13
spesialiteter etter bestemte regler (Ref. "Akuttbehandling av spesialistutdanningen — Tidsskriftet nr
4, 12. februar 2009)

Allerede i 1897 laget Legeforeningen en «Normaltafiff for selvbetalende pasienter». Denne ble
videreført i 1909 da staten overtok en større del av pasientenes betalingsansvar. Fremover på 1900-
tallet var det mye diskusjon om finansieringen av spesialistpraksis. Fra 1970-tallet ble det etter
forhandlinger mellom staten og yrkesorganisasjonene inngått avtaler om refusjonstakster for
pasientbehandling. For å få bedre styring med spesialisthelsetjenesten, ble ordningen med avtaler om
driftsfilskudd innført på 1980-tallet. Fra 1993 fikk alle spesialister som inngikk driftsavtale med
fylkeskommunen rett til refusjon fra folketrygden.

Frem til 1983 gikk en stor del av folketrygdens ytelser til refusjon ved sykdom til leger, spesialister i
klinisk psykologi og fysioterapeuter som drev privatpraksis uten driftsavtale. 11983 besluttet
Stortinget at refusjonssatsen skulle reduseres betydelig og de private spesialistene ble innlemmet i
den fylkeskommunale helsetjenesten. Bakgrunnen for denne endringen var todelt;

• det skulle være mulig å forplikte private spesialister som fikk dekket sine kostnader av det
offentlige
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• de private spesialistene hadde samlet seg innenfor sterkt begrensede geografiske områder, og
store deler av befolkningen sto fortsatt uten et slikt desentralisert helsetilbud

11984 inngikk fylkeskommunene driftsavtaler med private spesialister. Disse mottok etter dette
driftstilskudd etter nærmere avtalesatser og stykkprisrefusjonene ble tilsvarende redusert. De som
ikke fikk avtale med fylkeskommunene, "de avtaleløse", fikk derved også redusert sin refusjon fra
folketrygden. Antallet avtaleløse praksiser fortsatte imidlertid å øke og det offentliges utgifter
disse tjenestene økte betraktelig. For å redusere den store utgiftsveksten ble prinsippet om at det
bare skulle gis trygderefusjon fra folketrygden til spesialister med driftsavtale innført i januar 1993.

Rett til refusjon fra folketrygden for spesialister uten avtale opphørte, men med en
overgangsordning. De som hadde hatt adgang til bruk av trygderefusjon tre måneder før 1.1.1993
beholdt refusjonsretten. Selv med denne endringen fortsatte omfanget av avtaleløs praksis å øke, og
dermed også refusjonsutgiftene. I 1996 var refusjonsutgiftene ni spesialister uten avtale høyere enn
utgifter til spesialister med avtale, hhv 337 og 316 mill, kroner jf. Ot.prp.nr 47 (1996-97)).

Etter innføring av ny avtalepolitikk fra 1.7.1998 for privatpraktiserende legespesialister og
psykologer, ble de private spesialistene en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten.
Avtalepolitikken skulle bestå av to deler:

• Oppretting av flere driftsavtaler for privatpraktiserende helsepersonell og bedre integrering
av avtalepersonell i fylkeshelsetjenesten

• Avvikling av trygderefusjoner til lege eller psykolog uten driftsavtale med enkelte
unntaksordninger.

Administrasjonen av avtalehjemlene ble lagt til fylkeskommunene.

Etter stadig overtakelse av sykehusene (1.1.2002) videreførte Helse Øst RHF fordelingen av
avtalehjernlene og gjeldende praksis i fylkeskommunene. Fra 1.7.2003 ble virksomheten samlet og
lagt til det regionale foretakets bestillerenhet. 1.1.2009 ble Helse Øst og Helse Sør slått sammen til
Helse Sør-Øst RHF og administrasjonen av avtalehjemlene ble samlet i det regionale foretakets
bestill  erenhet.

4 Tidligere arbeid innenfor dette området

4.1 Strategisk plan for prioritering, organisering og lokalisering av
avtalepraksis i Helse Øst
Etablering av helseregioner og samling av administrasjonen av avtalespesialistene i det regionale
foretakets bestillerenhet ga mulighet til å se ressursen i et regionalt perspektiv. Helse Ost RHF
etablerte derfor i mars 2004 et utredningsprosjekt for å kartlegge dagens avtalehjemler, vurdere
etterspørsel og behov for denne typen tjeneste som grunnlag for en strategisk plan for disponering,
prioritering og lokalisering av nye/ledige avtalehjemler.
Gruppen fikk en firedelt oppdragsbeskrivelse:

1. Status for avtalehjemlene i dag
2. Kartlegging av etterspørsel og behov
3. Analyse av og anbefalinger i forhold til fremtidig behov for spesialisthelsetjenester

utenfor sykehus
4. Fremtidig rapportering
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Oversikt over anbefalingene i Strategisk plan for prioritering, organisefing og lokalisering av
avtalepraksis følger som vedlegg 1 til rapporten. Noen viktige anbefalinger som kom med denne
rapporten var:
• Avtalespesialistene skal betraktes som en integrert del av det regionale helseforetakets "sørge

for" ansvar og de skal eksponeres for pasientenes frie valg av tjenester.

• Den administrative filknytning av avtalespesialistene skulle fortsatt ligge direkte under Helse Øst
RHF.

• En hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom helseforetakene og de private
avtalespesialistene må styrkes gjennom aktiv bruk av rammeavtalenes bestemmelser om
tilpliktigelse av oppgaver 6-1) ved disponering av nye / ledigstilte hjemler

• En avvikling av bruk av deltidsavtaler i kombinasjon med stillinger i helseforetak.

4.1.1 Oppfølging av anbefalingene i strategisk plan for prioritering, organisering og
lokalisering av avtalepraksis i Helse Øst
I tråd med anbefalingene fra rapporten er det etablert normtall for akfivitet innen de ulike
spesialitetene. Rapporten inneholdt også forslag om å etablere en komite som bl.a. skulle ivareta
nødvendige vurdefinger knyttet til lokalisering og organisering av avtalepraksis i et regionaIt
perspektiv. Oppgavene som var tiltenkt en slik komite ivaretas i dag av samarbeidsutvalgene på en
god måte. Anbefalingene i planen knyttet til en bedre geografisk tilgjengelighet er ikke oppfylt.

4.2 Handlingsplan - organisering og lokalisering av avtalepraksis
Helse Øst 2006 - 2010
Styret i Helse Øst RHF behandlet Strategisk plan for prioritering, organisering og lokalisering av
avtalepraksis, jf styresak 90/2005, og besluttet at det skulle utarbeides en handlingsplan for å fullføre
planens totale målsettinger. Det ble etablert en referansegruppe/arbeidsgruppe med deltakelse fra
helseforetak, private sykehus med driftsavtale, Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.
I mandatet for arbeidsgruppen ble det skissert fire strategiske delmål:

• Regional geografisk utjevning av avtalehjemler innenfor de vanligste somatiske
spesialitetene

• Omgjøring av deltidshjemler til 100 % hjemler

• Videreutvilding og formalisering av faglige nettverk mellom avtalespesialistene og
helseforetakene/sykehusene og samhandling

• Forslag til alternafive organisasjons-, styrings- og driftsmodeller og tiltak som kan
stimulere etablering av tverrfaglig praksis og effekfivisefing av tjenesten.

Fullstendig oversikt over handlingsplanens samlede anbefalinger følger som vedlegg 2 til rapporten.
Noen av de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen som ble utarbeidet var:

• Helseforetakene skulle forespørres årlig om hvilke behov de ser for avtalepraksis i eget
opptaksområde.

• For å sikre en bedre geografisk utjevning ble det anbefalt at ledige avtalehjemler for psykiatere
og psykologer skulle utlyses med spesielt fortrinn for etablering av praksis i Hedmark og
Oppland Helseforetakene/private sykehus med driftsavtale fikk ansvar for å inkludere
avtalespesialistene i opptaksområdet i aktiviteter knyttet til faglige nettverk innen de relevante
spesialiteter.
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4.2.1 Oppfølging av anbefalingene i rapporten
Handlingsplanens anbefalinger knyttet til opphør av deltidsstillinger er fulgt opp og gjennomført
som forutsatt. Men anbefalingene knyttet til geografisk utjevning og bedre samhandling mellom
avtalespesialister og helseforetak er ikke gjennomført i ønsket omfang.

4.3 Plan for prioritering, organisering og lokalisering av
avtalespesialister i Helse Sør 2006 - 2010
I bestillerdokumentet 2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det stilt krav om at Helse Sør
RHF skulle kartlegge virksomheten og etablere et system for oppfølging av avtalespesialistene i
regionen. Helse Sør RHF hadde forut for denne bestillingen erkjent et behov for å vurdere det
samlede spesialisttilbudet i regionen både i og utenfor helseforetakene. Det var behov for tydelige
retningslinjer for forvaltning av avtalehjemlene for å sikre god fordeling av avtalespesialister i den
hensikt å sikre befolkningen best mulig poliklinisk tilbud.

Det ble etablert en prosjektgruppe med følgende mandat:
Utarbeide en plan for perioden 2006 — 2010 som gir forutsigbarhet og likeverd i tilbudet fra og
samarbeidet med avtalespesialistene innen de enkelte fag. Prosjektgruppen kom med følgende
anbefalinger:

• Innenfor de somatiske fagområdene kom prosjektgruppen med anbefalinger til endringer
innenfor gjeldende ressursramme, dvs tilgjengelige hjemler.

• For psykisk helsevern anbefalte prosjektgruppen en økning i antallet hjemler både for
psykologspesialister og psykiatere.

• Prosjektgruppen anbefalte å trekke avtalespesialistene mer inn i arbeidet med utdanning av
helsepersonell.

4.4 En felles handlingsplan for videre forvaltning av
avtalespesialistene
Ved sammenslåing av de to helseregionene Helse øst og Helse Sør ble administrasjonen av
avtalespesialistene i de to tidligere regionene samlet. Ulik praksis og handlingsplaner som utløp i
2010 gjør at det er et behov for å utarbeide en felles handlingsplan for hvordan avtalespesialistene
som gruppe skal organiseres, utvikles og lokaliseres i regionen.

I tillegg er det behov for å se nærmere på samhandlingen mellom avtalespesialistene og
sykehusområdene.

Det ble etablert en arbeidsgruppe med følgende mandat:
1. Utvikle modeller for samarbeid mellom sykehustjenestene og avtalepraksis innenfor den

somatiske delen av spesialisthelsetjenesten. Modellene må ivareta behovet for;
a. bedre samhandling mellom sykehus og avtalespesialister
b. tilpasning til samhandlingsreformen
c. utvikling av felles faglige retningslinjer for oppfølging av ulike pasientgrupper

2. Beskrive hvordan implementering/formalisering av en slik samhandlingsmodell kan sikres.
3. Beskrive hvilke erfaringer man så langt har til nettverksmodellen som nå innføres mellom

sykehustjenesten og avtalepraksis innenfor psykisk helsevern og vurdere om det er behov for
å gjøre endringer/korreksjoner i denne.
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4. Vurdere hvordan man kan sikre riktig bruk av poliklinikk versus avtalespesialist, herunder
vurdere hva som er avgjørende for om et spesialisthelsetjenestetilbud bør gis av en
poliklinikk eller en avtalespesialist.

5. Vurdere utyikling av hjemler innenfor de forskjellige fagområdene og lokalisering av disse.
6. Se på erfaringene så langt fra bruk av Samarbeidsutvalg og vurdere om det er behov for

endringer i denne samarbeidsformen.
7.  Se  på om det er mulig å etablere alternative organisasjonsformer som kan bidra til å bedre

filgangen på spesialisthelsetjenester.

4.4.1 Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer:
Siri Lund, Helse Sør-Øst RHF, leder av gruppen
Jan-Emil Kristoffersen, Akershus universitetssykehus HF
Synnøve Bratlie, Praktiserende spesialisters landsforening
Gunnar Hall Skavoll, Sørlandet sykehus HF
Per Erik Arnesen, Norsk psykologforening
Sverre Dølvik, Praktiserende spesialisters landsforening
Erik Omland, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Folke Sundelin, Helse Sør-Øst RHF
Marit Folkestad, Helse Sør-Ost RHF, sekretær

5 Prioriteringsforskriften — også for avtalespesialistene?
Det vises til kapittel 12 for en grundig presentasjon av lov og avtaleverk.

Som det fremkommer i kapittel 12, pkt 12.3.3 (Vurderingskompetanse) og 12.3.6 (Nødvendig
helsehjelp. Prioriteringsforskriften) er ikke avtalespesialistene omfattet av prioriteringsforskriften og
det følger av dette at avtalespesialistene ikke har vurderingskompetanse. Det innebærer at pasienter
som henvises til avtalespesialister ikke har de samme formelle rettigheter som overfor offentlige
tjenesteytere eller private tjenesteytere som har avtale som bringer dem inn under s 2-4: Pasienten
har ikke noe eksplisitt rett til å få sin tilstand vurdert innen 30 dager. Pasienten har heller ikke rett til
noen rettslig bindende behandlingsfrist, og har dermed heller ikke de rettigheter som er knyttet til
fristbrudd. Og pasienten kan heller ikke "ta med seg fristen"  og  kreve behandling innen fristen hos
andre tjenesteutøvere under ordningen med fritt sykehusvalg.

Men det alminnelige forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven
4 vil langt på vei medføre at pasienter må prioriteres etter samme prinsipper som forskriften gir
uttrykk for. I tillegg forplikter rammeavtalen avtalespesialisten til å drive sin virksomhet i henhold til
regionale og nasjonale mål og prioriteringer, og herunder at avtalespesialistene er forpliktet til å følge
prioriteringsveilederne.

Innenfor fagområder der det er korte ventetider er ikke dette et problem. Men innenfor spesialiteter
der det er lange ventefider både ved sykehusenes poliklinikker og hos avtalespesialistene er det
problematisk at pasientene som henvises til avtalespesialist ikke rettighetsvurderes fordi dette gjør at
vi ikke med sikkerhet kan si at det er pasientene med det største behovet som får behandling først.

Det er fra flere hold, og gjennom lengre tid, tatt opp behovet for å endre dette slik at også
avtalespesialistene skal få vurderingsrett/tildeles vurderingskompetanse. Dette for å sikre
ivaretakelse av pasientenes rettigheter. Fra legeforeningens side vises det til at avtalespesialistene,
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som bidrar til at de regionale helseforetakene kan ivareta sitt "sørge for" ansvar, må regnes som en
del av spesialisthelsetjenesten og også bør tlideles en rett tli å vurdere henvisninger fra
førstelinjetjenesten.

Spørsmålet reiser imidlertid en del problemstillinger:
I dag er helseforetakene økonomisk ansvarlige for fristbrudd og må betale for pasientens utredning
og behandling ved andre institusjoner, evt. også i utlandet. Det vil ikke være mulig å gjøre
avtalespesialistene økonomisk ansvarlige på samme måte. For mindre praksiser, solopraksiser eller
mindre gruppepraksiser vil det også kunne være vanskelig å skulle overholde frist for vurdering av
henvisning. Denne problemstillingen blir ikke mindre aktuell ved forslaget til endringer i
pasientrettighetsloven som nå er/har vært på høring der tidsfristen for vurdering av henvisningen
endres fra 30 virkedager til 10 virkedager.

I den videre diskusjonen omkring dette temaet blir det helt sentralt å finne alternative måter dette
kan løses på.

Innenfor rehabiliteringsfeltet ivaretas vurderingsretten ved at henvisninger fra fastleger og
avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i eller utenfor de regionale helseforetakene
sendes til en regional koordinerende enhet som rettighetsvurderer henvisningen og videresender til
de  ulike insdtusjonene som tilbyr aktuell behandling.

5.1 Arbeidsgruppens anbefaling
Det gjøres en prioritering av pasientene både i sykehuspoliklinikker og hos den enkelte
avtalespesialist, og det er ingen reell grunn til å tro at prioriteringene som gjøres avviker mye fra
hverandre. Men det er ikke greit at pasienter som henvises spesialisthelsetjenesten ikke får de samme
rettighetene, avhengig av om de henvises til en avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk.

Arbeidsgruppen kan ikke se at det er noen faglige argumenter for å videreføre den ulike
håndteringen av pasientenes rettighetsstams Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det, for å ivareta
pasientens rettigheter, etableres et enhetlig system for rettighetsvurdering i spesialisthelsetjenesten
slik at avtalespesialistene også får vurderingskompetanse. Som nevnt tidligere er det mange
momenter som må utredes nærmere, bl.a. ivaretakelsen av de økonomiske konsekvensene og
håndteringen av disse knyttet til rettighetsfesting og fristbrudd. Fra et brukerperspektiv vil et
enhetlig system oppleves som klar styrking av rettigheter, forutsatt god tilrettelegging, og høy grad
av etterlevelse fra avtalespesialistenes side.

Dette er en oppgave som må håndteres av Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidsgruppen
anbefaler derfor at Helse Sør-øst RHF løfter problemstillingen inn for departementet for en snarlig
avgjørelse.

6 Organisering av spesialistpraksis
Avtalepraksis kan organiseres på ulike måter. Mange driver en "solo-praksis", dvs avtalespesialisten
driver for seg selv, andre avtalespesialister har funnet det hensiktsmessig og etablere seg sammen
med andre spesialister med avtale og etablert gruppepraksiser. Noen avtalespesialister driver også sin
virksomhet i gruppepraksiser sammen med fastleger. Innenfor enkelte spesialiteter brukes det i liten
grad hjelpepersonell.
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Fra Helse Sør-ost RHF sin side er det viktig at avtalespesialisten organiserer virksomheten sin slik at
den gir et best mulig tilbud. Det regionale helseforetaket ser at det er mange fordeler ved å være del
av en gruppepraksis. Dette aktualiseres også i forbindelse med samhandlingsreformen og etablering
av lokalmedisinske/distriktsmedisinske sentra — et knutepunkt mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.

Den norske legeforening, Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene har etablert
normtall for normalakfivitet per år i fonn av antall kontakter per spesialist. Normtallene sier hvor
mange konsultasjoner som forventes utført i løpet av ett år i praksis med fullt driftstilskudd. Disse
varierer avhengig av spesialitet. Når det gjelder psykologi og psykiatri inngår i normtallet; utredning,
diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser.

Følgende normtall er etablert:

Produksjonen i en praksis vil variere avhengig av bl.a. pasientsammensetningen. Dersom
produksjonen på årsbasis ligger 20 % eller mer under de avtalte normtall plikter avtalespesialisten å
redegjøre for dette. Dersom avtalespesialisten ikke kan gi en tilfredsstillende forklaring på hvorfor
aktiviteten ligger under nedre norm, kan RFIF redusere driftstilskuddet tilsvarende.

God kvalitet og god pasientsikkerhet har avgjørende betydning i all pasientbehandling. Det er derfor
grunn til å se nærmere på avtalepraksiser hvor aktiviteten er veldig mye høyere enn normtallene for å
få en redegjørelse fra den aktuelle avtalespesialist.

6.1 Datatekniske utfordringer
Det er en utfordring i dag knyttet til at avtalespesialistene har mange ulike datajournalsystemer. Det
er 11 ulike datasystemer i dag. Innenfor psykisk helse bruker i hovedsak alle PsykBase. Innen
somatikk er det 3- 4 store leverandører, samt en rekke mindre.

NPR gjennomfører årlige møter med leverandørene for å sikre at de legger til rette og gjør
nødvendige tilpasninger slik at rapportering fra avtalespesialistene til NPR skal kunne gjennomføres
uten for mye "støy". Erfaringen viser at det er vanskelig å få alle leverandørene til å gjennomføre de
nødvendige oppgraderingene.

I Helse Sør-øst RHF er det 14 avtalespesialister som har fritak for rapportering til NPR. I tillegg er
det enkelte som heller ikke rapporterer. Men de aller fleste rapporterer, og andelen øker fra år til år.
Det kan linidlertid være problemer med å få til en fullstendig rapportering, og enkelte
avtalespesialister kan oppleve at data ikke overføres som forutsatt. Da er det svært ofte leverandøren
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som ikke har gjort de nødvendige endringene. Ansvar for å ha et funksjonelt datasystem som
rapporterer i henhold til pålagte krav, er den enkelte avtalespesialists ansvar.

Norsk helsenett ble opprettet i 2009 for å sikre en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv
samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Gjennom plattformen for elektronisk
samhandling — helsenettet — kan brukerne utveksle alle former for informasjon inklusive
pasientsensitive opplysninger. Det er et absolutt krav at alle somatiske avtalespesialister skal være
tliknyttet Helsenett. I løpet av høsten 2013 piloteres en løsning for psykiaterne.

Fremtidige krav tli samhandling og informasjonsdeling vil medføre behov for standardiserte
grensesnitt mot spesialisthelsetjenestens systemer for å begrense integrasjonskostnader og arbeid
med dette. Dagens systemsituasjon med mange systemer hos de privatpraktiserende spesialistene vil
derfor bli en utfordring.

6.2 Finansiering av avtalepraksis
Finansieringen av avtalespesialistene er delt i tre;

• de får driftstliskudd utbetalt fra det regionale helseforetaket,

• de mottar refusjon fra HELF0 basert på aktivitetsrapportering

• de mottar egenbetaling fra pasientene

Driftstilskuddet er for legene delt inn i tre klasser, for psykologene er det kun en klasse. Ved
fasdegging av driftsklasse må det dokumenteres kostnader tli driften, herunder bl.a. teknisk utstyr og
hjelpepersonell.

Refusjonssatsene som utbetales via Helfo er gjenstand for årlige forhandlinger mellom
legeforeningen og staten.

Satsene for egenbetaling hos avtalespesialist er de samme som egenbetaling ved poliklinisk
behandling på sykehusenes poliklinikker, og fastsettes årlig av Stortinget..

Noen nøkkeltall fra Helse Sør-ost 2012
• Det var totalt 1027 aktive avtalespesialister i Helse Sør-Øst ved utgangen av i 2012. Antallet

avtalespesialister registrert hos NPR og SSB kan avvike noe fra antall opprettede hjemler hos

HSØ, dette skyldes hjemler som ikke er besatt ved rapporteringstidspunkt

• Avtalespesialistene i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2012 ca. 1,7 millioner polikliniske

konsultasjoner for nesten 750 000 pasienter

• Avtalespesialister i Helse Sør-Øst behandlet i 2012 mer enn 30 000 pasienter (4 %) fra andre

helseregioner eller ukjent/utledninger.

• Helse Sør-Øst RHF betalte i 2012 ut 654,5 mill, kroner i samlede driftstilskudd til

avtalespesialistene. Tilsvarende tall for 2011 var 628,2 mill. kroner og i 2010 596,8 mill. kroner
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6.3 Hjelpepersonell - og bruk av dette
Avtalespesialister kan drive sin praksis helt alene. Men innenfor enkelte fagområder vil det være
hensiktsmessig å ansette hjelpepersonell for å få en bedre og mer smidig driftssituasjon.
Hjelpepersonell kan være legesekretærer, sykepleiere, ordinære sekretærer, bioingeniører,
audiografer, testassistenter etc. Omfanget av ansatt hjelpepersonell er blant momentene som
vurderes når det avgjøres hvilken driftsldasse avtalespesialisten plasseres i. Legeforeningen har
utarbeidet retningslinjer med oversikt over hvilke kriterier som skal være oppfylt for plassering i de
ulike driftsklassene innenfor de ulike spesialitetene. Generelt er det slik at praksiser som krever mer
utstyr og (mer) hjelpepersonell kvalifiserer for en høyere driftsIdasse. Men dette vurderes spesielt i
hvert enkelt tilfelle.

Hjelpepersonell kan utføre ulike typer oppgaver, og arbeidet de utfører kan det i noen tilfeller kreves
refusjon for. I dag gjelder følgende:

• Hjelpepersonell har ikke egen refusjonsrett

• Medhjelpere kan etter delegasjon fra lege med refusjonsrett utføre legevirksomhet som
omtalt i takstene for enkel pasientkontakt, prosedyretakstene og laboratorietakstene, og
udøse refusjon for dette

• Medhjelpere må være ansatt hos legen/legekontoret

• Refusjonskrav overfor HELF0 må settes fram av ansvarlig lege

• Det er en forutsetning at arbeidet blir utført hos legen og under tilsyn og ansvar, jf
helsepersonellovens 55.

Jobbglidning er et aktuelt tema i spesialisthelsetjenesten. I sykehusenes poliklinikker er det en stadig
fokus på å utnytte tilgjengelige ressurser på den beste måten, og det er etter hvert overført en lang
rekke funksjoner fra bl.a. leger til sykepleiere. Endringene i oppgavefordelingen i
sykehuspoliklinikkene har også ført til at det er etablert egne takster for sykepleierkonsultasjoner. Å
få til en effektiv drift er like viktig i avtalepraksis. Men det begrenses av mulighetene for å kunne
kreve egenandel av pasientene.

To ulike regelverk:
Normaltariffen (legeforskriften)regulerer hvilke egenandeler og refusjoner som skal gis for akfivitet
hos avtalespesialister. Her fremkommer at:

• Takst 3ad gjelder konsultasjon hos spesialist.

• Konsultasjoner hos annet helsepersonell utløser takst lad

Hvilke egenandeler som kan kreves for poliklinisk virksomhet ved helseforetak/sykehus reguleres i
Forskrift om odt 'ørelse av ut •fter til helseh.el som utføres oliklinisk ved statli e
helseinstitus.oner o ved helseinstitus'oner som mottar driftstilskudd fra re ionale helseforetak.

• Poliklinisk konsultasjon ved helseforetak/sykehus utløser takst 201b. Denne taksten kan brukes

ved  "Undersokelse, behandling eller kontroll uort av relevant legeJpesialist, psykologspsialist eller

tannlegeipesialist, eller som er u«ort av leger, pykologer ogtannleger uten eller under spesia&ring, spesialist i

allmennmedisin, sykepleierejordmodre ogaudiografer ".

Takst 3ad og 201b honoreres likt (315 kroner etter 1.7.2013).
Men der også annet helsepersonell i sykehusene kan utløse takst 201b vil slikt personell ansatt hos en
avtalespesialist kun utløse takst 1 ad(46 kroner etter 1.7.2013).
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Det er denne ulikheten i de to regelverkene som setter begrensningen for å honorere konsultasjoner
og behandlinger utført av "hjelpepersonell" i avtalepraksis likt med tilsvarende personell i
sykehuspoliklinikker
Mange avtalespesialister sammenligner sin virksomhet med sykehuspoliklinikkene, og oppfatter
denne forskjellen som urettfredig.

På den annen side ville en åpning for at flere andre faggrupper skulle kunne utløse fullt
konsultasjonshonorar raskt føre dl at økonomien i normaltariffen ville bli sprengt. Det er derfor
uenighet om det skal åpnes for at arbeid utført av hjelpepersonell (annet medisinsk utdannet
personell) skal utløse egne takster. En åpning for dette uten klare nok vilkår kan føre
uhensiktsmessig og privatøkonornisk motivert bruk av hjelpepersonell. Ordninger som åpner for
selvstendig refusjonsrett for hjelpepersonell uten tilknytning til en legepraksis vil føre dl et
fragmentert helsetdbud og risiko for økte totale samfunnskostnader uten gevinst.
Arbeidsgruppen anbefa1er at det utredes nærmere hvorledes arbeid delegert til hjelpepersonell kan
honoreres slik at det fører til bedre tjenester og tilgjengelighet innenfor de gitte økonomiske rammer.

6.4 Tilgjengelighet
Helse Sør-Øst sin visjon er;
"Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger nar de trenger det, uavhengig av, alder, bosted, etnisk bakgrunn,
kjønn ogokonomi."

Tilgjengelighet er en viktig selvstendig kvalitetsfaktor. I spørreundersøkelsen som er gjennomført
blant fastlegene er tagjengelighet den faktoren som er av størst betydning når de vurderer hvor
pasienten skal henvises. Tilgjengelighet kan i denne sammenhengen være både geografisk
tilgjengelighet og tilgjengelig i tid, dvs rask filgang til spesialist.

Avtalespesialistene er viktige bidragsytere i arbeidet med å sikre filgjengeligheten til
spesialisthelsetjenesten. Og opprettelse/flytting av en avtalehjemmel til et område der det er dårlig
tilgang på spesialister er en relativ enkel måte å bedre befolkningens tilgjengelighet på.

Avtalespesialister har ikke anledning til å stenge listene for nye pasienter. For å sikre at en
avtalehjernmel bidrar til økt dlgjengelighet er det i rammeavtalens § 6.1.4 mellom Den norske
legeforening, Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene tatt inn følgende;  "Pasienter
henvist til utredning og behandling skal etter at behovet for utredning og behandling ikke lenger ,fore
tilbakehenvises. Epikrise skal sendes også fastlegen der vedkommende ikke er henvisende instans, med mindre
pasienten motsetter seg dette".

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant fastlegene rapporteres at de opplever at ventetiden
generelt er kortere hos avtalespesialistene enn i sykehusets poliklinikker. Unntaket fra dette er
innenfor psykisk helsevern, øye og hud.

For å sikre god tilgjengeligheter det viktig at det i en avtalepraksis hele tiden er åpent for
nyhenvisninger. Avtalespesialistene rapporterer ikke på dette i dag.

6.4.1 Vaktberedskap
Helsepersonells plikt dl å yte øyeblikkelig hjelp er regulert i helsepersonelloven § 7:
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'1-Ielsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Ved tvil
om helsehjelpen er påtrengende nodvendig, skal helsepersonellforeta nødvendige undersokelser. Phkten gjelder ikke i
den grad annet kvahfisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen."

Det er bare når hjelp er  påtrengende nødvendig  at plikten utløses. Som påtrengende nødvendig
regnes livreddende innsats, innsats for å avverge alvorlig helseskade og behandling for å avhjelpe en
betydelig smertetilstand. Som  øyeblikkelig  forstås at hjelpen må gis umiddelbart og at det ikke er
forsvarlig å vente for eksempel i noen timer.

Med jevne mellomrom problematiseres spørsmålet om vaktfunksjon for avtalespesialister som
opererer. Hvor skal disse pasientene henvende seg hvis det oppstår komplikasjoner etter inngrepet
på tidspunkt der avtalespesialisten ikke er tilgjengelig.

Mange avtalespesialister som opererer har etablert en ordning der pasienten kan kontakte dem per
telefon i tiden etter en operasjon, også utenom arbeidstiden. Det er vikfig å skjelne mellom det å
være tilgjengelig for henvendelser per telefon, ta inn pasienter til ekstra sjekk, håndtere eventuelle
komplikasjoner innenfor arbeidstiden, og det å ha vakt. Det å ha vakt innebærer et ansvar for, og
plikt til å undersøke og ta seg av øyeblikkelig hjelp på pasienter, i dette tilfelle eventuelle
komplikasjoner som måtte oppstå på i etterkant av et kirurgisk inngrep. Det er kun sykehus som har
mulighet til å ivareta ansvaret for øyeblikkelig hjelp på døgnbasis. Her finnes også ressurser til å talde
potensielt alvorlige og farlige problemstillinger.

En operert pasient, hvor det oppstår komplikasjon som krever øyeblikkelig hjelp utenom ordinær
arbeidstid, må ha anledning til å kontakte sykehuset hvis en slik situasjon skulle oppstå. Og sykehus
kan ikke avvise en slik pasient med en beskjed om å kontakte operatøren.

6.5 Fagutvikling og forskning
Det er etter hvert en del spesialister som ønsker å drive forskning også etter at de har startet opp
som avtalespesialist. De fleste ønsker å opprettholde full drift i avtalepraksisen og søker derfor om
vikar den perioden de ikke skal være i praksisen. For det regionale helseforetaket er ikke dette
ubetinget enkelt. Bruk av vikar innebærer en usikkerhet for Helse Sør-Øst RHF. Dette er personer
som ikke er fidelt hjemler på ordinær måte, men som er tatt inn på bakgrunn av at de har
autorisasjon og godkjent spesialitet.

I rammeavtalens 9.5 reguleres rett til fravær slik:
Legen har rett tilfravær for faglig oppdatering m.v. Forutsetningen er at legen har vært i praksis i minst 5 år, noe som
gir rett til fravær i inntil 6 måneder. Denne retten opparbeides på ny ved ny opptjeningstid.

Helse Sør-Øst RHF er opptatt av at avtalespesialistene avsetter tid, og gjerne også tar permisjon, for
å drive faglig oppdatering. Omfattende forskning og doktorgradsarbeid er fi&e hva Helse Sør-Øst
RHF forstår med faglig oppdatering.

Det er behov for en gjennomgang og diskusjon av hvor omfattende forskning som kan
gjennomføres i en avtalepraksis samt om det skal gis rett til permisjon med vikar eller om det bør
settes som krav at hjemmelsprosenten reduseres den perioden forskningen gjennomføres.

For spesialister som ønsker å drive forskning på lang sikt bør det kunne stille som krav at de
reduserer hjernmelsprosenten permanent.
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6.6 Arbeidsgruppens anbefalinger
• Der det ligger til rette for det anbefales at avtalespesialistene etablerer seg i gruppepraksis.

• Det utarbeides retningslinjer/normtall for antallet nyhenvisninger i en avtalepraksis per år.
Andelen må spesifiseres per spesialitet på tilsvarende måte som normtallene på aktivitet.

• Avtalespesialistene må rapportere på nyhenvisninger i systemet som benyttes for rapportering
NPR.

• Av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet tas det særskilt kontakt med avtalespesialister som
driver en praksis hvor akfiviteten er betydelig over fastsatt normtall for å få en forklaring på den
høye aktiviteten.

• Det må stilles krav til alle avtalespesialister at deres journalsystemer kan levere informasjon på

riktig format for lovpålagte rapporteringer.

• Alle avtalespesialister som gjennomfører operative inngrep bør kunne kontaktes av
pasienten i akuttsituasjoner frem til midnatt den dagen inngrepet er gjennomført.
Avtalespesialister som gjennomfører operative inngrep i spesialistpraksis bør inngå en
formell avtale om håndtefing av postoperative problemer med helseforetak i eget
opptaksområde.

• Der lokale forhold ligger til rette for det kan det i noen tilfeller være aktuelt for avtalespesialister
å inngå i vaktordninger ved helseforetaket. Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes om og
hvordan dette kan gjennomføres.

• Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes nærmere hvorledes arbeid delegert til hjelpepersonell
kan honoreres slik at det fører til bedre tjenester og tilgjengelighet innen de gitte økonomiske
rammer.

• Det bør vurderes kriterier for hvor omfattende forskning som kan gjennomføres i en

avtalepraksis samt om det skal gis rett til permisjon med vikar eller om det bør settes som krav at

hjemmelsprosenten reduseres den perioden forskningen gjennomføres.

7 Fordeling og bruk av avtalespesialister
Avtalespesialister er en viktig del av regionenes tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester. Kapitlet
vil omtale variasjonene i fordeling og bruk av avtalespesialister, både mellom regionene og internt
mellom sykehusområdene i Helse Sør-Øst. Bruken er nært knyttet til tilbudet og tilgjengeligheten til
avtalespesialister, og det er derfor naturlig å se disse forhold i sammenheng.

7.1 Dekning og fordeling av avtalespesialister - nasjonalt og regionalt
Tabell 7.1 gir status for regionene og landet når det gjelder antall årsverk i avtalepraksis per 2011.
Den bekrefter en historisk utvikling med konsentrasjon av avtalepraksis i de sentrale områdene av
landet, bl.a. hovedstadsområdet og andre store byer. Dette har hele tiden gjort at Helse Sør-Øst har
hatt den beste regionale dekningen av avtalespesialister.

Dette illustreres ved at Helse Sør-Øst i 2011 hadde 68,5 % av alle avtaleårsverkene i Norge, mens
innbyggertallet utgjorde 55,8 % av Norges befolkning. Innen somatiske fagområder var andelen 65,8
%, mens den for psykisk helsevern var 70,7 %.
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Tabell 7.1 Antall årsverk avtaleesialister 2011 , fordelt på 3pesialitet ogregionalt helseforetak.

Figur 7.1 viser dekningsgraden for avtalespesialister med antall årsverk per 100 000 innbyggere. Den
bekrefter at Helse Sør-Øst på nesten alle fagområder har en bedre dekning av avtalespesialister enn
de øvrige helseregionene, men at også Helse Vest representert ved Hordaland (Bergen) ligger høyt.
Innenfor indremedisin, fysikalsk medisin og revmatologi har de en høyere dekningsgrad enn Helse
Sør-Øst. Samlet har region Vest en klart "nest best" dekning, både innen somatikk og psykisk
helsevern.
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Fig 7.1 Dekningsgrad for avtaleipesialister pr 100 000 innbyggere 2011 i de ulike belseregionene ogpr

Nærmere om situasjonen i Helse Sør-Øst
Mens tallene på landsbasis er fra 2011, viser dette kapitlet ferskere tall for Helse Sor-Øst, for det
meste med 2012-tall. Tabell 7.2 viser det samlede antall avtaler og årsverk for avtalespesialister i
Helse Sør Øst i 2012, fordelt på legespesialister innen somatiske fagområder, psykiatere og
psykologer. Mange finner det overraskende at regionen har flere avtalespesialister innen psykisk
helsevern enn somatikk, både hva angår antall avtaler og årsverk.

Tabell 7.2 Lege- ogp.Drkoloppesialister med dnitsavtale i HSØ. Antall avtaler og årsverk 2012 (SSB)

Tabell 7.3 viser utviklingen av antall avtalehjemler og årsverk fra 2005 til 2012 innen somatikk og
psykisk helsevern. Hovedtrenden er at det har vært ganske små endringer, dog med en klar tendens
til økning av antall årsverk (totalt +5,8 % for perioden), med en samtidig reduksjon av antallet
avtalespesialister (totalt 6,5 % færre i perioden). I nllegg til at det er opprettet noen nye avtalehjemler
er små deltidshjemler inndratt og samlet i større hjemler, fortrinnsvis heltids. Dette er et resultat av
en bevisst polinkk, som partene har vært enige om i samarbeidsutvalgene. I Handlingsplanen fra
2006 ble det oppsumrnert antallet små hjemler, definert til hjernler mindre enn 50 %• Det var på det
tidspunktet 238 slike hjernler.
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Per september 2013 er antallet 20 % hjemler 110 mot 183 i 2005. Av reduksjonen på 73 er 46 tatt
innenfor psykisk helsevern (28 innenfor psykiatri, 18 innenfor psykologi). Innenfor de somatiske
spesialitetene er det ingen 20 hjemler igjen innen barnemedisin (8 i 2005), antallet redusert fra 10
til 1 innenfor indremedisin. Øye og ØNH har omtrent like mange i dag som de hadde i 2005.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antall
årsverk:
Somatikk 364,70 365,43 363,44 369,53 374,09 380,01 384,49 382,48 4,87
Ps kiatri 130,28 134,85 135,29 140,36 137,42 133,07 140,45 140,27 7,67
Ps kolo i 272,13 284,03 261,78 277,83 280,68 284,23 279,17 289 6,2
Sum 767,11 784,31 760,51 787,72 792,19 797,31 804,11 811,75 5,8
Antall
driftsavtaler:
Somatikk 512 492 492 479 499 496 500 492 -5,5
Ps kiatri 220 212 206 205 186 194 295 203 -7,7
Ps kolo i 367 368 347 348 342 334 334 332 -9,5
Sum 1099 1072 1045 1032 1027 1024 1029 1027 -6,5
Tabell 7.3: Utvikling i antall årsverk og dnftsavtaler i perioden 2005 - 2012

Av flere grunner fokuserer denne planen på utviklingen fra 2008 til 2012. Mange akrivitetstall er
mest pålitelige for denne perioden, som også samsvarer med tiden etter at Helse Sør-Øst ble
etablert. Tabell 7.4 gir derfor et bilde på årsverkutviklingen for avtalehjemlene i perioden for
enkeltspesialiteter, tjenesteområdene somatikk og psykisk helsevern, samt samlet for alle
avtalespesialister. Veksten for tjenesteområdene og samlet har vært ganske lik (+/- 3 prosent).

Det er ellers viktig å registrere merknaden under tabellen, for årsverktallene for noen av
spesialitetene innen de somariske fagområdene gir isolert sett et fellaktig inntrykk, fordi
rapporteringen innen kategorien "andre spesialiteter" har endret seg og rammer tallene for de store
hovedspesialitetene indremedisin og kirurgi.

endring
05/12
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Tabell 7.4 Encfringi avtaleårsverk 2008-2012 for enkelhpesialiteter, HSØ.
* Tallene for indremedisin og kinirgipdrirkes av at rapporteringen innen kategorien 'åndre spes. somatikk" har endret segetter hvor noen
grempesialiteter innen disse to hovedspesialitetene er registrert.

I tabell 7.5 er årsverkene fordelt etter fylke og spesialitet med sumtall både per fylke og per
spesialitet. Psykologspesialister er den desidert største enkeltgruppen, fulgt av psykiatere, mens det er
flest øyeleger blant hjemmelsinnehaverne innen somafikk, etterfulgt av ØNH-leger, gynekologer og
indremedisinere som nesten like store på "delt" annenplass.

:s

Tabell 7.5 Antall årsverk avtaleipesialister per september 2013.

Tabell 7.5 og figur 7.3 viser at avtalespesialistene er ulikt fordelt i regionen, med en stor sentral
populasjon i og rundt Oslo. Figur 7.3 synliggjør hvor mange årsverk avtalespesialister det er i de
ulike fylkene i regionen, fordelt på hhv somatikk og psykisk helsevern (psykiatere og psykologer)
mens økende dekningsgrad vises med fargeskala fra lys til mørk. Fargene illustrerer at også Agder-
fylkene, Akershus og Østfold har en høy dekningsgrad for avtalespesialister innen de somatiske
fa områdene.

gekningsgrad og antall årsverk somatikk Dekningsgrsdog antall årsverk PHV
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Fig7 .3 Antall årsverk og dekningsgrad avtalespesialister per,filke 2011, hhv somatikk ogpsykisk helse. Tallene angir antall
årsverk avtalespesialist, mens morkere fargre angir hoyere dekningsgrad.
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Antall og fordeling av avtalespesialister i regionen har mye av sin forklaring i historiske forhold; bl.a.
hvor sykehusene har vært lokalisert, hvilke avdelinger som har vært nedlagt/endret drift etc.
Fylkeskommunene hadde frem til 2002 ansvaret for avtalehjemlene, og mange av dem benyttet da
muligheten til å rekruttere og sikre kompetanse i sykehusene ved å opprette deltidshjemler i
avtalepraksis.

7.2 Bruken av avtalespesialister, nasjonalt og regionalt
Norge har to rapporteringssystemer som bidrar til å gi oversikt over aktiviteten i avtalepraksis, men
ingen av dem gir en fullstendig oversikt. Den ene (offisielt brukte) innebærer at Helsedirektoratet
ved Norsk Pasientregister (NPR) siden 2007 har utgitt en årlig rapport over aktiviteten i
avtalepraksis, basert på at avtalespesialistene i januar hvert år skal innrapportere enhetlige
akfivitetsdata fra hele foregående år. Ulempen er at det fortsatt er en del avtalespesialister som ikke
rapporterer, og fra noen andre får ikke NPR kornplette data. Det overrasker mange at
rapporteringen er markert bedre innen psykisk helsevern enn somatikk. For 2012 fikk NPR inn
komplette data fra 81,6 % av avtalespesialistene i somatikk, mens andelen var 94,5 % i psykisk
helsevern. Det er heller ikke slik at det er flere i psykisk helsevern som er fritatt rapportering. På
landsbasis var 22 av 733 somatikere av ulike grunner fritatt, mens 14 av til sammen 778 psykiatere
og psykologer var fritatt.

Dette medfører at NPR, med utgangspunkt i innrapporterte data, anslår samlet aktivitet ved å legge
til en estimert aktivitet for de spesialistene hvor en ikke har (komplette) data. Regionale variasjoner i
innrapporteringen fra avtalespesialistene gjør at NPR for noen av dataene kun oppgir samletall for
hele landet. For å kunne gjøre gode sammenligninger av den polikliniske aktiviteten i og utenfor
sykehus, gjør NPR i tillegg noen tdpasninger, som er nærmere beskrevet i de årlige rapportene. For
2010 ble innrapporteringen vurdert som så mangelfull, at Helsedirektoratet valgte ikke å utgi den
årlige rapporten.

Den andre metoden bygger på en systematisering av oppgjørsdata fra Helfo, som Helsedirektoratet
og Helfo gjør for Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med de årlige takstforhandlingene
med legene og psykologene (takstbrukundersøkelsene (TBU)). Siden hver enkelt avtalespesialist (lege
og psykolog) er avhengig av å få avtalefestede egenandeler og trygderefusjoner for alle pasienter de
har undersøkt/behandlet, regner en med at disse oppgjørsdataene da blir komplette. Men siden
avtaleårene avviker fra kalenderåret og går fra 0107-3006, må en også for disse dataene gjøre mindre
tilpasninger.

Tabell 7.6: Antall konsulta.rfoner hos avtaleipesialister somatikk i Nolge 2008-2012 (tallfra Helfo og NPR)

Tabell 7.6 viser sum årlige konsultasjonstall hos landets avtalespesialister somatikk, hentet fra de to
kildene. Sammenlignet med 2008 er 2012-tallet høyere fra Helfo, mens NPR-tallet har gått betydelig
ned. Samficlig har tallene nærmet seg hverandre. Avvikene mellom resultatene av de to metodene er
redusert i perioden 2008-2012, og er de to siste årene relativt lite (ca. 2 0/0). I denne planen (kap. 7 og
8) er det i hovedsak brukt tall fra NPR-rapportene, også fordi det er NPR som kan gi
kvalitetssikrede sammenligningstall med sykehuspoliklinikkene.
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Helsedirektoratet/NPR utga i juni 2013 rapporten "Akfivitetsdata for avtalespesialister i 2012".
Rapporten gir en oversikt over behandlingsaktiviteten som ble utført av avtalespesialister innen
psykisk helsevern og somatisk spesialisthelsetjeneste i 2012.

Rapporten viser at avtalespesialistenes aktivitet i 2012, på landsbasis, utgjorde ca 27 % av den
samlede polikliniske aktiviteten innen de somatiske fagområdene og omtrent 26 % innen psykisk
helsevern for voksne. Avtalespesialistene utgjør en langt mindre del av filbudet i psykisk heIsevern
for barn og unge, der de utførte rundt 4 % av total poliklinisk aktivitet. Innenfor de somatiske
fagornrådene dekket fem fagområder om lag 89 Vo av alle spesialistkontakter i avtalepraksis.
Øyefaget hadde 31 % av samlet aktivitet, øre-nese-hals 21 %, hud 15 %, indremedisin 11 % og
fødselshjelp og kvinnesykdornmer 11 %•

Antall kontakter per pasient varierer mellom de ulike fagområdene. Samlet for somatiske fagområder
har gjennomsnittet ligget stabilt på 1,8-1,9 kontakter per pasient i perioden 2007-2012, mens 2012-
tallene viser en liten nedgang til 1,7. Samdata 2012 viser at det gjennomsnittlige antall konsultasjoner
per pasient i sykehuspoliklinikkene var 3,2. Tallene er likevel ikke sammenlignbare, siden sykehus-
raten omfatter gjennomsnittet av det samlede antall kontakter hver pasient hadde på alle
poliklinikker, mens avtaleraten angir snittet for spesialitetene. For avtalespesialistene innen psykisk
helsevern var det i 2012 gjennomsnittlig 12,9 kontakter per pasient, ganske likt for psykiatere og
psykologer, men med store individuelle variasjoner mellom spesialistene.

Somatiske fagområder
Figur 7.4 viser samlede forbruksrater av polikliniske tjenester etter pasientens bostedsregion på
somatiske fagområder, og hvordan disse fordeler seg på avtalespesialister og sykehuspoliklinikker.
På nasjonalt nivå var det i 2012 et totalt forbruk på 1375 polikliniske kontakter per 1000 innbyggere,
mens tallet for innbyggerne i Helse Sør-Øst var 1432.

Samtidig viser figuren at befolkningens tilgang til og bruk av polikliniske tjenester, herunder
avtalespesialister, varierer mellom regionene. Det er flest avtalespesialister i Helse Sør-Øst, jfr. kap.
7.1, og sammenlignet med de andre regionene brukes avtalespesialister også mest i Helse Sør-Øst.
Generelt er det en tendens til at regioner og sykehusområder med de høyeste forbruksratene i
sykehuspoliklinikkene har relativt lav aktivitet hos avtalespesialistene, og motsatt.
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Figur 7.4: Forbruksrater av polikliniske tjenester fordelt etter pasientens bostedsregion. Rater per 1000 innbyggere 2011-2012.
Somatiske fagområder. Estimert aktivitet basertpå innrapporterte spesialistkontakter (Kilde: Aktivitetsdata for

avtaleipesialister i 2012, NPR/ Helsedirektoratet).

På de somatiske fagområdene hadde Helse Sør-Øst i 2012 en forbruksrate med 445 kontakter hos
avtalespesialist per 1000 innbyggere, mens filsvarende for Helse Vest var 308, Helse Midt 277 og
Helse Nord 205. Figuren viser at disse store forskjellene i bruk av avtalepraksis til en viss grad
utlignes av at befolkningen i Helse Midt og Helse Nord har en høyere forbruksrate på somatiske
sykehuspoliklinikker. Selv om Helse Sør-Øst ligger desidert høyest for avtalespesialistenes andel,
gikk andelen her ned fra 31,7 % i 2011 til 31,1 % i 2012, vesentlig fordi det meste av siste års
akfivitetsvekst kom i sykehuspoliklinikkene. Innen psykisk helsevern voksne har avtalespesialister i
regionen omtrent samme nivå på sin andel av samlet antall kontakter som innbyggerne har med
spesialisthelsetjenesten, men også her viser NPR-rapportene at det har vært en nedgang fra 32,0 % i
2011 til 30,4 % i 2012.

Tabell 7.7: Utviklingen i polikliniske konsultasjoner somatikk i Helse Sor-øst 2008-2012, sammenlignet med utviklingen i

innbyggertall (Nivå 2008=100)

Mens figur 7.4 angir aktivitetsnivåene for 2011 og 2012, viser tabell 7.7 i grove trekk utviklingen i
regionen fra 2008 til 2012. Sammenlignet med befolkningsveksten har den polikliniske aktiviteten på
sykehusene økt mer, mens avtalespesialistenes tall viser en lavere dekning. Ifølge Helfo har nivået
holdt seg ganske uendret, mens NPR-tallene viser en reell nedgang fra 2008 til 2012.
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Figur 7.5: Forbruksrater arpolikliniske tjenester per HF-område i Helse Sor-øst, rater per 1000 innbyggere 2012.

Somatiske fagområder. Rapporterte Jpesialistkontakter (Kilde: Aktivitetsdata for avtalespesialister i 2012,
NPR/ Helsedirektoratet).
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Også internt i Helse Sør-Øst er det store variasjoner i bruken av hhv. avtalespesialister og
sykehuspoliklinikk Allerede i arbeidet med handlingsplanen i tidligere Helse Øst i 2004-5 fant en at
det samlede forbruket ble noe utjevnet, ved at et lavt forbruk hos den ene aktøren ble kompensert
med et høyt forbruk hos den andre. Bruken av avtalespesialister innenfor somatiske fag varierer fra å
utgjøre med enn 40 % av det samlede forbruket av polikliniske tjenester i sykehusområde Østfold
å utgjøre i underkant av 20 % i sykehusområdene til Innlandet og Telemark, jfr. figur 7.5. Samfidig
har innbyggerne i særlig Telemark en høy forbruksrate på sykehuspoliklinikkene.

Tabell 7.8: Utviklingav forbruksrater polikliniske tjenester somatikk per 1000 innbyggere 2008-2012 HSØ, for hhv
avtaleipesialister, Jykehuipoliklinikker og sanilet
*Tallenefor 2010 er utelatt pga mangelfull rapporteringfor avtalespesialistenedjfr starten kap. 7.2

Tabell 7.8 viser hvordan forbruksratene har utviklet seg for innbyggerne i Helse Sør-Øst fra 2008 til
2012. Sammenlignet med 2008-nivået er forbruksraten hos avtalespesialister redusert med ca. 10 %
fram til 2012, mens den har økt med over 18 % på sykehuspoliklinikkene i samme periode.

Psykisk helsevern
Innen psykisk helsevern voksne (>18 år) viser figur 7.6 at Helse Sør-Øst i 2012 hadde den klart
høyeste raten for polikliniske spesialistkontakter. Hos avtalespesialistene (sum for psykiatere og
psykologer) var raten 204 kontakter per 1000 innbyggere, mens den var 155 for Helse Vest, 62 for
FIelse Midt-Norge og 57 for Helse Nord. Også for samlet rate sykehuspoliklinikker + DPS +
avtalespesialister ligger høyest med 670 spesialistkontakter per 1000 innbyggere.

800  

700

600

500 -

400

300 -

200

100 -

0
2011 2012 2011

Helse Sør-øst

EJPoliklinikk VOP •Avtalespesialister

2012 2011 2012

Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

2011

Landet

Figur 7.6: Forbruksrater av polikliniske tjenester fordelt etter pasientens bostedsregion. Rater per 1000 innbyggere 2011-2012.
Psykisk helsevern. Estimert aktivitet basertpå innrappon`erte spesialistkontakter (Kilde: Aktivitetsdata for avtaleipesialister i
2012, NPR/ Helsedirektoratet).
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Tabell 7.9 viser hvordan spesialistkontaktene fordeler seg mellom landets psykiatere og psykologer i
avtalespesialistpraksis. Fordelingen av årsverk er på landsbasis omtrent den samme mellom de to
faggruppene (30/70). Begge ligger svært nære normtallet for antallet spesialistkonsultasjoner/år på
1050, som er felles for avtalepsykiatere og — psykologer. NPR viser at psykiaterne har et nasjonalt
gjennomsnitt på 1049 kontakter/år, mens psykologene har 1066. Siden Helse Sør-Øst har 78 % av
årsverkene for landets avtalespesialister i psykiatri og 67 % av psykologspesialistene, er det liten
grunn til å tro at de regionale tallene er vesentlig annerledes.

Tabell 7.9: Estimert antall spesialistkontakter i Norge 2012, psykisk helsevern, samlet ogfordelt på avtalespesialister i
pykiatri ogpsykologi

For psykisk helsevern voksne (> 18 år) viser figur 7.7 at HSØ-vatiasjonene i innbyggernes samlede
forbruk av spesialistkontakter i 2012 er større enn innen somatikk. Bruken av avtalespesialister
varierer fra 35 % av samlet forbruk for hovedstadsområdet til 10 % av det samlede forbruket i
sykehusonarådet Sørlandet. Også ratemessig ligger hovedstadsområdet klart høyest med 263
kontakter hos avtalespesialister per 1000 innbyggere, mens tilsvarende tall for Sørlandet som laveste
er 100. Samtidig viser frguren at Sørlandets samlede rate kommer høyt ut, fordi helseforetakets
polikliniske dekningsgrad er best i regionen. Men også samlet sett har hovedstadsområdet den
høyeste raten, fulgt av Vestfold og Sørlandet.
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Figur 7 .4: Forbruksrater av polikliniske tjenester per HF-område i Helse Sor-Øst, rater per 1000 innbyggere 2012. Psykisk
helsevern voksne. Rapporterte spesialistkontakter (Kilde: Aktivitetsdata for avtalespesialister i 2012, NPR/ Helsedirektoratet).

Tabell 7.10 gir utviklingen av forbruksratene for polikliniske tjenester psykisk helsevern voksne per

1000 innbyggere i Helse Sør-Øst fra 2009 til 2012. Ratetallene viser sarnme tendens som for
somatisk område. De er noe redusert (-7,3 %) for avtalespesialistene, mens de har vokst betydelig
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(+42,4 %) for sykehuspoliklinikker/DPS. Det betyr at det i sum denne perioden har vært en ganske

markert økning med 22,4 prosent.

Tabell 7.10: Utviklingav forbruksrater polikliniske tjenester psykisk helsevern voksne per 1000 innbyggere 2008-2012 HSØ,
for hhv avtaleipesialister, kehuipoliklinikkerl DPS og samlet
* Tallene for 2008 er utelatt, fordi de er så forskjelbge at de ikke virker på&elige

8 Vurdering av behovet for avtalespesialister
Det er vanskelig å vurdere det reelle behovet for avtalespesialister. Mange forhold spiller inn. Kap. 7
viser at en må ta hensyn til hvordan det polikliniske denesterilbudet er bygd opp og hvilket tilbud
som samlet sett gis til befolkningen, både innenfor eget sykehusområde og regionalt. Retten til et
likeverdig denesterilbud kan likevel omfatte at pasientene skal ha et reelt valg mellom å gå til en

avtalespesialist eller poliklinikk.

Årsaken til forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester kan være:

forskjeller i sykelighet
ulik geografisk tilgjengelighet

-

forskjeller i medisinsk praksis/henvisningspraksis

-

kulturelle forskjeller

Hvis befolkningen i et område har lik rilgang til spesialisthelsetjenester bør også forbruket være
ganske likt med mindre det er store forskjeller i sykelighet i befolkningen. Variasjoner i forbruket
som ikke kan forklares med forskjeller i sykelighet kan være et tegn på:

overforbruk — at noen tilbys en tjeneste de egentlig ikke har behov for

-

underforbruk - at noen ikke får tilbud om en tjeneste de har behov for

Betydelige forskjeller i forbruket i en befolkning uten kjente forskjeller i sykelighet kan bety at et
tilbud har generert sin egen etterspørsel. Dvs, der det kommer et tilbud, vil det også vokse fram et
forbruk. Høyest forbruk vil den befolkningen som bor nærmest ha uten at dette på noe sikkert vis
kan sies å ha noe med en økt forekomst av sykelighet å gjøre.

I en behovsvurdering er det også viktig å skille mellom kapasiteten for å håndtere prioriterte og
uprioriterte pasienter. Selv om avtalespesialistene ikke er omfattet av prioriteringsforskriften, følger
det av rammeavtalene at avtalespesialister forplikter seg til å drive virksomheten i henhold til
regionale og nasjonale mål og prioriteringer. Sammen med forsvarlighetskravet i helselovgivningen
tilsier rammeavtalens bestemmelser at avtalespesialistene langt på vei må prioritere pasientene etter
de prinsipper som følger av prioriteringsforskriften. Avtalespesialistene vil derfor også prioritere
mellom pasienter som haster og pasienter som kan vente.

8.1 Hvordan vurderer fastlegene behovet for avtalespesialister?
For å kunne si noe nærmere om behovet for avtalespesialister er det gjennomført en
spørreundersøkelse blant regionens fasdeger. Det var beklageligvis svært lav svarprosent på
undersøkelsen, slik at resultatene må brukes med varsomhet. Men vi mener at svarene kan brukes
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som rimelig representative, som innspill i planarbeidet. I en prosess hvor man skal si noe om et
behov er det mange elementer som spiller inn, og denne spørreundersøkelsen er kun ett av flere
innspill.

På spørsmål om "hva som er viktig når du skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten —
sykehus eller avtalespesialister", svarte fasdegene følgende:

Ventetid (tilgjengelighet)

Kjenner spesialistene

Kompetanse

Pasientens nærhet til private
avtalespesialister

Pasientens ønske

Pasientens sykdom/tilstand

Andre forhold. Spesifiser:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig. 8.1Svaordelingpå Jporsmal «Hvilke kriterier er viktige når du skal henvise pasienter til ykehusenespoliklinikker eller
avtaleipesialister?

Som figur 8.1 viser, vektlegger fastlegene i særlig grad ventetid (tilgjengelighet) og pasientens behov,
vurdert ut fra sykdom/tilstand, dernest deres vurdering av sykehusets/avtalespesialistens
kompetanse på området. Svarene avspeiler at fasdegene etterspør hjelp og støtte fra
spesialisthelsetjenesten for pasienter med symptomlidelser, bl.a. innenfor psykiske sykdommer og
plager, muskel-skjelett tilstander og medisinsk uforklarte helseplager.

Tilbakemeldingene fra fastlegene tyder på at det største behovet for  flere  avtalespesialister er
innenfor otnrådene:

• psykologi
• psykiatri

• nevrologi

Psykologer og psykiatere er det relativt god dekning av i hele regionen, og bedre enn på landsbasis.
Allikevel er etterspørselen større enn tabudet. Nevrologi er det dårlig dekning på i alle
sykehusområdene.

Fasdegene gir også uttrykk for et behov for flere avtalespesialister innenfor ornrådene:

• revmatologi

• fysikalsk medisin og rehabilitering

• barne- og ungdomspsykiatri

Dette er tre spesialiteter der det er få tilgjengelige avtalespesialister, ikke bare i vår region men også
på landsbasis. Oslo er eneste sykehusområde som har alle disse spesialitetene representert blant
avtalespesialistene. Barne- og ungdomspsykiatere er det få av; 7,6 årsverk i Oslo og 1 årsverk i
Hedmark. Revmatologi har til sammen 1,6 avtaleårsverk. Buskerud og Hedmark/Oppland har ikke
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denne spesialiteten representert blant avtalespesialistene. I fysikalsk medisin og rehabilitering er det
0,3 årsverk i regionen; 0,1 i hvert av sykehusområdene Oslo, Akershus og Telemark/Vestfold.

Legeforeningen lagde i 2009 en rapport "Spesialistutdanningen av leger". I denne er det laget en
figur som viser de ulike spesialitetene og hvor stor prosentvis økning det må til for hver enkelt
spesialitet for å holde tritt med antallet som i perioden (frem til 2016)ble pensjonister og antatt
etterspørselsvekst.

Ser vi på veksten som må til for å erstatte spesialister som når pensjonsalder er de fire spesialitetene
med det største behovet: allmennmedisin, kjevekirurgi- og munnhulesykdommer, samfunnsmedisin
og lungemedisin. De forventer den største etterspørselsveksten innen onkologi og barne- og
ungdomspsykiatri. Deretter følger urologi, gastrokirurgi, nyremedisin og fysikalsk medisin og
rehabilitering. Sees de to faktorene samlet er det innenfor allmennmedisin, onkologi, fysikalsk
medisin og rehabilitering, urologi og barne- og ungdomspsykiatri det er størst behov for nye
spesialister.

8.2 Variasjoner mellom fagområder i behovene for poliklinisk aktivitet
Den medisinske og medinsk-teknologiske utviklingen påvirker fagområdene i ulik grad. Generelt er
det en klar tendens til at relativt mer av aktiviteten skjer i form av dag- og poliklinisk behandling og
relativt mindre i tradisjonell døgnbehandling. Dette reduserer behovet for sykehussenger og øker
behovene for polikliniske kapasiteter, herunder arealer, utstyr og fagpersonell. I økende grad kan
også utredning og diagnostikk av pasientene skje uten sykehusinnleggelse. Eksempler på slike viktige
utviklingstrekk kan for eksempel være:

medisiner som har endret, til dels revolusjonert behandlingen, jfr. for eksempel behandlingen
av magesårspasienter, en del kreftpasienter, biologiske legemidler for leddgiktspasienter,
injeksjonsbehandling i øyet ved AMD og mer effektive legemidler for MS-pasienter og en
del psykiatriske pasienter.

-

medisinsk-teknologisk utvikling med invasive prosedyrer, skopiteknikker, billeddiagnostikk,
lysbehandling for hudpasienter m.m.

-

raskere og mer aktiv rehabilitering som en integrert del av akuttbehandlingen, jfr. for
eksempel hjertepasienter, slagpasienter, psykosepasienter, nyopererte m.fi.

Denne generelle utviklingen preger fagområdene i ulik grad. Disse variasjonene er også viktige når
en vurderer det framtidige behovet for avtalespesialister, fordi det gir behov for en sterkere
poliklinisk akfivitetsvekst på noen fagområder enn andre.

I løpet av det siste tiåret har dette gitt ganske betydelige utslag på enkelte somatiske fagområder. På
noen områder er tradisjonelle sykehusavdelinger avvildet eller i stor grad erstattet av poliklinisk
virksomhet. Det gjelder for eksempel for øye- og hudpasienter, og har også i betydelig grad påvirket
tjenestetilbudene for revmatologiske pasienter.

Det er vanskelig å prognostisere denne utviklingen, fordi den er så avhengig av at ny forskning og
innovasjon gir gode resultater og effekter. Det kan være mulig å identifisere enkelte fagområder med
større sannsynlighet for at noe vil skje, men uansett vil det være usikkert om og når det kommer
eventuelle nye gjennombrudd.
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I denne sammenheng er det viktigste at slike forhold nødvendiggjør raskere omstillingsevne, både på
sykehusene og i avtalepraksis. Det kan for eksempel bety at noen fagon-iråder raskt må kunne sikres
nye avtalehjemler, i noen tålfelle muligens også at virksomheten på andre fagområder kan trappes
ned.

8.3 Nærmere vurderinger av enkelte fagområder
Det regionale foretaket får en del tilbakemeldinger på at det er behov for flere hjetnler. Noen
henvendelser kommer fra brukerorganisasjoner og media. Andre tabakemeldinger kommer fra
avtalespesialister som mener det er for stor pågang av pasienter, eventuelt at det er behov for et
tettere samarbeid med sykehusavdelingene for å bli enige om hvordan pasientstrømmen bør være.
Tilbakemeldinger om manglende kapasitet gjelder også uprioriterte pasienter.

Uten å gjøre endelige prioriteringer, har en her valgt å se nærmere på tre spesialiteter hvor det i
særlig grad rapporteres om utfordringer.

8.3.1 Øye
Innenfor øye er behovet for sykehussenger sterkt redusert, og pasientbehandlingen er i økende grad
poliklinisert. Avtalespesialistene i regionen sto i 2012 for omlag 70 % av den samlede polikliniske
aktiviteten i sykehus og avtalepraksis. Også samlet for alle de fire helseregionene har
avtalespesialistene flere pasientkontakter enn sykehusenes poliklinikker

• NPR-rapporten for 2012 viser at det i alle regioner er en samlet forbruksrate for antall
spesialistkontakter i øyefaget per 1000 innbyggere mellom 150 og 200. Helse Midt-Norge har
høyest rate, mens Helse Sør-Øst ligger på landsgjennomsnittet med 178 kontakter per 1000
innbyggere. Fra 2011 til 2012 viser aktiviteten på sykehuspoliklinikkene en liten økning,
mens konsultasjonstallene i avtalepraksis er nærmest uendret.

• Rapporten viser også at befolkningen i Sørlandet sykehusområde har den høyeste samlede
forbruksraten i Helse Sør-Øst, mens hovedstadsområdet ligger lavest. For Sørlandets del er
ratene høye både på sykehus og i avtalepraksis, mens Innlandet har relativt bedre dekning på
sine øyepoliklinikker med en tilnærmet 50/50-fordeling på sykehus og i avta1epraksis.

Innen spesialiteten øye har vi i regionen 91,4 årsverk (119 stillingshjemler). Fordelingen av disse
årsverkene fremkotnmer i tabell 7.5.

Avhengig av hva som regnes med, har regionens avtalespesialister innen øye årlig hatt mellom
350.000 og 370.000 konsultasjoner i de siste årene. Årsakene til den store aktiviteten hos
avtalespesialistene er flere. Den viktigste er at øyefaget har endret karakter, og mye av behandling og
undersøkelse egner seg godt i avtalepraksis. Et økende antall eldre i befolkningen og økte muligheter
for avansert diagnostikk og behandling av bl.a. glaucom og rnaculadegenerasjon spiller trolig en rolle.
Avtalespesialistene i faget fungerer derfor i stor grad som «buffer» for sykehusenes øyeavdelinger og
-poliklinikker.

I undersøkelsen som er gjennomført pekes det på at det er vanskelig å vurdere hastegraden av disse
pasientene på bakgrunn av fasdegenes henvisning. Det kan også se ut som om fastlegene raskt
henviser pasienter videre dersom det er snakk om problemstillinger med øynene, at de ofte ikke går
inn i denne problemalikken. Dette vanskeliggjør vurderingene som avtalespesialistene skal gjøre, og
kan også legge et ekstra press på å få kalt inn pasientene raskt. Øyelegene har også merket en økt
pågang av pasienter etter at optikere ble gitt henvisningsrett. I tillegg har de berettiget grunn til å
vente et økt press på egen virksomhet når eldrebefolkningen for alvor øker, siden mange av de
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behandlingskrevende øyesykdommene har en klar aldersgradient. Dette illustreres av at NPR-
rapporten for 2011viser at blant de fem hyppigste tilstandskodene rapportert fra avtalespesialister
var glaukorn (grønn stær), aldersbetinget grå stær og diabetes mellitus type II.

Fagrniljøet mener derfor selv at det er behov for flere spesialister — både i sykehus og som
avtalespesialister. Fasdegene rapporterer om lang opplevd ventedd, men likevel er det kun 44 % av
fastlegene i undersøkelsen som vurderer at det er behov for flere avtalespesialister.

Enkelte øyeleger har ansatt optiker som del av sitt hjelpepersonell, andre øyeleger har samlokalisert
sin virksomhet med optiker(e). Annet hjelpepersonell kan være øyesykepleiere eller ortoptister. Det
er holdepunkter for at potensialene for arbeidsdeling mellom øyeleger og hjelpepersonell ikke er
utnyttet, og dette bør vurderes nærmere: Er det en hensiktsmessig arbeidsdeling i dag mellom disse
yrkesgruppene eller er dette et område som kan være aktuelt for overføring av
oppgaver/j obbglidning?

Endret behandling —økt etterspørsel

I 2009 ble et rnedikament til bruk ved behandling av våt AMD (Aldersrelatert Macula Degenerasjon,
"forkalkning på øyet") godkjent i Norge. Behandlingen innebærer injeksjoner, som må gjentas med
hyppige intervaller og etter dagens kunnskap oftest som livslang behandling. Nå utføres denne
formen for behandling i hovedsak ved sykehusenes øyeavdelinger, men en må påregne at den i løpet
av få år vil gjøres i avtalepraksis. Samtidig vil pasientgruppen vokse av flere grunner
behandlingsformen vil samlet kreve mer kapasitet.

8.3.2 Smertemedisin/anestesiologi
Det er 8,7 avtaleårsverk (hjemler) innenfor anestesi. Av disse er 7 lokalisert i Oslo sykehusområde,
0,2 i Østfold sykehusområde, 0,7 i Akershus sykehushusområde, 0,6 i sykehusornråde
Vestfold/Telemark. I sykehusornrådene Innlandet og Sørlandet er det ikke etablert avtalehjemler
innenfor anestesiologi.

I stor grad er konsultasjonene innen dette fagområdet knyttet opp mot smertebehandling.
Pasientene som behandles har ofte kroniske smerter, hvorav mange får repeterende
injeksjonsbehandling, og dette fører til mange konsultasjoner i snitt pr pasient pr år.

Det er vanskelig å identifisere aktiviteten for dette fagområdet ved sykehusenes poliklinikker. Dette
skyldes at det er svært ulik håndtering av hvordan denne aktiviteten rapporteres for det enkelte
sykehus. Alle helseforetakene har fått i oppdrag å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte,
både kapasitets- og kompetansemessig. Noen sykehus har egne smertepoliklinikker, bl.a. for at de i
større grad enn avtalespesialistene skal kunne ivareta et tverrfaglig tilbud, men innhentede data kan
tyde på at en stor del av aktiviteten ved sykehusene ikke blir særskilt registrert. Det er derfor valgt
utelate presentasjoner av forbruksrater og fordeling av aktiviteten mellom sykehus og
avtalespesialister.

Fastlegene har i den gjennomførte undersøkelsen vurdert ventetiden som svært kort for henvisning
til private avtalespesialister innen anestesiologi. Ventetiden til behandling ved poliklinikk vurderes
som noe lenger. I forhold til analysen utført av SINTEF i 2004 vurderer fastlegene ventetiden som
kortere i 2013 både for avtalespesialister og poliklinikker
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8.3.3 Hud
I Helse Sør-Øst er det opprettet 44 årsverk (52 avtalehjem/er) innenfor hud. I 2011 utførte disse 89

av alle konsultasjoner (sykehus og avtalespesialister) innenfor dette fagområdet i regionen.
Pasienter med psoriasis dominerer bildet og står alene for ca. 25 % av konsultasjonene hos de
praktiserende hudspesialistene, delvis betinget i omfattende bruk av lysbehanclling.

Hud er et fagområde som preges av at de fleste pasienter kan tas hånd om poliklinisk eller ved
dagbehandling, og det er relativt sjeldent behov for sykehusinnleggelse. Regionavdelingen på OUS er
derfor den eneste hudavdelingen, som dermed i realiteten blir en slags 3. linjetjeneste. I tillegg til en
komplett hudavdeling på OUS har Sykehuset Innlandet en hudpoliklinikk på Elverum.
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Fig. 8.2: Forbruksrate polikliniske konsultasjoner innen hud 2011.  Kilde NPR, Deloitte analyse

8.4 Demografi som påvirkningsfaktor for behov

AV

11SH

De polikliniske konsultasjonene innenfor dette fagområdet utføres i all hovedsak hos
avtalespesialister. Pasienter fra sykehusområdene Oslo, Akershus og Vestre Viken benytter i noe
større grad sykehuspoliklinikk sammenlignet med pasienter i de øvrige sykehusornrådene i regionen.
Dette skyldes nok primært nærhet til hudavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Fig 8.2 viser store forskjeller i forbruksrater, bl.a. forbrukes nesten 3 ganger så mye polikliniske
konsultasjoner for hudlidelser i Østfold som i Innlandet og Sørlandet sykehusområder. Det er ingen
kjent forskjell i sykelighet i regionen og derfor vanskelig å forklare de store forskjellene. Forklaringen
er sannsynligvis svært ulik medisinsk praksis og ulike lokale behandlingskulturer i sykehusområdene.

En medvirkende årsak til det høye forbruket i Østfold er nok at det i dette sykehusområdet er
etablert en avtalepraksis som har et særlig stort volum innenfor lysbehandling, som krever lite
innsats fra legen pr pasientkonsultasjon. Noen av disse praksisene har derfor et høyt antall
gjennomførte behandlinger.
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Forventet vekst i befolkningen er den enkeltfaktoren vi har best oversikt over, og som samtidig
betyr mye for den videre planleggingen i mange spesialiteter. Det er hentet tall for
befolkningsfremskrivningen fra SSB, og en har valgt å benytte byråets middelalternativ (MIVIMM)
for å fremskrive befolkningsveksten, som er vist for aldersgruppen 67 år + for alle regioner i figur
8.3.
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Fig.8.3: Utviklingi befolkningen over 67 år. Kilde: SSB, mmmfremskrivning

Ifølge de nye befolkningsframskrivningene fra SSB vil folketallet vokse i alle landets fylker fram til
2040. Med utgangspunkt i totale innbyggertall for 2012 viser tabell 8.1 at veksten ventes å bli sterkest
i hovedstadsområdet med Akershus +37,3 % og Oslo +36 %, samt i Agder-fylkene med vekst på
35-36 % fram til 2040. For landet som helhet viser fremskrivningene generelt at veksten vil være
sterkest i fylker med store byer (som Oslo, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder), eller fylker som
har sitt befolkningstyngdepunkt nær store byer (som Akershus og til en viss grad Østfold, Vestfold,
Buskerud og Aust-Agder).

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 % endring

Tabell 8.1: Forventet befolkningsvekst 2015 — 2040 med utgangipunkt i innbyggertallper 01.01.12. Kilde SSB
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Befolkningsveksten vil også innebære en betydelig vekst i andelen innvandrere. Helsetilstanden og
levekårene til ikke-vestlige innvandrere er dårligere enn generelt i befolkningen, med lavere inntekt,
flere arbeidsledige, dårligere boforhold og lavere utdanning. Dette gjør at innvandrere som gruppe er
spesielt utsatt. Det foreligger flere ferske undersøkelser fra Norge som viser at voksne innvanclrere
oftere har psykiske helseproblemer og høyere forekomst av enkelte smittsomme sykdommer. Dette
gjelder bl.a. tuberkulose og hepafitt A og B. Det er også funnet høyere forekomst av type II diabetes
blant enkelte innvandrergrupper, og det er holdepunkter for at sykdommen har et mer aggressivt
forløp hos noen av disse gruppene enn hos etniske nordmenn (Jenum, Tran m.fl.).

Vi må regne med et økt trykk på helsetjenesten pga forventet økning i befolkningen, og ikke minst
økningen i antallet eldre. En voksende gruppe eldre med minoritetsbakgrunn vil også gi nye
utfordringer.

8.5 Vurdering av fremtidig behov for polikliniske tjenester
For å kunne si noe om forventet økning i behovet for polikliniske tjenester har vi valgt å benytte
standardiserte forbruksrater fra SAMDATA, og fremskrive denne i forhold til forventet endring i
sammensetning av middelfolkemengden (kilde SSB). Den eldre delen av befolkningen har et økt
forbruk av somatiske helsetjenester, og vi har korrigert dagens forbruksrate i forhold til forventet
økning i den eldre delen av befolkningen.

Tabell 8.2: Estimert fremtidigforbruksrate somatikk) som folge av endret aldersmessigbefolkningssammensetning.
Kilde: Deloitte analyse, SSB, SAMDATA

Figur 8.4 sammenligner de to mulige forløpene for forbruksrater for polikliniske somanske
helsetjenester, vil vi kunne avlede noen mulige forløp for et fremtidig regionalt behov for årlige
polikliniske konsultasjoner. I følge NPR-rapporten for 2012 ble det utført ca 4 millioner
polikliniske konsultasjoner innen somatiske fagområder i vår region, hvorav avtalespesialistene sto
for drøyt 1,2 millioner (31,1 %, jfr. kap. 7.1).
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Fig. 8.4: Alternative bebovremskrivninger for polikliniske konsultasjoner. Kilde Deloitte analyse, SSB, SAMDATA
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Arbeidsgruppen vurderer den blå kurven i figuren som mest realistisk, hvilket betyr at regionen i
samlet poliklinisk aktivitet må planlegge for en økning på drøyt 1 mill. konsultasjoner fram til 2020
(+25 prosent fra dagens nivå) og ytterligere 1 million for perioden 2020-2040.

Det pågår et betydelig arbeid for å dreie aktiviteten i helseforetakene/sykehusene fra døgn til dag og
poliklinikk Dette vil medføre at fagpersonell i sykehusene må omstille egen virksomhet, og flere må
arbeide poliklinisk. I tillegg til den økningen dette gir, må avtalepraksis styrkes med flere hjemler,
også for å innfri distriktsbefolkningens behov og rett til likeverdige tjenester. Noen fagområder vil
trenge større vekst enn andre, fordi "polikliniseringsgraden" vil være ulik Dette må regionen ta
hensyn til når en planlegger hvordan og på hvilke områder veksten skal komme.

8.6 Arbeidsgruppens anbefalinger

Tabell 8.3: Utviklingi antall lege- ogpsykolog-årsverk oginnbyggere i Helse Sor-øst 2008-2012

Tabell 8.3 viser at veksten i lege- og psykologårsverk på sykehusene har vært langt sterkere enn
befolkningsveksten i de siste 5 årene. Som tidligere vist har økt ressursinnsats gitt en kraftig
poliklinisk aktivitetsøkning innen psykisk helsevern på sykehus/DPS, mens aktivitetsveksten innen
somafikk ikke har vært tilsvarende stor og heller ikke som ønsket.

Økningen i lege- og psykologårsverk for avtalespesialister har vært svært liten. Den har vært lavere
enn befolkningsveksten og svært mye lavere enn økningen for sykehusleger og -psykologer. Samtidig
tyder tallene på at det ikke har vært noen "produktivitetsvekst" for avtalespesialistene, bedømt ut fra
deres konsultasjonstall, uansett om en bruker NPR- eller Helfo-tall i sammenligningene. Dette kan
delvis forklares med en nedgang i antallet og andelen små avtalehjemler, ved at det i mange år har
vært kjent at deltids avtalespesialister har arbeidet mer enn svarende til hjemmelsstørrelsen. I Helse
Sør-Øst har det vært en villet, gradvis reduksjon i andelen små avtalehjetnler, jfr. spesielt gruppen
med 20-49 % årsverksstørrelse. Isolert sett har det redusert de samlede årlige konsultasjonstallene
for avtalespesialistene, både innen psykisk helsevern og somatikk Siden det meste av disse
hjemmels-endringene allerede er gjort, vil effekten av slike endringer avta i de kornmende årene.

Dersom en ikke stiller noen krav til avtalespesialistene om effektivisering, vil befolkningsveksten gi
et behov for en vekst på mellom 90 og 100 avtaleårsverk fram til 2020. Det tilsvarer en årlig økning i
størrelse 12-15 årsverk. Med en ytterligere styrking av psykisk helsevern ville det med dagens
fordeling forutsette 7-8 nye årsverk årlig til avtalespesialister psykisk helsevern og 6-7 til somatikk.
En ytterligere økt dreining fra døgn til dag og poliklinisk behandling vil øke disse behovene. I tillegg
vil noen fagområder være ekstra påvirket av særlige utviklingstrekk. For eksempel er øye og hud fag
som har en ekstra stor polikliniseringsgrad, og i tillegg gir den begynnende eldrebølgen ekstra
utfordringer bl.a. for øyefaget.
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• Arbeidsgruppen mener at det må arbeides mot en bedre utjevning av det polikliniske tilbudet i
helseregionen, bl.a. ved dekning av avtalespesialister. Området bør prioriteres i en petiode på
åtte år.

o I første fireårs periode mener arbeidsgruppen at Helse Sør-Øst RHF bør opprette 15 nye
avtalehjemler per år. Det bør lages en samlet plan for å sikre at disse nye hjemlene bidrar
til en utjevning av den geografiske tilgjengeligheten.

o I perioden deretter må det sikres en videre økning av antallet hjemler for å kunne
håndtere forventet befolkningsvekst og demografisk utvikling.

• Arbeidsgruppen mener det er grunn til å ta tak i de store forskjellene i forbruket der hvor det
kan være utløst av ulik medisinsk praksis. Det kan bl.a. skje ved å inldudere avtalespesialistene i
arbeidet som gjøres i regi av helseforetakene for å utarbeide behandlingslinjer for å sikre en mer
enhetlig praksis innen sykehusområdene i regionen.

• Når det gjelder øyefaget spesielt mener arbeidsgruppen det bør nedsettes en arbeidsgruppe for å
se på om det er en hensiktsmessig arbeidsdeling i dag mellom øyeleger og hjelpepersonell eller
om dette er et onaråde som kan være aktuelt for overføring av oppgaver/jobbglidning.

9 Regional utjevning av avtalehjemler

9.1 Dekningsgrader for spesialitetene
Målsettingen er at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor de bor i regionen. Det
er derfor av stor interesse å se på dekningsgraden av avtalespesialister i hele regionen. Tabellene
nedenfor er inndelt i sykehusområder. Tabellen er ikke helt korrekt da Akershus sykehusområde
også omfatter tre bydeler i Oslo (Stovner, Alna og Grorud). Men da både Oslo og Akershus har
relativt god dekning har ikke det noen vesentlig betydning for den videre diskusjonen.

Tab. 9.1 viser årsverk per 100 000 innbyggere innenfor den enkelte spesialitet.

Tabell 9.1 Dekningsgrader målt som antall årsverk avtaleipesialist per 100 000 innbyggere innefor hvert kehusområde ogfor
regionen samlet.

Tabell 9.1 viser mye av det samme bildet som vi har sett i ddligere handlingsplaner, jfr. også figur
7.3. Det har hele tiden vært en tydelig geografisk skjevfordeling i disfavør av Hedmark og Oppland,
men tabellen viser at Buskerud har en tilsvarende dårlig dekning. Også Telemark/Vestfold og
Sørlandet kommer lavt ut, hovedsakelig pga dårligere dekning i Telemark og Aust-Agder.

Hovedtrekk fra tabellen:
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• Stor geografisk skjevfordeling, og dermed store forskjeller i tagang til avtalespesialist lokalt

• Meget høy dekning i Oslo, til dels også i Akershus og Østfold

• Lav dekning i sykehusområdene Hedmark/Oppland og Buskerud

• Oslo, Akershus og Vestfold/Telemark har avtalehjemler innen alle spesialiteter.

9.1.1 Dekningsgrad somatiske fagområder
Tabell 9.2 viser i nederste linje samlet dekningsgrad somatikk For de somatiske fagområdene er
forskjellen mellom sykehusotnråde Oslo og resten av regionen noe mindre.

Tabell 9.2: Dekningsrad målt som antall avtaleJpesialister innen somatiske fagområder per 100 000 innbyggere

Oslo har likevel gjennomgående best dekning også for somafiske avtalespesialister, med noen
unntak. Innenfor hud og indremedisin har Østfold og Agderfylkene en bedre dekningsgrad. Østfold
har også bedre dekningsgrad innenfor kirurgi.

Innenfor hud er det relativ lik tilgang i hele regionen, dekningsgraden varierer fra 1,4 i
Hedmark/Oppland og Buskerud til 2,0 i Aust og Vest Agder. Øye er det fagområdet der det er
"best" filgang i regionen, varierende fra 2,3 i Buskerud til 4,2 i Oslo. Sammenlignet med flere andre
spesialiteter er vurderingen at regionen har en relativt god dekning av avtalespesialister på disse to
områdene målt med årsverk per 100 000 innbyggere.

Alle sykehusområdene har filgang på nevrolog, men dekningen er gjennomgående dårlig. Fysikalsk
medisin har den laveste dekningsgraden av alle spesialiteter, og i likhet med anestesiologi
(smertelindring) og barnesykdornmer er dette spesialiteter som ikke er representert i alle
sykehusområder. Også på disse fagområdene har Oslo den beste tilgangen i dag, selv om den også
må sies å være lav.

9.1.2 Dekningsgrad psykisk helsevern
Tabell 9.1 og 9.2 viser at tagangen til psykiater og psykolog er gjennomgående høyere enn tilgangen
på somatiske spesialister. Dette gjelder i alle områder. Men forskjellene er allikevel svært store.

Tilgangen til psykiatere er best i Oslo og dårligst i Østfold, med en fem ganger bedre filgang i Oslo
enn i Østfold. De øvrige sykehusområdene har en relativt lik dekningsgrad. Tilgangen til
psykologspesialist er best i Oslo, med Akershus som en god nummer to. Dårligst tilgang på
psykologspesialister er det i Agderfylkene.

I Oslo er det ett psykiaterårsverk per 6 381 innbygger. I Østfold er det 23 049 innbyggere per
psykiater, Hedmark og Oppland 22 284 innbyggere og Buskerud 20 241 innbyggere per psykiater.
Oslo har 4 042 innbyggere per psykologårsverk. I Heclmark og Oppland er det 12 220 innbyggere
per psykologårsverk. Tilsvarende tall for Buskerud er 11 440. Aust- og Vest Agder har til sammen
18 943 innbyggere per psykologårsverk.

9.2 Pasientstrømmer avtalespesialister
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En analyse som viser pasientenes bosted i forhold til behancllerens praksissted viser at det er stor
spredning i andelen pasienter fra eget sykehusområde. Analysene baserer seg på utførte
konsultasjoner som er et produkt av dagens plassering av hjemler Analysene viser at man også bør
ta hensyn til pasientmobilitet i forhold til dekningsgrad for avtalespesialister per sykehusområde. Det
er også en del fagområder der antallet hjemler er svært lavt og det kan derfor være fagområder som
kan være vanskelig å få representert i alle sykehusområder. Det er heller ikke sikkert at dette er
hensiktsmessig.

9.2.1  Pasientstrømmer somatikk

Andel pasienter behandlet fra eget område etter legenes praksissted
(somatikk)
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Fig. 9.1: Andel polikliniske konsulta.joner uort påpasienter i «eget» opptaksområde innen somatiske .rpesialiteter hos private
avtaleipesialister. Kilde NPR, aktivitet 2011, Deloitte analyse.

Innenfor de somatiske fagområdene er det store forskjeller i forhold til andelen «egne» pasienter
som behandles av avtalespesialistene innen de ulike sykehusområdene. Avtalespesialistene i
sykehusområdene Oslo, Akershus og Vestre Viken har et betydelig innslag av pasienter fra andre
deler av regionen.

Figur 9.1 viser at 64 % av pasientene som behandles av avtalespesialister i Oslo sykehusområde er
hjemmehørende i dette sykehusområdet. 22 % av pasientene som behandles av avtalespesialister i
Oslo kommer fra Akershus sykehusområde og 8 % fra Vestre Viken sykehusområde. For
avtalespesialister med praksis i Sykehuset Innlandets opptaksområde, har 96 % av pasientene
bostedsadresse i området.

Avtalespesialister i Akershus sykehusområde får 80 % av pasientene fra dette området, 6 % av
pasientene kommer fra Oslo sykehusornråde og 4 % fra Innlandet.
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9.2.2 Pasientstrømmer psykisk helse

Andel pasienter behandlet fra eget område etter legenes
praksissted (psykisk helsevern)
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Fig. 9.2: Andel polikliniske konsulta.joner u#'ortpåpasienter i «eget» opptaksområde innen mIkisk helsevern Kilde NPR,

aktivitet 2011,  Deloitte analyse.

Innen psykisk helsevern viser figur 9.2 en tilsvarende spredning som for de somatiske fagområdene.
For avtalespesialister lokalisert i sykehusområde Oslo er 68 % av pasientene hjemmehørende i dette
området, 16 % av pasientene er hjemmehørende i Akershus sykehusområde og 8 % fra Vestre Viken
sykehusområde.

Avtalespesialister i Akershus sykehusområde har 9 % av sine pasienter hjemmehørende i Oslo
sykehusområde, 5 % fra Østfold sykehusornråde, mens 78 % av pasientene er hjemmehørende i eget
sykehusornråde.

9.2.3 Pasientstrømmer - samlet
Sykehusornråde Oslo har best dekningsgrad for psykisk helsevern og for de fleste somatiske
spesialitetene. Samtidig har avtalespesialister i Oslo sykehusområde størst pasientfilstrømning fra
andre deler av regionen.

Avtalespesialister i Oslo og Akershus har en netto tilstrømming av pasienter fra andre regioner både
for somatiske spesialiteter og psykisk helsevern. Dette trenger ikke bare å ha med tilgjengelighet til
bosted og gjøre. Mange har sitt arbeidssted i hovedstadsområdet og ønsker å kunne gå til lege uten å
måtte ta mye fri fra arbeid/skole. Når det gjelder pasienter med psykiske lidelser tror man også at en
del, bl.a. av diskresjonshensyn ønsker å gå til behandling annet sted enn i nærheten av hjemmet.

9.3 Tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester
Helse Sør-Øst er en stor region, både i innbyggertall og geografisk utstrekning. Samlet utgjør
regionens areal 34 % av fasdands-Norge. Med ca. 56 % av landets innbyggere betyr det at
befolkningen bor mindre spredt enn ellers i landet, men variasjonene er store. Figur 9.3 viser hvor
mye arealet varierer mellom sykehusområdene med Innlandet som det desidert største området.

Ved siden av dekningsgraden, som sier noe om forholdet mellom tilgjengelige spesialistressurser og
befolkningen i et område, er geografi og avstand av betydning for å vurdere tilgjengeligheten. Noen
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sykehusområder har helt andre utfordringer med å gi likeverdige spesialisthelsetjenester og innfri
kravet om å "desentralisere det som kan desentraliseres".

Fylke

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

v 0 land

Buskerud

Vestfold

Telemark
ffiffiffl

'ffler Aust A der

Sykehusområde  *

Navn Areal (km2)

Østfold*  4 182

Akershus* 4 918

0 slo* 454

Innlandet* 52 589

Vestre Viken* 14 921

Telemark/Vestfold* 17 524

Sørlandet 16 434

Vest A der

Fig. 9.3 Inndelingen av . ikehusområdene i Helse Sor-Øst — med areal per .rykehusområde
* Flere av kehusområdene er ikke helt identiske medftlkene, men i denne tabellen har en sett bort fra dissejusteringene for noen
enkeltkommuner og-bydeler

Sammenholdt med fidligere tall for fordelingen av avtalespesialister, viser figuren at flere av
sykehusområdene med darligst dekningsgrad også har de klart største arealene i regionen. Utbygging
av distrikts/lokalmedisinske sentre og en bedret avtalespesialistdekning kan være særlig aktuelt for å
styrke en desentralisert tjenesteprofil i disse områdene.

9.4 Hvordan sikre en bedre geografisk tilgjengelighet?
Som det fremkommer av kap. 7 og 8 har antall årsverk avtalespesialister i regionen hatt en relativt
beskjeden vekst de siste årene. Arbeidsgruppen mener det er behov for flere, jf. diskusjon i kap. 8.5
og anbefalingen i 8.6. En økning i antallet spesialisthjemler vil gjøre det mulig å bygge opp
kapasiteten i de deler av regionen der det er størst behov.

I tillegg har det i svært liten grad vært mulig å flytte hjemler fra områder med god dekning
områder med dårlig dekning Anbefalingene fra handlingsplanen for tidligere Helse Øst om å bygge
opp kapasitet i Hedmark/Oppland er således ikke oppfylt. Det viktigste virkemidlet en har hatt, er å
samle ledigsfilte og oppsparte småhjemler, for å bruke disse som "nye" heltidshjemler i prioriterte
områder.

Arbeidsgruppen har nå i fillegg sett på hvilke muligheter som eksisterer, for å kunne omdisponere
hjemler internt i regionen uten en vekst i antallet hjemler. I rammeavtalens 11.2 står
"Avtalehjemmelen skal viderefores dersom det er behov for den". Men det regionale helseforetaket
har muligheter til å disponere en avtalehjemmel på annen måte, jf. rammeavtalens § 10.4. Det vises
til pkt. 12.2.4. Det regionale helseforetaket står derfor ikke helt uten virkemidler for å få til en bedre
geografisk likhet, jf.bl.a. høyesterettsdommen det vises til i pkt 12.2.4.
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Omdisponering av en avtaIehjernmel vil være gjenstand for diskusjon i samarbeidsutvalget.

9.5 Arbeidsgruppens anbefalinger
• En jevnere geografisk fordeling av avtalehjemler i regionen innebærer at nye hjemler innenfor de

somatiske fagornrådene særlig bør tildeles Innlandet og Buskerud. Innenfor psykisk helsevern vil
lik tagjengelighet innebære en prioritering av Agderfylkene.

• For å få til en ønsket dekning av spesialister kan det være hensiktsmessig å benytte delte sfillinger
mellom sykehus og avtalepraksis. Dette kan for eksempel være aktuelt for å sikre rekruttering til
små lokalsykehus.

• En mer lik tilgang i regionen, spesielt i utkantdistrikter av sykehusområdene, kan skje med økt
ambulering fra helseforetakene til lokalmedisinske sentra og/eller etablering der av nye
avtalespesialisthjernler i hel- eller deltid. Ved deling av en hjemmel mellom sykehus og
avtalepraksis anbefales en deling med 50 %• Ordningen med 20 hjemler skal kun unntaksvis
benyttes, og da med en klar distriktsprofil. I hovedsak skal de inndras ved ledighet og brukes for
å bygge opp hele hjemler.

• Utvikling av det desentraliserte filbudet skal primært skje i områder der forbruket av tjenester for
den aktuelle spesialiteten er lavt i dag.

• Virkemidler nedfelt i lov, forskrift og avtaleverk bør brukes mer aktivt for å oppnå jevnere
geografisk fordeling raskere enn man til nå har klart

10 Samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister
Avtalespesialistene for en vesentlig del av den polikliniske behandlingen av pasienter i regionen, og
de er viktige for Helse Sør-Øst RHF i arbeidet med å oppfylle sørge-for ansvaret i regionen.

En god bruk av denne ressursen innebærer at man må være villige til å ta en diskusjon om hvilken
plass avtalespesialistene skal ha i systemet.

10.1  Samarbeidsutvalg
I tråd rammeavtalenes § 12 er det etablert to samarbeidsutvalg i regionen, det ene mellom det
regionale helseforetaket og legeforeningen det andre mellom det regionale helseforetaket og norsk
psykologforening

Samarbeidsutvalgene skal bidra til å fremme nødvendig samarbeid og samhandling mellom det
regionale helseforetaket og psykologspesialistene/legespesialistene med driftsavtale i regionen.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende utvalg uten beslutningsmyndighet. Partene plikter i hht
rammeavtalens § 12 å legge fram for SU saker av betydning for privat spesialistpraksis fra sine
respektive ståsted. For øvrig skal RHF holde SU orientert om regionale planer og lignende av
betydning for drift av avtalepraksis. Gjennom konsensus blir man enig, kommer med anbefaling
som benyttes videre. Helse Sør-Øst RHF har kun positive erfaringer med samarbeidsutvalgene.

Samarbeidsutvalgene er hovedvirkemiddelet til å påvirke partene innenfor rammeavtalens område.
Når dagens rammeavtale skal endres vil det være naturlig også å se på om det er behov for å endre
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organisering og mandat for samarbeidsutvalgene, og bl.a. vurdere om det er ønskelig å gi utvalgene
en mer forpliktende funksjon.

10.2 Avtalespesialist versus sykehuspoliklinikk
Avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Men det betyr ikke nødvendigvis at
avtalespesialist og sykehuspoliklinikk skal behandle samme pasientgruppe/diagnose. God
ressursutnyttelse og sikring av kvalitet i tjenesten kan også innebære en deling av oppgaver.

Et godt samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak i et sykehusområde er en forutsetning
for å få til en hensiktsmessig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det er slik samarbeid i dag
innen enkelte spesialiteter og sykehusområder. Innenfor et fagområde har samarbeidet resultert i en
enighet om hvilke diagnoser/pasientgrupper som mest hensiktsmessig behandles ved sykehus versus
avtalespesialist, jf pkt 10.4.1. En slik enighet gjør også arbeidet for fastlegene enklere da de vet hvor
de skal henvise ulike problemstillinger.

Den mest effektive bruken av tagjengelige ressurser får vi hvis pasienter ikke behandles på et høyere
nivå enn det som er nødvendig. Men det er mange faktorer som er med på å styre hvor pasientene
henvises; pasientenes ønsker, fastlegenes erfaringer fra tidligere, tllgjengelige avtalespesialister i
nærheten etc..

Kontinuitet er viktig i et behandlingsforløp, pasienten skal slippe å møte nye leger ved hver kontakt

med spesialisthelsetjenesten. Og det er ikke til å komme bort fra at det enklere å ivareta

kontinuiteten i avtalepraksis enn i en sykehuspoliklinikk. For mange pasienter/-grupper er dette

vesentlig.

I dag kan det synes noe vilkårlig om en pasient henvises til poliklinikk eller avtalespesialist. Og det er
ulike synspunkter på hva som er det mest hensiktsmessig for behandling av ulike pasientgrupper.
Lokale forhold mht tilgjengelighet av sykehuspoliklinikk vs avtalespesialist vil også være avgjørende,
jf punkt 8.1 hvor det ble vist at tagjengelighet er det viktigste når fasdegen vurderer hvor han/hun
skal henvise pasienten. I tillegg vil pasientens preferanse for valg av henvisningsinstans også bety
noe,

Begge de to tidligere rapportene fra Helse Øst RHF "Strategisk plan for prioritering, organisering og
lokalisering av avtalepraksis" og "Handlingsplan for organisering og lokalisering av avtalepraksis i
Helse Øst" anbefalte et tettere samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister. Et av
handlingsplanens tiltak var:
"Helseforetakene/de private sykehusene med driftsavtale gis ansvar for å inkludere
avtalespesialistene i opptaksområdet i aktiviteter knyttet til faglige nettverk innen de relevante
spesialiteter."

Erfaringene er at dette er gjennomført i liten grad.

Det er nødvendig å få til et tettere og bedre samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak, og
dette er en forutsetning for å få til mer hensiktsmessige behandlingslinjer og en tilfredsstillende
pasientflyt. Et godt samarbeid og en enighet om hvilke pasienter som skal behandles hvor vil også
redusere omfanget av vilkårligheten som kan prege henvisningene. I dag er samarbeidet for
fragmentert og avhengig av evne og viljen hos enkeltpersoner. Arbeidsgruppen mener det er svært
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viktig å få etablert bedre relasjoner mellom helseforetak og avtalespesialister. Mulige spørsmål som
vil være aktuelle å diskutere i et slikt samarbeid kan for eksempel være:

I. Er det prosedyrer som kan overføres avtalespesialistene, og derigjennom avhjelpe ventetid
ved sykehusenes poliklinikker?

2. For hvilke pasientgrupper er kontinuitet særlig viktig, og er det hensiktsmessig at disse
pasientene får sin behandling av avtalespesialist i kombinasjon med fasdege fremfor
sykehuspoliklinikker?

3. Er det pasientgrupper som har behov for livslang oppfølging, og skal disse gå til oppfølging
hos avtalespesialist eller ved sykehuspoliklinikk?

Svarene på spørsmålene over vil variere fra sykehusområde til sykehusområde da både tilgang til
avtalespesialister og sykehusspesialister varierer. Gjennom et etablert samarbeid mellom
avtalespesialister og sykehusleger vil det også være enklere å kunne gi samordnet og god
undervisning/veiledning til fastlegene i et sykehusområde.

10.2.1 Administrativ tilknytning for avtalespesialistene
Diskusjon av oppgavefordelingen mellom avtalespesialister og sykehuspoliklinikker aktualiserer
spørsmålet om den administrative tilknytningen for avtalespesialistene. Vil det fremdeles være den
beste løsningen å la det regionale helseforetaket ivareta denne administreringen eller vil det være mer
hensiktsmessig at helseforetakene får overført avtalehjernlene til forvaltning innenfor eget
opptaksotnråde?

Argumentet for å overføre administreringen av avtalespesialistene til helseforetakene er at en
helhetlig vurdering av de samlede ressursene innen de ulike sykehusområdene, og en disponering av
ressursen i tråd med dette, vil føre til en bedre dekning internt i sykehusområdene. Å legge
adrninistreringen til helseforetakene vil også kunne gjøre det enklere å få til lokale avtaler mellom
helseforetak og avtalespesialist.

Det kan i motsatt retning argumenteres med at en desentralisert organisering vil vanskeliggjøre en
utjevning av avtalehjemler — og dermed tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester på regionalt nivå. Et
sterkt argument mot en desentralisering er også en forventning om at en desentralisert ordning vil
kunne føre til at helseforetak trekker inn hjemlene i sykehuset.

Prioriteringskonflikten som vil oppstå mellom bruk av legehjernler og driftsressurser i eller utenfor
sykehusene, representerer argumenter mot en desentralisert løsning. Selv om den nasjonale
kvoteordningen for legehjemler nå er opphort vil en desentralisert administrasjon av disse hjemlene
føre til at det i en prioriteringskonflikt vil bli vurdert som hensiktsmessig å trekke inn ressurser for å
kunne ansette flere sykehusleger.

Det er også grunn til å tro at helseforetakene vil ha en ulik tanærming til forvaltning av ressursen
som ligger i avtalehjernlene og en ulik håndtering av avtalespesialistene som gruppe. Hvis vi mener
at avtalespesialisttilbudet har kvaliteter ved seg som ikke poliklinikkene har vil dette kunne føre til
ytterligere forskjeller i tjenestetilbudet til befolkningen i regionen.

Helseforetakenes ønske om å administrere avtalespesialistene bygger på oppfatningen av
avtalespesialistene som et supplement til det offentlige helsetilbudet, og at en skal kunne regulere
antall avtalehjemler i tråd med underkapasitet uttrykt ved ventelister eller manglende tilbud innenfor
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fagområder / spesialiteter. Med andre ord at avtalespesialistene skal avhjelpe flaskehalsproblemer i
poliklinikkene i foretakene. Dette er bare delvis riktig. Avtalespesialistene har et langt bredere
pasienttilfang enn sykehusene. Dette er også et av argumentene for at US bør få et halvt år av sin
spesialisering gjennomført i avtalepraksis. Fremfor å være et supplement (som de også er) er det
komplementaritet mellom avtalespesialister og sykehuspoliklinikker. Og fra det regionale
helseforetakets side er dette noe vi ønsker mer av — derfor poengteres det også så sterkt i denne
handlingsplanen — behovet for et tetter samarbeid for å se på hvordan behandlingslinjer kan lages
slik at vi får mest mulig pasientbehandling ut av de ressursene vi har tilgjengelig.

Det er viktig at det ved vurderinger som gjelder avtalespesialistene gjennomføres vurderinger som
ivaretar hele regionen, ikke kun et sykehusområde. En av de viktigste anbefalingene i denne
handlingsplanen, jf kap. 9, er å jobbe for en bedre fordeling av avtalehjemler for å sikre en likere
tilgang til spesialisthelsetjeneste i regionen. For å få til dette må det, i tillegg til en nødvendig økning i
antallet hjemler, ses på mulighetene for å flytte hjernler internt i regionen. Arbeidsgruppen mener
dette best vil kunne ivaretas ved å beholde den administrative tilknytningen direkte under det
regionale helseforetaket.

10.3 Samhandlingsreformen - hvilken rolle skal avtalespesialistene
ha?
Samhandlingsreformen angir en ny retning for kommunesektoren der kommunene skal ta et økt
ansvar for helsetjenestetilbudet dl befolkningen. En viktig forutsetning for samhandlingsreformen er
at spesialisthelsetjenesten videreutvikles i takt med kommunehelsetjenestens nye rolle og ansvar.
Som del av dette vil det desentralisert tilbudet stå sentralt.

Flere steder i landet er det etablert ulike desentraliserte spesialisthelsetjenester som del av et
lokalmedisinsk senter, et kommunalt helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med
spesialisthelsetjenesten om tjenester til pasienter før og etter sykehusinnleggelse, eller istedenfor
innleggelse i sykehus. For å etablere kvalitetsmessige gode tilbud desentralisert er tilgang til
spesialister avgjørende. Som del av et lokalmedisinsk senter kan det også etableres separate
spesialisthelsetjenestetilbud som poliklinikk eller dagbehandling.

Ved etablering av desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud må det vurderes når det er
hensiktsmessig å bruke avtalespesialister eller sykehusleger for å ivareta befolkningens behov for
polikliniske/ambulerende tilbud lokalt. Etter dagens avtaleverk er ambulering for leger basert på
frivillighet.

Samhandlingsreformen krever større mobilitet og nye måter å organisere arbeidet på, både med
hensyn til arbeidssted og arbeidstid. 4.1 i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og
legeforeningen fremgår at det er det regionale helseforetaket som fastsetter hvor avtalepraksis skal
lokaliseres. § 4.2 sier at det regionale helseforetaket kan bl.a. sette som vilkår at praksisen skal drives
fra flere enn ett kontor/kontorsted. Vi har derfor mulighet til å lokalisere en avta1ehjemmel/deler av
en avtalehjemmel til et lokalmedisinsk senter, og dermed muligheten til å oppnå en ønsket spredning
av det medisinske tilbudet. Slike ordninger må avstemmes mot de lokale og rettslig bindende
avtalene mellom helseforetak og kommuner i deres opptaksområde.

Rammeavtalens § 10.1 åpner videre for å inngå tidsbegrenset individuell avtale om spesialistpraksis
av en varighet på minimum 3 år, der et av eksemplene hvor dette kan benyttes er forsøksordninger
med spesialistpraksis i distriktene. Men tre år er kort tid og vil nødvendigvis påvirke investeringslyst
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og viljen til å ansette nødvendig hjelpepersonell. Det kan derfor være vanskelig å få noe konstruktivt
ut av en slik ordning, men det er klart at bestemmelsen her åpner for raskt å kunne etablere en
hjemmel, om en for en kortere periode.

104 Utdanning i avtalepraksis
Legespesialister må ha kompetanse om generelle plager og sykdommer i befolkningen.
Avtalespesialistene står for ca 30 % av den polikliniske virksomheten sett på landsbasis, og innenfor
enkelte fagområder står de for det alt vesentlige av den polikliniske virksomheten. Dette innebærer
at leger under spesialisering i sykehus ikke lenger får en komplett oversikt over pasientgrupper og
diagnoser. Innenfor en del fagområder er det også etablert en slags funksjonsfordeling mellom
sykehus og avtalespesialister. Det har derfor i flere år vært jobbet med mulighetene for at leger i
spesialisering kan få deler av sin utdanning hos avtalespesialist.

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, den norske legeforening,
Praktiserende spesialisters landsforening og Helsedirektoratet, er alle enige om en ordning hvor leger
i spesialisering (LIS) skal kunne få deler av utdanningen i privat avtalepraksis. Det er på plass et
regelverk som sier at en når en utdanningskandidat går i tjeneste hos en privat avtalespesialist, kan
det bli regnet som tellende tjeneste for spesialistutdanningen
Departementet er positive til forslaget og ønsker at det igangsettes et forsøksprosjekt i løpet av året.

Arbeidsgruppen viser til at en viktig begrunnelse for å legge deler av en spesialistutdanning til
avtalepraksis er å supplere den erfaringen utdanningskandidaten får i sykehus med den bredden som
finnes i avtalepraksis, for å sikre utdanningskandidaten et bredest mulig erfaringsgrunnlag.
Pasienttilfanget i sykehuspoliklinikker og avtalepraksis kan være forskjellig, og det er viktig at
forsøksordningen ivaretar nettopp dette.

10.5 Nettverkssamarbeid

10.5.1 Gynekologi Oslo
En samarbeidsgruppe med representanter for allmennleger i Oslo, gynekologer i spesialistpraksis og
gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF har sett på henvisningspraksis for å bli enige
om endringer som vil gjøre at våre pasienter blir behandlet etter LEON prinsippet. Dette vil
medføre kortere ventetid for gynekologiske pasienter og at pasienten blir behandlet på riktig nivå og
dermed gi bedre utnyttelse av våre ressurser til beste for vår pasienter.

Det er laget en beskrivelse der det fremgår hvilken henvisningspraksis som skal gjelde for
gynekologiske pasienter. Den gjengis i sin helhet her. Dette for å illustrere hvordan dette kan gjøres:

Pasienter med følgende problemstillinger skal allmennlegene henvise direkte til
gynekologer i spesialistpraksis:

1. blødningsforstyrrelser og postmenopausale blødninger
2. infertilitetsutredning
3. utredning av primær og sekundær amenore
4. hormonforstyrrelser/PCO/klimakterielle plager
5. fluor vaginalis/candida vaginitter/condylomer
6. fjerne/skifte spiral/sette/fjerne p-implantater
7. fjerne cervixpolypper
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8. ikke kirurgisk behandling av genital descens
9. underlivssmerter/dysmenore/dyspareuni/vulvodyni
10. utredning av ovarialcyster og benigne tumores
11. utredning av cervixdysplasi
12. undersøkelse av gravide i 1. trirnester
13. uro/engstelse i tidlig graviditet/blødning i tidlig graviditet og sikre spontanaborter
14. usikkert fosterleie
15. kontroll av cancerpasienter

Pasienter med folgende problemstillinger skal allmennlegene henvise direkte til
gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus:

1. henvisninger til kirurgiske inngrep som ikke kan utføres utenfor sykehus
2. akutte tilstander som må overvåkes og behandles i sykehus
3. utredning og behandling som krever ressurser som kun er tilgjengelig på sykehus
4. stressinkontinens når bekkenbunnstrening er forsøkt hos de kvinner hvor dette kan være

aktuelt
5. maligne tilstander eller tilstander hvor det er holdepunkt for malignitet

Som vedlegg til dette skrivet er det vedlagt en liste over gynekologer i spesialistpraksis i Oslo som
henvisningene kan sendes til. For å unngå usikkerhet opplyses også om at egenandel hos disse
gynekologer er den samme som ved gynekologisk poliklinikk på sykehus.

10.5.2 Rammer for et samarbeid

Praktiserende spesialisterts landsforening har utarbeidet forslag til en protokoll: "Rutiner for
kommunikasjon, samarbeid og kapasitetsutveksling mellom helseforetak og avtalespesialister. "
Protokollforslaget ble styrebehandlet og anbefalt av styret i PSL 19.april 2012. Forslag til protokoll
følger som vedlegg 3.

10.6 Alternative organisasjonsformer som kan bidra til bedre tilgang
til spesialisthelsetjenester
I mandatet er arbeidsgruppen bedt om å se på om det er mulig å organisere tjenestene våre på en
måte som sikrer en bedre tilgang til spesialisthelsetjenester. Dette er et omfattende spørsmål, og ikke
mulig å svare ut av denne arbeidsgruppen, som er satt sammen med tanke å vurdere muligheter for
organisering, lokalisering og prioritering av avta1espesialister. For å gjøre spørsmålet mer håndterlig
har vi valgt å se på om det kan tenkes modeller for samarbeid som vil gi oss en bedre utnyttelse av
tilgjengelige ressurser.

Uavhengig av hvilken modell man eventuelt skulle velge er det viktig at den ivaretar:
• Bedre samhandling mellom sykehus, avtalespesialist og primærhelsetjenesten, og som del av

dette, utvikling av felles faglige retningslinjer for oppfølging av ulike pasientgrupper.
• Ivareta intensjonene i samhandlingsreformen

Som det fremkomrner i kapittel 12 er det strenge krav tnht personvern når det gjelder samhandling
mellom tjenestenivåene i helsetjenesten. Men samarbeid kan være mye — fra å være samhandling for
å sikre smidig pasientflyt med tilhørende infolinasjonsutveksling, til samarbeid som forutsetter en
tett integrering av ulike nivå i helsetjenesten.
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Samhandling som dreier seg om hensiktsmessig og smidig pasientflyt med tilhørende
informasjonsutveksling er ikke så juridisk utfordrende. Dette kan man ofte klare gjennom udevering
av informasjon fra en tjenesteyter til en annen. Et samarbeid som krever at begge parter også har
tagang til informasjon (kan logge seg på og hente ut informasjon selv) krever at vedkommende som
skal ha tilgang er underlagt databehandlingsansvarlige eller databehandlers instruksjonsmyndighet.
Dette har vært tolket dit hen at kun en arbeidsrettslig instruksjonsmyndighet har oppfylt vilkåret.
Dette kan løses gjennom avtalereguleringer. Kap. 12.4.4 forklarer utfyllende om juridiske aspekter
knyttet til ulike former for samhandling.

Det har i mange år vært et krav at helseforetak og avtalespesialister skal samarbeide, og dette har
vært målsetting i flere rapporter. Men dette har kun skjedd i begrenset grad. Arbeidsgruppen mener
det nå er viktig å få satt dette samarbeidet i et system — sikre at det faktisk blir gjennomført, før man
eventuelt vurdere andre organisasjonsformer.

10.7 Arbeidsgruppens anbefalinger
Avtalespesialistene er en viktig del i oppfyllelsen av "sørge"- for ansvaret i Helse Sør-Øst RHF, det
er derfor viktig å få denne ressursen integrert i den øvrige spesialisthelsetjenesten på en god måte.
Arbeidsgruppen mener dette må gjøres gjennom å stille krav om samarbeid både til helseforetak og
avtalespesialister. Det er kun gjennom økt samarbeid vi vil få til en bedre tilgjengelighet og
koordinering av behandlingslinjer. Det er også gjennom økt samarbeid vi kan få redusert den
tilfeldigheten mht hvor ulike pasientgrupper bør behandles.

• Den administrative tilknytningen av avtalespesialistene direkte under Helse Sør-Øst RHF
beholdes.

• Helse Sør-Øst RHF må sette sterkere krav til at helseforetakene skal invitere til samarbeid med
avtalespesialister, eventuelt også fastleger i eget sykehusområde.
o Dette kan gjøres gjennom å etablere samarbeidsgrupper/nettverksgrupper innen de ulike

spesialitetene med deltakere fra sykehusavdeling, representanter for avtalespesialistene i den
aktuelle spesialiteten og eventuelt praksiskonsulent. Helseforetakene og avtalespesialistene
rapporterer på dette samarbeidet årlig.

• Det gjøres praktisk mulig for leger under spesialisering å få gjennomført 6 mnd av sin utdanning
hos avtalespesialist. Arbeidsgruppen forutsetter at US på denne måten får utvidet sitt
erfaringsgrunnlag ved å behandle problemstillinger som ikke lenger ses i sykehuspoliklinikkene.

• Man bør se på hvordan man kan bruke avtalepraksis for å få dekke spesialisthelsetjenestens
tilstedeværelse i de lokalmedisinske sentra der hvor dette avtales lokalt med kommunene.
o Arbeidsgruppen anbefaler at det igangsettes et arbeid for å se på hvordan dette rent praktisk

kan løses. Arbeidsgruppen anbefaler at dette kan benyttes ikke kun i forhold til eventuelle
nye hjernier, men at det også må gjøres slike vurderinger i forbindelse med spørsmål om
videreføring av eksisterende hjemler.

• Arbeidsgruppen anbefaler at alle individuelle avtaler om spesialistpraksis skal ha en
underliggende avtale med det lokale helseforetak som binder partene til et avtalt samarbeid, og
at en monsteravtale utvikles i samarbeid mellom partene.

Helseforetakene må kontaktes en eller to ganger per år for å innhente deres vurderinger av

behovet for avtalespesialister, og innen hvilke spesialiteter, i eget opptaksområde.
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11 Nettverksmodellen innenfor psykisk helsevern
Bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokumentet for
2009 var klar;
• Helse Sør-Øst RHF skal etablere rutiner/systemer i den offentlige spesialisthelsetjenesten som

innebærer at henvisninger til spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern blir koordinert, slik
at pasienter slipper å henvende seg til flere tjenesteytere for å få hjelp. Dette gjelder særlig
henvisninger til avtalespesialister.

Med dette som utgangspunkt ble det igangsatt en prosess med Den norske legeforening (PSL og
AF), Norsk Psykolog Forening og Helse Sør-Øst RFIF der målsettingen var å få etablert en praktisk
løsningsmodell for koordinering av henvisninger innen psykisk helsevern i Helse Sør-ost RHF.

11.1 Samhandlingsnettverk (cluster) mellom fastleger,
avtalespesialister og DPS
Arbeidet resulterte i etablering av faste samhandlingsnettverk (cluster) mellom fastleger,
avtalespesialister og DPS først i Oslo, senere også i Akershus sykehusområde. NPF og Dnlf har
gjennom formalisert utredningsarbeid og konsensus forpliktet sine medlemmer til å delta i
samarbeidet.

Modellen som ble vedtatt implementert ville ikke løse alle utfordringene, og den ville heller ikke gi
noen umiddelbar bedring av kapasiteten. Men alle involverte parter mente at en bedre organisering
av henvisningsordningen ville føre til færre henvisninger samlet sett og derigjennom bedret kapasitet
og tilgjengelighet. Sentrale føringer for modellen var:

• Fastlegen skal koordinere henvisningene. Pasienten skal ikke få en liste med navn på
avtalespesialister, med beskjed om selv og ta kontakt.

• Fastlegen skal ikke sende henvisningen til mer enn en avtalespesialist.

I utgangspunktet var tanken at hvert cluster skal ha to møter per år. Fra Helse Sør-Øst RHF sin side
er det lagt vekt på ikke å defmere konkret hva disse møtene skal inneholde, for å gi hvert enkelt
cluster mulighet til å sette sammen et innhold som passer for dem. DPSene har en
koordineringsfunksjon i dette arbeidet.

Grunntanken bak clusterordningen er at bedre kontakt mellom aktørene ville bidra til bedre
henvisninger fra fastleger til avtalespesialist og at dette ville danne grunnlag for bedre og rikfigere
prioritering. Gjennom møter i clusterne vil fastleger og avtalespesialister bli bedre kjent med
hverandres profil , og det vil være enklere for fastlegen å sende henvisning til rett spesialist.
Avtalespesialistene ville i et godt fungerende cluster få færre, men riktigere henvisninger. Og
henvisningene ville være letter å prioritere, og de vil kunne gi raskere avklaringer og
tilbakemeldinger.

For at modellen skal fungere er det viktig at fastlegene kan skaffe seg oversikt over ventesituasjonen.
Dette ble forsøkt løst gjennom en ordning der avtalespesialistene hver måned melder inn tall på
kapasitet og ventetid til Kontoret for fritt sykehusvalg. Ved å henvende seg hit vil fastlegene få vite
hvilke/n avtalespesialist(er) som kan ha kapasitet.

Fra Helse Sør-Øst RHF sin side er man klar over at det er svært varierende erfaringer knyttet
clustermøtene.
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I Oslo har nettverksmodellen vært i bruk siden høsten 2010. For å kunne si noe om effekten av
modellen ble det laget en kort spørreundersøkelse. Utvalget av respondenter ble avgrenset til
deltakere i clustere i Akershus og Oslo. Svarprosenten er svært lav, 12 %, og det er flere
avtalespesialister enn fasdeger som har svart. Fastlegene er derfor underrepresentert i undersøkelsen.
Dette gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet.

11.2 Resultater fra spørreundersøkelsen

Clustermøter
Figuren under viser at det er psykiaterne som har deltatt i størst grad. Av fastlegegruppen oppgir 31
% at de ikke har deltatt på noen møter.

Jeg har deltatt i flere slike Jeg har deltatt i noen slike Jeg har ikke deltatt på slike
møter møter møter

Fig. 11.1: Deltakelse i dustermoter, etter re.,pondentenes stillingsype. Avtaleipesialister ogfastleger. N = 144

En av tre som deltar i disse møtene mener at dette er nyttig. En nærmere analyse av dataene viser at
det er de som deltar mest som også mener dette er nyttig.

Det generelle inntrykket fra svarene som er gitt tyder på at clustermøtene i for liten grad oppleves
som nyttige. Flere tar til orde for å kutte dem ut, da det oppleves at møtene tar for mye tid i forhold
til utbytte. Det er nok flere grunner til dette hvor en grunn er at møtene nok ikke prioriteres
tilstrekkelig. Spesielt fastlegene deltar i liten grad. Flere peker også på at møtene, i tillegg til å være en
arena for samhandling har bidratt til å tilspisse og tydeliggjøre forskjeller og interessemotsetninger
mellom avtalespesialister og fastleger.

Det er også noen som mener de har klart å få til en positiv utvikling i møtene i det siste. Ting som
har virket positivt er:

• I et cluster er det etablert kontaktperson for hver av faggruppene. Disse er ansvarlig for å
innhente ros/ris/erfaringer/forslag til behandling i clustermøtene fra sine respektive
faggrupper.

• For noen cluster er det laget et fyldig elektronisk hefte med all praktisk informasjon om
clusteret, DPS, Oslo legevakt, Fritt sykehusvalg, frivillige, ambulante tjenester,
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Samarbeid
Respondentgruppene har forskjellige meninger om hvorvidt clusterordningen har bidratt til bedre
samarbeid mellom fastleger og avtalespesialister.

Fastlegene peker på at clusterordningen har gjort samarbeidet noe mer forpliktende for spesialistene,
men fasdegene opplever fremdeles at mange pasienter avvises på grunn av manglende kapasitet/full
liste. Fastlegene synes det er vanskelig å samarbeide når kapasiteten ikke er der. I likhet med
fastlegene peker også mange av avtalespesialistene på manglende kapasitet som et hinder for et godt
samarbeid.

Av Fig. 11.2, under, ser vi at det særlig er psykiaterne som sier seg enig i en påstand om at en
oppdeling i clustere har ført til et bedre og tettere samarbeid med faste samarbeidspartnere. Både
psykologene og fasdegene er mer uenig enn enig i den samme påstanden.

hjemmebaserte tjenester etc. I denne oversikten finnes også navn på alle medlemmene i
clusteret, med direkte telefonnummer, fax og e-postadresser. Hver enkelt avtalespesialist har
også beskrevet praksisprofil og kompetanse.

• Innen et cluster er det etablert en arbeidsgruppe som har ansvar for å lage agenda for
møtene. Det inviteres også eksterne foredragsholdere, og lokale ledere ved DPS deltar med
info om egne enheter.

Syært enig Enig

• Psykolog Fastlege

15%

39%

32% 32%

21%

28%

Uenig Syært uenig

7 %

3% 4% .

Vet ikke

Fig. 11.2: Svaordelingpå påstand «Oppdeling i clustere harfort til atjeg har tettere og bedre samarbeid med faste
samarbeidartnere», etter stillingsype. Avtalespesialister ogfastleger. N = 143

Resultatene av spørreundersøkelsen tyder på at raskere tabakemeldinger, samt god informasjon om
ventefider og annen forventningsstyring er faktorer som vil kunne medvirke til et bedre
samarbeidsklima. Økt elektronisk samhandling i ulike fonner i tillegg til god telefonisk kontakt
trekkes også frem som elementer som kan gjøre både henvisningsflyt og informasjonsutveksling
lettere.

Flere fasdeger peker på at det bør stilles krav eller lages insentiver for økt pasientgjennomstrømning.
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Henvisningspraksis
Når det gjelder henvisninger viser Fig. 11.3 at det blant respondentene er vanligst å forholde seg til
eget cluster, og at det er et fåtall som ikke tar hensyn til clusterordningen. Men figuren viser også at
det er variasjoner mellom deltakergruppene.

Henviser/tar imot nesten Forholder meg i noen Tar ikke hensyn til
utelukkende innenfor grad til eget cluster clusterordningen

cluster

Fig. 11.3: Svalordelingpå Jporsmål «I hvor stor grad anvender du clusterordningen?». Avtale.ipesialister ogfastleger. N = 142

Det er psykiaterne som er mest lojal i forhold til ordningen. Fastlegene oppgir i større grad at de
ikke tar hensyn til ordningen. Forskjellene er imidlertid ikke større enn at de må tolkes med en viss
forsikfighet. Tallene kan også bety at psykiaterne mottar færre henvisninger utenfra clusteret enn
psykologene gjør, eller at psykiaterne gir behandling til færre pasienter utenfor clusteret enn
psykologene, eller begge deler.

Psykiater med avtale • Psykolog/psykologspesialist med avtale Fastlege

60%  55%

50% -

40% -

30%

20% --

10% -

43% 43% 43%

0% - -
Henviser/tar imot nesten Forholder meg i noen Tar ikke hensyn til

utelukkende innenfor grad til eget cluster  clusterordningen
cluster

Fig. 11.4: Svardelingpå Jpørstruil «I hvor stor grad anvender du clusterordningen?», etter stillingsype. Avtaleipesialister og
jastleger. N = 142
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Figuren over viser at det meste av aktiviteten skjer innenfor eget cluster, noe som er et lovende
resultat. Innenfor alle de tre faggruppene oppgir om lag 90 % av respondentene at de forholder seg
til eget cluster.

Figuren under viser fasdegenes henvisningspraksis innenfor clusterne. 47 % av legene oppgir at de
aldri sender henvisning til mer enn en spesialist. Dette innebærer at mer enn 50 % av fastlegene
sender henvisning til mer enn en avtalespesialist. 17 % av fasdegene i undersøkelsen henviser alltid
eller ofte til mer enn en avtalespesialist. Dette er et direkte brudd med forutsetningene for
ordningen, og her bør det være et forbedringspotensial.

Figuren viser også at det er svært ulik praksis når det gjelder om fastlegene ber pasientene kontakte
flere spesialister eller ikke.

N  Sender samme henvisning til flere spesialister

• Ber pasientene kontakte flere spesialister

Fig. 11.5: Svaordelingpa spørsmål om henvisningspraksis. Fastleger. N = 55.

Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Kontoret for fritt sykehusvalg har vært sentralt i arbeidet med å få til en bedre og mer
hensiktsmessig henvisningsordning. Kontoret har oversikt over ventelister/ventetider hos de ulike
avtalespesialistene og fasdegene får, ved å henvende seg hit, en oversikt over hvilke avtalespesialister
som har kapasitet innenfor det aktuelle cluster.

Noe under 50 % av fastlegene oppgir at de ikke har vært i kontakt med Kontor for Fritt sykehusvalg
for å få informasjon om ventetid i forbindelse med henvisninger av pasienter.

Både fastleger og avtalespesialister opplever tilgjengelig informasjonen om ventetider som verken
oppdatert og pålitelig. Dette henger trolig sammen med at kapasitet er ferskvare  og  at situasjonen
kan endre seg langt raskere enn hver måned. Det er nå etablert en interaktiv side der
avtalespesialistene når som helst kan gå inn og endre egen kapasitet fordøpende. Fasdegene har
imidlertid ikke tilgang til denne siden i dag.

Enkelte er uenig i at man kun skal sende henvisning til en avtalespesialist da de mener dette fører
at det tar altfor lang tid fra pasienten henvises til det mottas positivt svar om behandling. At
fastlegene opplever at det tar så lang tid å få viderehenvist en pasient til behandling, at så mange
hensvininger sendes i retur pga for lange ventetider kan ha sammenheng med at fasdegen i forkant
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ikke har tatt kontakt med Fritt sykehusvalg for å finne mulige avtalespesialister med kapasitet. Men
det kan også skyldes at rapportering av ventetider oppleves som vanskelig av avtalespesialistene, og
at det som er oppgitt i ulik grad representerer realiteten. Alternativer som foreslås er å sende ut
anonymisert sykehistorie parallelt til flere avtalespesialister eller at fastlegen kan henvende seg på e-
post eller telefon med problemsfillingen før henvisning sendes, slik at spesialisten kan gjøre en reell
vurdering av om vedkommende har mulighet til å hjelpe pasienten innenfor de rammene
vedkommende har i sin praksis.

En stor andel av fasdegene i undersøkelsen foreslår etablering av et sentralt inntakskontor, noe som
blant annet vil kunne redusere dette problemet.

Både fastleger og avtalespesialister etterlyser økt kapasitet.

11.3 Vurdering
Utgangspunkt for å innføre nettverksmodellen/clustermodellen var å komme bort fra den uverdige
situasjonen mange pasienter var i med å ringe rundt eller skrive brev til en lang rekke
avtalespesialister i håp om å finne en som hadde mulighet til å hjelpe. Og det er fremdeles målet.

Samddig er det viktig å ta på alvor de tilbakemeldingene vi får på hvordan samarbeidsnettverkene
fungerer. Det er mange som mener at ordningen ikke fungerer. Dette kommer både av dårlig
oppmøte men også at clustermøtene oppleves som lite konstruktive. Større fastlegekontorer sender
gjerne en representant fra kontorfellesskapet til møtene. Men det vanskeliggjør et samarbeid når
spesialisten ikke treffer de aktuelle fasdegene, kun en representant.

Det er også viktig og riktig å ta vare på det positive samarbeidet som er etablert så langt gjennom
ordningen. Mange fastleger og avtalespesialister har utviklet et godt samarbeid siden 2010.

Fastlegene opplever også at innføring av modellen ikke har gitt noen enklere eller raskere tilgang til
spesialistbehandling for pasientene. Opplevelsen av manglende kapasitet i dag er nok også en av
grunnene til den dårlige deltakelsen og de negative tilbakerneldingene. Selv om NPF og Dnlf,
gjennom formalisert utredningsarbeid og konsensus har forpliktet sine medlemmer til å delta i dette
samarbeidet er realiteten at vi ikke kan tvinge igjennom dette.

Det sendes fremdeles henvisninger fil flere avtalespesialister samtidig, og fastleger opplever å motta
henvisninger i retur, og det kan ta lang tid før en pasient får et filbud om behandling Det kan
skyldes at fastlegene i forkant ikke har undersøkt hvor det er tagjengelig kapasitet. Men manglende
kapasitet trekkes frem fra flere, ikke bare fastleger. Det er også et kompliserende element at
avtalespesialistene får honorar for oppmøte, men at tilsvarende ordning ikke er etablert for
fastlegene.

I løpet av høsten 2013 etableres filknytning for psykiatere til Norsk Helsenett. Pilotering av
tilknytning til Norsk Helsenett via Psykbase foregår i perioden april-september 2013. Elektronisk
kommunikasjon med fastlegene vil dermed bli betydelig enklere for begge parter.

Er det noe med rammevilkårene som gjør at situasjonen som har oppstått innenfor psykiatrien og
ikke innenfor somatikken2 Vil mulighet til å ansette hjelpepersonell (for eksempel sekretær) kunne
bedre på denne situasjonen? I utgangspunktet er de fleste psykiatere plassert i driftsklasse 1 (tre
driftsklasser for legespesialister). For psykologspesialistene er det kun en størrelse på driftsfilskuddet.
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I utgangspunktet har få av psykiaterne og psykologspesialistene ansatt hjelpepersonell. Er det mulig
å gjøre noe med rammevilkårene for å bedre tilgjengeligheten?

Legeforeningen og psykologforeningen er enig i at det å ansette hjelpepersonell vil bedre
tilgjengeligheten med tanke på servicenivå, dvs svar på telefon, raskere respons etc. Men om dette vil
gi en faktisk bedring av tilgjengeligheten i form av raskere tilgang til psykiater/psykologspesialist er
det vanskelig å si noe konkret om. Særtrekket innen psykisk helsevern er at det er
behandlingsrelasjonen som er hovedinstrumentet i behandlingen. Dette krever tid. Og dette er ikke
så tydelig i somatikken.

Spørsmålet blir da om, og hvordan, vi kan gjøre dette på en bedre måte. Alternativer som kan
vurderes er:

• En videreføring av dagens modell, med en klarere føring på for eksempel innholdet i
clustermøtene.

• Innhenting av erfaringer fra de ulike DPSene for å se om det er noen gode erfaringer som bør
videreformidles. Det samme bør gjøres med forslag til forbedringer som er kommet gjennom
spørreundersøkelsen.

• Etablere et samordnet/sentralt henvisningsmottak. I et slikt mottak vurderes og fordeles alle
henvisninger i et område. Noen pasienter vil behandles i DPSet andre hos avtalespesialsiter,
men en slik instans vil være en garandst for en samlet, koordinert og likeverdig vurdering. En
sentral henvisningsinstans må ha inngående kjennskap til avtalespesialistene i sitt
ansvarsområde. De geografiske områdene i dagens nettverksmodell vil kunne representere
ansvarsområdet til et hensviningsmottak. En sentral henvisningsinstans vil også ha muligheter
til å fordele pasienter i hht avtalespesialistens praksisprofil da det i et cluster er et begrenset
antall avtalespesialister. Arbeidsgruppen er klar over at det er en del juridiske komplikasjoner
rundt denne problemstillingen.

11.4 Anbefaling fra arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen mener det er viktig å få til bedre fungerende løsninger enn det som rapporteres i
dag. Det er viktig at vi tar med det som fungerer, men det er også vikfig å se på andre løsninger hvis
vi tror det kan gi en bedring av situasjonen. Arbeidsgruppen anbefaler:

• Det må fortsatt arbeides for å bedre tilgjengeligheten til avtalespesialister innen psykisk
helsevern. I den sammenhengen bør det også vurderes bruk av hjelpepersonell.

• Den geografiske inndelingen i cluster beholdes.
• Det forsøkes ut en modell med samordnet henvisningsmottak i et eller to av dagens clustre der

alle henvisninger i området vurderes (henvisninger til DPS og avtalespesialister).
o Det anbefales å sette ned en gruppe som får i mandat å utrede muligheter og

konsekvenser ved etablering av en slik sentral henvisningsinstans. Det er flere ting som
må klargjøres og vurderes, her nevnes kun noen få:

• Skal enheten vurdere henvisninger til DPS og avtalespesialister samlet, blir det da
en rettighetsvurdering av henvisningene dl avtalespesialistene og hva da ved
fristbrudd.

• Videre må ansvarsplasseringer, organisering, funksjoner i enheten med mer
vurderes nærmere.

• Som del av dette må også klargjøres i hvilken grad, og hvordan,
avtalespesialistene skal delta i det sentrale vurderingsarbeidet.
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• Det kan være aktuelt å foreslå overfor helse- og omsorgsdepartementet en
forskrift om en slik forsøksordning for å løse de helserettslige utfordringer i et
modellforsøk som arbeidsgruppen vurderer som svært viktig å gjennomføre.

• I de øvrige clustrene settes det i gang et informasjonsarbeid der det, i tillegg til en
forventningsavklaring informeres om hvilke tiltak som er iverksatt andre steder og effekten av
disse.

• Fastlegene må forpliktes til å skrive bare en henvisning per pasient

12 Lov og avtaleverk

12.1 Avtalespesialistene som del av det offentlige
helsetjenestetilbudet

12.1.1Avtalespesialistenes rolle i oppfyllelse av regionforetakets sørge for-ansvar
Det grunnleggende utgangspunktet er den plikt det regionale helseforetaket har etter
spesialisthelsetjenesteloven 2-la første ledd til å sørge for at personer med fast bopel eller
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor insfitusjon. Etter
besternmelsens fierde ledd kan dette sørge for-ansvaret oppfylles ved at spesialisthelsetjeneste ytes
av de regionale helseforetakene selv, eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere. De
individuelle avtalene som det regionale helseforetaket inngår med avtalespesialistene er avtaler som
omfattes av fjerde ledd, jf også helseforetaksloven § 2a. Det er således vesentlig å fremheve at
avtalenes formål er å oppfylle det sørge for-ansvaret som det regionale helseforetaket har overfor
befolkningen, og at avtalespesialistene ved inngåelse av slik avtale blir deltakere i oppfyllelsen av
dette.

12.1.2 Driftstilskudd og trygderefusjon
Driftstaskuddet er det regionale helseforetakets vederlag til avtalespesialisten for den helsetjenesten
som avtalespesialisten yter. Driftstaskuddets størrelse er et resultat av forhandlinger med
Legeforeningen og Psykologforeningen, og er således ikke gjenstand for individuelle forhandlinger
ved inngåelse av driftsavtale.

Driftstilskuddet må ses i sammenheng med ordningen med refusjon fra folketrygden. Etter
folketrygdloven §§ 5-4 og 5-7 yter folketrygden stønad til utgifter til legehjelp og psykologhjelp, og
det er som hovedregel et vilkår at legen eller psykologen har driftsavtale med regionalt helseforetak,
se forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter. Og
selv om det ikke er eksplisitt uttalt, hviler avtalen om driftstilskudd på en forutsetning om at retten
til trygderefusjon består.

Ordningene med driftstilskudd og trygderefusjon medfører at den helsehjelp som faller inn under
det regionale helseforetaks "sørge for"-ansvar er offentlig finansiert, og pasientene skal således ikke
betale mer enn fastsatte egenandeler.
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12.2 Avtalesystemet

12.2.1 Rammeavtale og individuell avtale
Ordningen med driftsavtaler for å oppfylle sørge for-ansvaret er bygd opp slik at alle sentrale
rettigheter og plikter mellom partene avtales mellom Helse Sør-Øst RHF og Legeforeningen, og
Helse Sør-Øst RHF og Psykologforeningen. Ved inngåelse av de individuelle avtalene forhandles
ikke dette særskilt med den enkelte. De individuelle avtalene inneholder bare de individuelle særtrekk
ved den enkelte avtalepraksis, slik som aktivitetsbeskrivelse, avtaleperiode, omfang, åpningstid,
lokalisering og klasseplassering.

Rammeavtalen kan minne om en tariffavtale, men er ikke en tatiffavtale, ettersom det ikke foreligger
noe ansettelsesforhold mellom Helse Sør-Øst RHF og avtalespesialisten. Avtalespesialistene er
næringsdrivende, og det er ingen lovbestemmelser som regulerer rammeavtalens rettslige betydning
for de individuelle avtalene (slik arbeidstvistloven regulerer tariffavtalers betydning for individuelle
arbeidsavtaler). For at rarnmeavtalens regulering skal gjelde i de individuelle avtalene, er det dermed
nødvendig at det sies eksplisitt i de individuelle avtalene at den til enhver tid gjeldende rammeavtale
gj elder.

Ettersom det ikke gjelder noen lovbestemt ufravikelighet er det i utgangspunktet ikke noe i veien for
at man avviker fra ramrneavtalen i de individuelle avtalene. Det kan imidlertid stilles spørsmål om
det å inngå avvikende individuell avtale vil være et brudd på rammeavtalen. Formuleringen i
rammeavtalenes punkt 1.1 og 3.3 indikerer ganske klart at partene har ment at det ikke skal inngås
individuelle avtaler med avvikende vilkår.

Individuell avtale er personlig og kan ikke overdras; jf rammeavtalens 11.1.Avtale inngås alltid
med helsepersonellet personlig, i praksis med vedkommendes enkeltpersonforetak. Avtale inngås
altså ikke med selskaper. Sett i lys av de praktiske utfordringer f eks Oslo kommune hadde på 1990-
tallet knyttet til selskapsavtaler og avtaler lagt til institutter med ulike samarbeidsformer, er
formodentlig dette fornuftig, se f eks Høyesteretts dom i Rt 2007 side 193, premiss 77. Dersom
helsepersonellet driver sin virksomhet i form av et heleid aksjeselskap i stedet for
enkeltpersonforetak, er formodentlig løsningen at avtalen gis vedkommende personlig, ikke
selskapet. Dette for å unngå at avtalehjemmelen blir igjen i selskapet ved et eventuelt eierskifte
og/eller opphør av praksis.

Ettersom avtalen er personlig, jf ramrneavtalens punkt 11.1, må det også legges til grunn at
avtalespesialisten ikke kan benytte "underleverandører" til å oppfylle avtalen uten regionforetakets
samtykke. Bruk av vikar er regulert i rammeavtalen 9.5, og er nettopp underlagt et slikt
samtykkeregime.

12.2.2 Opphør og endring av rammeavtalen
Som nevnt forhandles rammeavtalene med hhv Legeforeningen og Psykologforeningen. Opphør og
endring reguleres utelukkende av avtalen selv. Begge avtaler har en ordning med automatisk
forlengelse med ett år om gangen dersom den ikke sies opp med tre måneders varsel.
Varighetsbestemmelsene i avtalene må helst tolkes slik at oppsigelse må skje tre måneder før utløp
for å unngå ett års forlengelse, dvs, at avtalene må sies opp innen utIøpet av september det aktuelle
år for å unngå forlengelse i et nytt år.
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Det følger av de individuelle avtalene at den til enhver tid gjeldene rammeavtale regulerer forholdet
mellom partene i den individuelle avtalen. Endringer i rarnmeavtalen for således direkte virkning i
det individuelle forholdet uten noen særskilt vedtakelse eller annen form for implementering.
Dersom rammeavtalen blir sagt opp uten å bli erstattet av noen ny, vil formodentlig siste gjeldende
rammeavtale fortsette å gjelde som regulering i de individuelle avtalene som allerede løper når
rammeavtalen opphører. Dette er f eks lagt til grunn av partene i Høyesteretts dom i Rt. 2007 side
193 (som gjaldt fysioterapeuter). Men man må i en slik situasjon likevel rettslig sett være fri til å
reforhandle vilkårene i den individuelle avtalen, herunder gjøre avvik fra sist gjeldende rammeavtale.
Og ved nye individuelle avtaler må man på samme måte rettslig sett være fri til å avtale andre vilkår
enn de som fremgikk av sist gjeldende ramrneavtale.

12.2.3 Inngåelse av individuell avtale.

12.2.3 I Enkeltvedtak

Det er lagt til grunn av Sivilombudsmannen og i rettspraksis at inngåelse og oppsigelse av individuell
avtale er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand; se f eks Høyesteretts dom i Rt 2007 side 193
(som gjaldt fysioterapeuter). Ved tildeling av avtalehjemmel må det regionale helseforetaket således
følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
Departementet er klageinstans for avgjørelser om inngåelse, se helseforetaksloven 5. P.t. er dette
delegert til Helsedirektoratet; jf forskrift 2010-03-18 nr 425: Delegering av myndighet fra Helse- og
omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

12.2.3.2 Anskqffrlsesregeiverkel

I en fortolkningsuttalelse fra NHD var departementet av den oppfatning at avtaler om driftstilskudd
med privatpraktiserende fysioterapeuter måtte anses som tjenestekonsesjon som falt utenfor
anskaffelsesregelverket. 1 Antakeligvis må tilsvarende gjelde for avtaler om driftstilskudd med
privatpraktiserende leger og psykologer.

Det er en avgjørende forskjell mellom en tjenestekontrakt og en tjenestekonsesjon at
konsesjonsinnehaveren ikke bare påtar seg risikoen for levering og administrasjon av tjenesten, men
også bærer risikoen for at inntektene fra tjenestene dekker kostnadene ved driften og gir en
fortjeneste. Konsesjonsinnehaveren bærer således risikoen for at det er tilstrekkelig etterspørsel etter
tjenestene.
Her skal det først fremheves at pasientene har et fritt valg innenfor spesialisthelsetjenesten, og det
kan også være et element av konkurranse mellom avtalespesialistene, selv om dette nok kan varierer
fra sted til sted og med type spesialitet.

Videre er det slik at det ikke er et krav om at konsesjonsinnehaveren fullt ut skal bære risikoen for
inntektene. EU-kommisjonen har uttalt at det er tilstrekkelig at "en bedelig del"av vederlaget
kornmer fra brukerne. Da oppstår spørsmålet om det er et vilkår at det er brukerne selv som må
betale eller om det er tilstrekkelig at betalingen er avhengig av tredjeparts bruk. Når det gjelder
avtalespesialistene vil honorarene knyttet til behandling av den enkelte pasient dels bestå i pasientens
egenandel, og dels refusjon fra folketrygden. Egenandelen fra brukerne utgjør således bare en
mindre del av avtalespesialistens inntekter. Kommisjonens oppfatning synes å være at: "at selv om der
er tale om en jiktiv brngerafgift, dvs, en afgift, der betales qf koncessionsgiveren, fore4gger der alligevel en okonomisk
risiko, hvis vederlaget ajhænger af antallet af brugere.'2

Brev av  16.  mars  2003  fra Nærings- og handelsdepartementet til  Oslo  kommune
2 Kommisjonens fortolkningsmeddelelse pkt  2.1.2  note  13
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Selv om så å sihele driftsdiskuddet  ril  avtalespesialister går med  til kostnadsdekning, og  selv  om den
reelle etterspørselsrisikoen kan variere, må det således likevel antas at avtalene om driftstilskudd er å
anse som tjenestekonsesjoner, jf også departementets konklusjon for avtalene med fysioterapeutene.
Det må også legges vekt på at tildeling av driftsavtaler er å anse som enkeltvedtak i
forvaltningslovens forstand. Dette står i motsetning til tildelingsbeslutninger som treffes etter
anskaffelsesregelverket, som ikke er å anse som enkeltvedtak. Også dette forholdet taler for at
fildelingen av slike driftsavtaler faller utenfor anskaffelsesregelverket.

Selv om driftsavtalene skulle anses som tjenestekonsesjoner følger det av EØS-avtalens
grunnleggende prinsipper at hensynet til bl.a. likebehandling og gjennomsiktighet gjelder.3 Det er
videre antatt at det foreligger en plikt til å kunngjøre også tjenestekonsesjoner, i hvert fall større
konsesjoner som har en grenseoverskridende interesse. Tildeling av driftsavtaler for avtalespesialister
skjer etter kunngjøring, og hensynet til gjennomsiktighet synes ivaretatt. Det er under
anskaffelsesregelverket ingen plikt til å kunngjøre helse- og sosialtjenester i E0S-området, og det
kan da heller ikke foreligge noen tilsvarende plikt for tjenestekonsesjoner for helse- og
sosialtjenester. Rammeavtalens bestemmelser om kunngjøring må således anses å være tilstrekkelig
også med hensyn til E0S-avtalens grunnIeggende prinsipper.

12.2.3.3 Uenighet med ny avtalespesialist i en gruppepraksis

Ved tildeling av hjemmel i gruppepraksis skal det legges stor, men ikke avgjørende, vekt på uttalelsen
fra avtalespesialistene i praksisen når det gjelder spørsmålet om hvem som skal tildeles hjemmelen;
se rammeavtalens punkt 3.2. Tilsvarende må formodentlig gjelde dersom praksisen er organisert som
et aksjeselskap eller ansvarlig selskap. De som har slik uttalerett vil formodentlig også har rettslig
klageinteresse på tildelingsvedtaket, og således kunne påklage dette, jf forvaltningsloven § 28.

I gruppepraksis må det gjerne i tillegg gjøres en avtale mellom avtalespesialistene om vilkårene dem
imellom i praksisen. Uenighet om slike samarbeidsbetingelser er i utgangspunktet regionforetaket
uvedkommende, men ved uenighet kan man oppleve at praksisen ikke kan starte som forutsatt.
Rammeavtalen har i punkt 11.1 regler som skal forhindre dette ved uenighet mellom fratredende og
overtaende lege. Disse gjelder også når fratredende lege var deltaker i en gruppepraksis. Uenighet
mellom gjenværende leger og overtaende lege må formodentlig likestilles med uenighet mellom
fratredende og overtaende lege. Det innebærer i så fall at uenighet mellom gjenværende leger i en
praksis og overtaende lege skal løses etter reglene i § 11.1.

12.2.4 Opphør av individuell avtale
12.2.4.1 Enkelivedtak

Det er lagt til grunn av Sivilombudsmannen og i rettspraksis at inngåelse og oppsigelse av individuell
avtale er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand; se f eks Høyesteretts dom i Rt 2007 side 193
(som gjaldt fysioterapeuter). Ved oppsigelse må det regionale helseforetaket således følge
forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Det må antas at dette også gjelder ved heving av avtalen
grunnet vesentlig mislighold.

Departementet er klageinstans for avgjørelser om oppsigelse og heving, se helseforetaksloven Ç 5.
P.t. er dette delegert til Helsedirektoratet; jf forskrift 2010-03-18 nr 425: Delegering av myndighet fra
Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

3 Se f eks EU-domstolens sak C-324/98 Telaustria
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12.2.4.1 Vilkår for oppsigelse
De individuelle avtalene skal som hovedregel ikke være tidsbegrensede. Og selv om
avtalespesialistene ikke er arbeidstakere, er det knyttet et oppsigelsesvern til avtalene som i sin ordlyd
er lik oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven. I tidligere avtaler var det også en henvisning til
arbeidsmiljøloven. I tilleggsprotokoll av 22.12.2005 til rammeavtalen heter det at fjerning av
henvisning til arbeidsmiljøloven ikke er ment å svekke oppsigelsesvernet. Man er imidlertid enige om
at det ikke skal tas sosiale hensyn (interesseavveining) i saklighetsvurderingen. Dette indikerer at
oppsigelsesvernet skal være omtrent som for arbeidstakere, men altså uten at sosiale hensyn tillegges
vekt og uten at det foretas noen avveining mot de ulemper en oppsigelse påfører avtalespesialisten. I
tillegg kan den individuelle avtalen heves med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold, se
10.5.
På denne bakgrunn skal det knyttes noen kommentarer til oppsigelse begrunnet i regionforetakets
forhold. I ramrneavtalen heter det at oppsigelse for å kunne disponere avtalehjemmelen på annen
måte skal skje med minimum 15 måneders varslingsplikt. Første spørsmål er hva som udøser 15
måneders oppsigelsesfrist. Det må antas at oppsigelse for å disponere hjemmelen på annen måte i
praksis omfatter enhver oppsigelse som ikke er begrunnet i avtalespesialistens eget forhold. For det
andre kan det stilles spørsmål om kravet til saklig grunn også gjelder oppsigelse begrunnet i
regionforetakets forhold. Det må antas at kravet til saklig grunn gjelder også her, jf den generelle
formuleringen i 10.4 annet ledd, første setning og Høyesteretts dom i Rt. 2007 side 193.

Ved spørsmå1 om hva som er saklig grunn har Høyesterett ved tolkningen av tilsvarende
bestemmelser for fysioterapeuter i privat spesialistpraksis (som sorterer under helse- og
omsorgstjenesteloven) lagt til grunn at kommunens generelle økonomi og helsepolitiske
prioriteringer er relevante og saklige hensyn som kan begrunne en oppsigelse; se Rt. 2007 side 193.
Det er også verdt å merke seg at Høyesterett uttaler følgende:  "Jegmener videre at kommunen i en slik
situasjon forholdsvis fritt må kunne avgjøre hvilke oppgaver den vil prioritere, herunder beskytte, eller redusere."

Ettersom det følger av protokoll til rammeavtalen at det ikke skal foretas noen interesseavveining, vil
således sakligheten av en oppsigelse i første rekke avhenge av at oppsigelsen er begrunnet i saklige
økonorniske eller helsepolitiske prioriteringer, og at utvelgelsen av den eller de som blir sagt opp er
basert på saklige kriterier som er riktig anvendt.
Oppsigelse fra regionforetakets side kan gi avtalespesialisten krav på økonornisk kompensasjon etter
rammeavtalens punkt 11.2. Se nærmere nedenfor.

12.2.5 Virkninger av opphør
12.2.5.1 Overforing Iii ny innehaver
Rammeavtalen § 11 har blant annet regler om virkninger av opphør av individuell ciriftsavtale.
Utgangspunktet er at praksisen overdras til den avtalespesialist som er dldelt den ledige hjernrnelen
av regionforetaket. Her er det svært viktig å skille kIart mellom selve driftsavtalen, som er persordig
og ikke kan overdras, og øvrige formuesposisjoner: Avtalespesialisten kan ikke overdra avtalen; det
er regionforetaket som avgjør hvem som skal få overta avtalen. Men avtalespesialisten kan overdra
øvrige formuesposisjoner, typisk til den som er tildelt hjemmelen.
Regionforetaket har ingen rolle i forhandlingene om overdragelse av slike øvrige formuesposisjoner,
men ettersom avtalespesialistens aktivitet hører under regionforetakets sørge for-ansvar (se punkt 2
ovenfor) er det viktig at en hjemmel ikke blir liggende uten aktivitet på grunn av uenighet mellom
ddligere og ny avtalespesialist. Rammeavtalen forplikter derfor tidligere og ny innehaver til å la en
nemnd fastsette overdragelsesbetingelsene ved uenighet.
For overføring av pasientjournal gjelder forskrift om pasientjournal § 15. Ettersom ny innehaver
etter rarnmeavtalen § 11.1 siste avsnitt har rett til å starte praksisen selv om enighet ikke er oppnådd,
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må det forstås slik at tidligere innehaver har en plikt til å overføre pasientjournalene med mindre
pasienten motsetter seg det.

12.2.5.2 Omdisponering
Ved ledighet i hjemmel kan det imidlertid være aktuelt å omdisponere hjemmelen, typisk grunnet
økonomiske og/eller helsepolitiske prioriteringer. Og noen ganger kan jo ledigheten aktivt være
skapt av regionforetaket nettopp for å omdisponere, slik tilfellet vil være ved en oppsigelse
begrunnet i regionforetakets forhold; se punkt 7 b rett ovenfor. De mest aktuelle omdisponeringene
vil være ny lokalisering, endring av spesialitet, eller rett og slett inndragning av hjemtnelen.

Et vedtak om slik omdisponering kan etter omstendighetene medføre at avtalespesialisten ikke kan
overdra øvrige formuesposisjoner i praksisen. Rammeavtalens § 11.2 fastsetter at dersom
omdisponering er årsak til at den immaterielle verdien av opparbeidet praksis ikke kan overdras, skal
det ytes en nærmere angitt kompensasjon. Når det gjelder omdisponering i form av ny lokalisering er
det uttrykkelig presisert at vilkåret er at pasientgrunnlaget ikke lenger er det samme, helt eller delvis;
se rammeavtalens 511.3, og dette vil nok regelmessig være det sentrale også etter 11.2. Verdien av
opparbeidet praksis vil nok variere ganske mye, og generelt være langt lavere for avtalespesialister
enn for fasdeger, men kompensasjonen blir etter avtalen sjablongmessig beregnet. I tillegg kan
avtalespesialisten på nærmere angitte vilkår ha krav på at regionforetaket innløser inventar og utstyr
og dekker løpende forpliktelser til husleieavtaler, arbeidsavtaler m.v.

Reglene om økonomisk kompensasjon konamer etter sin ordlyd til anvendelse ved all ledighet der
regionforetakets omdisponering medfører at praksis ikke kan overdras. Dersom ledigheten skyldes
heving på grunn av vesentlig mislighold eller oppsigelse grunnet avtalespesialistens  eget
kritikkverdige forhold, vil også reglene om økonomisk kompensasjon i utgangspunktet få
anvendelse, ettersom det må skilles mellom vedtak om oppsigelse og vedtak om omdisponering. Her
kan det nok likevel tenkes unntak: For det første kan unntak tenkes basert på alvorligheten og
karakteren av avtalespesialistens forgåelser: Typisk ved økonomiske misligheter knyttet til offentlige
midler vil det kunne være urimelig at det offentlige skal kompensere for verdien av en praksis bygd
opp gjennom misbruk av offentlige midler. For det annet kan rene årsaksbetraktninger medføre
unntak: Det kan være slik at praksisen har tapt sin immaterielle verdi gjennom avtalespesialistens
kritikkverdige forhold og etterfølgende oppsigelse eller heving, slik at en omdisponering av
hjemmelen ikke vil årsak til det økonomiske tapet.

Ved egen oppsigelse kan avtalespesialisten søke om forhåndstilsagn om videreføring, jf avtalens
11.2 syvende avsnitt. Avtalen sier imidlertid ikke noe eksplisitt om økonomisk kompensasjon ved
omdisponering etter avtalespesialistens egen oppsigelse. Men dersom en omdisponering er årsaken
til det økonorniske tapet, vil kravet om økonotnisk kompensasjon utløses også  ved  egen oppsigelse.
Ettersom bo er er nevnt særskilt i avtalens punkt 11.1 må det legges til grunn at både dødsbo og
konkursbo har samme rett til økonomisk kompensasjon som avtalespesialisten selv.

Et vedtak om omdisponering med den konsekvens at den immaterielle verdien av opparbeidet
praksis ikke kan overdras er neppe noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. I motsetning til
avgjørelser om å tildele eller frata en avtalespesialist driftsavtale, er en avgjørelse om omdisponering
ikke rettet mot avtalespesialistens rettigheter, men er et helsepolitisk prioriteringsvedtak som har rent
faktiske konsekvenser for avtalespesialisten. Slike faktiske konsekvenser medfører ikke at avgjørelsen
blir et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand; se f eks Gulating lagmannsretts dom av 10.3.1989,
der et vedtak om sammenslåing av drosjeløyvedistrikter fikk vesentlig negativ betydning for ett
bestemt drosjeselskap, som i praksis mistet sin enerett.
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Rammeavtalen § 11.2 uttrykker at ved ledighet skal avtalehjernrnelen videreføres når det er behov for
den. Det kan ved første øyekast se ut til å legge sterke begrensninger på regionforetakets adgang til å
treffe avgjørelse om omdisponering. Man vil imidlertid alltid kunne argumentere for at det foreligger
et behov av en eller annen størrelse, og det har formodningen mot seg at avtalepartene har ment at
dette skal unndra den ledige hjemmelen fra en alminnelig helsepolifisk prioritering. Det ville også gi
dårlig sammenheng i systemet, ettersom det jo ikke er tvilsomt at en avtalehjemrnel kan sies opp
begrunnet i økonomiske og/eller helsepolitiske prioriteringer. En slik oppsigelse ville jo være
meningsløs dersom man etterpå var avskåret fra å omdisponere den hjemmelen man hadde frigjort
gjennom oppsigelsen. Det er således neppe tvilsomt at rammeavtalens passus i § 11.2 om
videreføring ved behov ikke unndrar den ledige hjemmelen fra en alminnelig økonornisk og
helsepolitisk prioritering fra regionforetakets side.

12.3 Utvalgte regler om avtalespesialistenes virksomhet

12.3.1 Krav til organisering og drift — lov og rammeavtale
Avtalespesialister er underlagt det alminnelige regelverk for helsevirksornhet, unntatt de
enkeltbestemmelser som etter sin egen ordlyd ikke omfatter avtalespesialister; se særlig punkt 13 og
14 nedenfor. Det innebærer at avtalespesialistene er omfattet av helsepersonelloven,
pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, helseregisterloven, pasientskadeloven og
helsetilsynsloven (med plikt til internkontrollsystem), og skal drive sin virksomhet i samsvar med
disse.

12.3.2 Rapportering. Informasjonsflyt
Avtalespesialistene er underlagt ulike rapporteringskrav i rammeavtalene. Og etter
spesialisthelsetjenesteloven § 5-6 kan departementet kreve seg forelagt budsjett, regnskap og andre
opplysninger om drift av offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste. Her skal det kun kort påpekes at
dersom rapportering skjer uten at individualiserende kjennetegn er utelatt, må slik informasjonsflyt
fra en avtalespesialist ha særskilt hjemmel. Noe slik rapportering går via Norsk pasientregister, og
således i henhold til forskrift om Norsk pasientregister. Utover dette må slik rapportering hjemles i
helsepersonelloven 29b, ettersom helsepersonelloven § 26 kun gjelder internt i en virksomhet.
For regionforetaket kan det også være aktuelt å innhente opplysninger fra HELFO, ettersom
HELF0 har ansvaret for refusjon etter folketrygdloven kapittel 5. HELF0 er underlagt reglene i
forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Adgangen til å gi opplysninger til regionforetaket reguleres av
forvaltningsloven § 13b nr 5, og avhenger av om det er nødvendig for å fremme HELFOS oppgaver
etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag. Antakeligvis må det kunne legges til grunn at når
HELF0 har ansvaret for utbetaling og kontroll av trygdrefusjon for avtalespesialistene, må
informasjonsutveksling med samme formål lovlig kunne skje med det forvaltningsorgan som har
ansvaret for utbetaling og kontroll av den andre komponenten i den offentlige finansieringen.

12.3.3 Vurderingskompetanse
Etter pasientrettighetsloven § 2-2 har pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller
institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av § 2-
4, rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. I
prioriteringsforskriften 54 er denne rettigheten speilet av en plikt for de instanser som nevnes i
lovens 2-2 til å foreta slik vurdering, og en plikt for disse instansene til å vurdere om pasienten har
rett til nødvendig helsehjelp, samt sette en rettslig bindende behandlingsfrist. Anvendt på private
tjenesteytere med avtale med regionforetaket er det ikke lett å lese ut av loven hvilke rettigheter og
plikter som foreligger. Henvisningen til § 2-4 innebærer at en privat tjenesteyter bare har plikt til å
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vurdere henvisninger innen 30 dager — og bare rett og plikt til å sette en behandlingsfrist som også er
bindende for andre tjenesteytere innenfor det offentlig finansierte systemet — dersom tjenesteyteren
har avtale med regionforetaket. Før lovendring av 14.12.2012 måtte det fremgå av avtalen at den
omfattet retten til fritt sykehusvalg, men dette åpnet for misforståelser, og det er nå tilstrekkelig at
det foreligger avtale. Det er likevel klart at enkeltvise avtaler om "spot-kjøp" og lignende ikke
omfattes av fritt sykehusvalg; se Prop.120 L (2011-2012), kapittel 16.

Avtalespesialistene har avtale med regionforetaket, og oppfyller således tilsynelatende vilkåret i § 2-2
om avtale etter § 2-4. Avtalene faller likevel ikke inn under § 2-4 fordi slike avtaler er begrenset til å
gjelde  sykehus, DPSer, og institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelmisbruk. Avtalespesialister er dermed ikke forpliktet etter 2-2 og forskriftens 4 til å
foreta vurdering innen 30 dager. De er dermed heller ikke forpliktet til å sette juridisk bindende
behandlingsfrister, og de har heller ikke rett til å sette slike behandlingsfrister som er bindende for
øvrige tjenesteytere innenfor det offentlige finansierte systemet.

Det innebærer at pasienter som henvises til avtalespesialister ikke har de samme formelle rettigheter
som overfor offentlige tjenesteytere eller private tjenesteytere som har avtale som bringer dem inn
under 2-4: Pasienten har ikke noen eksplisitt rett til å få sin tilstand vurdert innen 30 dager, og
heller ingen rett til noen rettslig bindende behandlingsffist. Pasienten har dermed heller ikke de
rettigheter som er knyttet til fristbrudd.

Dette må imidlertid ikke forstås slik at avtalespesialistene ikke har noen juridiske føringer på
tidsbruken knyttet til vurdering og behandling. Det alminnelige forsvarlighetskravet i
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4, jf 16, vil formodentlig i praksis
medføre samme krav til tidsbruk ved vurdering av henvisninger og til seneste oppstart av
behandling. I tillegg kommer at rammeavtalen forplikter avtalespesialisten til å drive sin virksomhet i
henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer.

Det skal bemerkes at departementet har uttalt at det ikke er noe formelt i veien for at regionforetaket gjennom avtale bringer

avtalespesialistene inn under 2-2 og forskriftens § 4, og eventuelt i tillegg tildeler kompetanse til å sette behandlingsfrister som

binder øvrige tjenesteytere; se Ot. prp. nr 63 (2002-2003). Så lenge det er regionforetaket som har det formelle sørge for-ansvaret

overfor borgeren, er det formodentlig riktig at det ikke er noe i veien for at avtalespesialistene gis slik kompetanse. I prp 118 L (2012-

2013) punkt 7.5.6 uttaler imidlertid departementet at man ser at dette er en utfordring å innføre, særlig med tanke på pasienters

rettsstilling. Departementet uttaler videre:

'Denneproblemstillingen reiser mange kompliserte juridiske og okonomiske ipørsmål som må utredes før man eventuelt kan ta stillingtil om

avtaleipesialister i lov skal gis anledningtil å tildele pasient- og brukerettigheter. Dadementet tar siktepå å starte et arbeid med å utrede disse

problemstiffingene."

12.3.4 Fritt sykehusvalg
Ettersom det ikke settes noen rettslig bindende behandlingsfrist, kan heller ikke pasienten "ta med
seg fristen" og kreve behandling innen fristen hos andre tjenesteutøvere under ordningen med fritt
sykehusvalg etter pasientrettighetsloven 2-4. Pasienten har likevel fritt sykehusvalg på den måten at
vedkommende fra og med henvisningstidspunktet kan velge sykehus i stedet for avtalespesialist.
Men uansett på hvilket trinn pasienten velger bort avtalespesialisten, vil dette rettslig sett bli å anse
som en nyhenvisning hos den virksomhet som pasienten velger seg til.

Motsatt vei kan ikke pasienten ta med seg en rettslig bindende behandlingsfrist og kreve den oppfylt
hos avtalespesialist. Det betyr ikke at avtalespesialisten uten videre har rett til å avvise pasienten, bare
at pasienten mister de retfigheter som vedkommende i utgangspunktet hadde ved et eventuelt
fristbrudd.
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Pasientens valg mellom avtalespesialister faller utenfor det formelle regelverket om fritt sykehusvalg
og behandlingsfrister. Pasienten må likevel kunne velge mellom avtalespesialister fra og med
henvisningsfidspunktet og på et hvilket som helst fidspunkt under vurderings- og
behandlingsforløpet.

12.3.5 Rett til fornyet vurdering
Når det gjelder retten til fornyet vurdering etter spesialisthelsetjenesten § 2-3 er det i lovteksten ikke
samme begrensning til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av § 2-4. I § 2-3 heter det bare
"spesialisthelsetjenesten". Det kunne indikere at retten til fornyet vurdering kan oppfylles av
avtalespesialister, og at avtalespesialister således har en korresponderende plikt til å foreta fornyede
vurderinger etter henvisning for dette. Det er imidlertid klart forutsatt at innholdet i den nye
vurderingen vil svare til innholdet i en vurdering etter § 2-2, se f eks rundskriv IS-12/2004, altså med
eventuell fastsettelse av en behandlingsfrist. Fornyet vurdering med slikt innhold kan ikke gjøres av
avtalespesialister, jf rett ovenfor. En fornyet vurdering som en avtalespesialist foretar vil således ikke
gi noen rettslig bindende behandlingsfrist, og pasienten må enten bruke avtalespesialistens vurdering
som et reelt argument i et krav om en formell fornyet vurdering etter § 2-3, eller følge
avtalespesialistens eget behandlingsopplegg, men da altså uten juridiske rettigheter knyttet
behandlingsfrist, jf rett ovenfor.

Retten til fornyet vurdefing etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-3 fordrer en ny formell henvisning
til spesialisthelsetjenesten for dette. Men det er selvsagt ikke noe i veien for at avtalespesialister på
helsepersonells initiativ trekkes inn for å gi kollegial second opinion på helsefaglige vurderinger som
er usikre eller av stor betydning. Dette faller helt utenfor området for § 2-3. Slik innhenting av
kollegial second opinion fra personell utenfor egen virksomhet bør imidlertid så langt som mulig
gjøres uten å avsløre pasientens identitet.

12.3.6 Nødvendig helsehjelp. Prioriteringsforskriften.
Det følger av det som er sagt ovenfor at avtalespesialistene ikke er omfattet av
prioriteringsforskriften. Men det alminnelige forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
og helsepersonelloven § 4 vil langt på vei medføre at pasienter må prioriteres etter samme prinsipper
som forskriften gir uttrykk for. I fillegg kommer at rammeavtalen forplikter avtalespesialisten til å
dfive sin virksomhet i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, og herunder må
formodentlig avtalespesialistene være forpliktet til å følge anbefalingene i priofiteringsveilederne.

I forlengelsen av dette må det også påpekes at regionforetakets avtaler med privatprakfiserende
spesialister er en måte å oppfylle regionforetakets sørge for-ansvar overfor befolkningen på, jf punkt
2 ovenfor. Det offentlige skal ikke finansiere helsehjelp som går utover det som omfattes av det
offentliges ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven. Og det gjelder selv om finansieringen skjer i
form av driftstilskudd til avtalespesialister. Rammeavtalens § 6.1, særlig dens første og fjerde ledd,
må sies å forplikte avtalespesialistene til bare å yte tjenester innenfor avtaleforholdet som omfattes
av det offentliges ansvar. Når det gjelder langvarige behandlingsopplegg, typisk innen psykisk
helsevern, synes det imidlerfid ikke som om det er avtalte eller lovfestede mekanismer for å
kontrollere at pasientens behov fortsatt faller inn under det offentliges ansvar. I Sverige er det
visstnok slik at det kreves særskilte begrunnelser for fortsatt behandling på bestemte
"knekkpunkter" i forløpet.
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12.3.7 Ventelisteføring
Hvorvidt avtalespesialistene er omfattet av forskrift om ventelisteføring avhenger av om de anses å
falle inn under forskriftens uttrykk "somatiske og psykiatriske poliklinikker". Dette vil igjen avhenge
av om begrepet "po " omfatter enhver virksomhet som driver undersøkelse og behandling
uten at det er tilrettelagt for å holde beholde pasienter over natta, eller om det i tiilegg kreves at
virksomheten er en del av et sykehus. Problemstillingen forfølges ikke her. Det alminnelige
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven 2-2 og helsepersonelloven 4, jf 16, vil uansett
medføre et krav om forsvarlig ventelisteføring.

12.3.8 Rett til individuell plan
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 har pasient og bruker som har behov for langvarige og
koordinerte helse- og omsorgstjenester rett til å få utarbeidet individuell plan. I utgangspunktet er
det kommunen som har initiativplikten og koordineringsansvaret. Individuell plan som bare
omfatter spesialisthelsetjeneste, har imidlertid helseforetak inittativplikt og koordineringsansvar for;
jf spesialisthelsetjenesten § 2-5.

Ethvert helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan. Det er nå eksplisitt lovfestet i
helsepersonelloven § 4. Slik medvirkningsplikt har således også avtalespesialister. Dessuten vil også
avtalespesialister omfattes av plikten i helsepersonelloven § 38a til å gi melding til koordinerende
enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten.

12.3.9 Oppfølgingsansvar, beredskap og ø-hjelp
Avtalespesialistene omfattes ikke av plikten til øyeblikkelig hjelp etter spesialisthelsetjenesteloven §
3-1. Utover den alminnelige plikt til øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven § 7 har dermed ikke
avtalespesialistene noe plikt til å ta del i spesialisthelsetjenestens sørge for-ansvar for akuttmedisinsk
beredskap, jf spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a, med mindre det avtales særskilt.

Man kan imidlertid spørre om avtalespesialistene har et oppfølgingsansvar overfor egne pasienter
som tilsier en beredskap eller annen oppfølging utover vanlig åpningstid. Dette vil avhenge av
forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Noen alminnelig
plikt til beredskap overfor egne pasienter utenfor alminnelig åpningstid kan neppe sies å foreligge.
Hvis derimot man har hatt en pasient til behandling der det ikke vil være forsvarlig å unnlate å
etablere et regime for oppfølging eller beredskap utenfor åpningstid, må det sies å foreligge en plikt
til dette, jf helsepersonelloven 4's henvisning til arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Et slikt
regime for oppfølging og beredskap utenfor åpningstid må imidlertid kunne skje ved samarbeid med
annet helsepersonell eller andre virksomheter, jf også helsepersonellovens § 4s passus:  "Dersom
pasientens behov tilsier det, skalyrkesutovelsen skje ved samarbeid ogsamhandling med annet kvalifisert personell."

Forsvarlighetskravet kan således tenkes å medføre en stående plikt til å ha et regime for beredskap
og oppfølging, eller at dette etableres i konkrete tilfeller. Det første vil typisk være tilfelle dersom
avtalespesialisten jevnlig gjør operative inngrep der forsvarlighetskravet tilsier et slikt regime. Og det
er kanskje i slike tilfeller mest aktuelt at dette skjer ved et stående samarbeid med andre. Det siste er
typisk mest aktuelt dersom det har oppstått en uventet eller uvanlig risiko, og i slike tilfeller er det
kanskje mest nærliggende at avtalespesialisten selv sørger for å være i beredskap.

12.3.10 Tilgjengelighet og responstid
De individuelle avtalene fastsetter åpningstider. Rammeavtalene regulerer avtalespesialistens rett til
fravær. Avtalene inneholder utover dette ingen konkrete krav til tilgjengelighet og responstid, verken
telefontilgjengelighet eller frister for besvarelser av brev og e-post.
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Det alminnelige forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven 4,
samt at rammeavtalen forplikter avtalespesialisten til å drive sin virksomhet i henhold til regionale og
nasjonale mål og prioriteringer, må sies å medføre at henvisninger må vurderes innenfor samme
tidsfrister som de frister som instanser med henvisningskompetanse er underlagt. Utover dette vil
nok kun kvalifisert utagjengelighet og sendrektighet kunne sies å være et avtalebrudd og/eller brudd
på forsvarlighetskravet. Om dette aspektets betydnin.g for tjenestetilbudet; se rapport av 1.11.2008
fra arbeidsgruppa "tilgjengelighet hos avtalespesialister psykisk helsevern, Helse Sør Øst"

12.3.11 Utdanning i avtalepraksis
Når det gjelder mulighetene for utdanningskandidater i privat avtalepraksis, vises
Helsedirektoratets brev av 30.11.2011 til Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet anbefaler en
modell der utdanningskandidaten beholder sin ansettelse i HFet og refusjon tilfaller HFet. HFet vil
være godkjent utdanningsinstitusjon og en avtale mellom HFet og avtalespesialisten blir styrende for
utdanningen. Det vurderes å være behov for å gjøre endringer i generelle spesialistregler,
takstforskriften og refusjonsforskriften før utdanning i avtalepraksis kan iverksettes.

12.3.12 Sykepleierpensjonsloven
Avtalespesialistene er omfattet av spesialisthelsetjenesteloven, og eventuelle sykepleiere ansatt i
virksomheten vil dermed være omfattet av sykepleierpensjonsloven.

12.4. Samhandling med andre enn sykehus

12.4.1 Journalføring og informasjonsflyt
124.1, I ffovedregel

Selv om det skjer et samarbeid er utgangspunktet at hvert helsepersonell skal ha sitt eget
journalsystem og at informasjonsutveksling med andre bare kan skje dersom vilkårene for slik
informasjonsflyt er oppfylt.

Når det gjelder avtalespesialistenes samhandling med andre tjenesteytere, det være seg i
spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, er det fra et juridisk ståsted naturlig å ta
utgangspunkt i regelen om unntak fra taushetsplikt for opplysninger til samarbeidende personell i
helsepersonelloven § 25. Regelen gir hjemmel for utveksling av taushetsbelagt informasjon til andre
tjenesteytere, såfremt de er å anse som samarbeidende personell. Det trenger ikke skje noe egentlig
samarbeid mellom tjenesteutøverne; det er tilstrekkelig at begge tjenesteutøverne har en rolle i
helsehjelpen til den aktuelle pasienten. Slik informasjonsutveksling kan også skje på tvers av
virksomheter og rettssubjekter. Det er ikke noe krav at pasienten samtykker, men det er en rett til å
reservere seg (sperre journal). Det innebærer at man ikke aktivt trenger å be om samtykke, og som
hovedregel trenger man heller ikke informere om retten til å reservere seg, men et ønske om å
reservere seg skal respekteres uavhengig av om det synes å være god grunn til det eller ikke.

Det er vesentlig å frernheve at denne regelen bare hjemler  utlevering av informasjon fra en tjenesteyter
til en annen, innenfor eller utenfor virksomheten. For å få  tilgang til informasjon gjelder
tilleggsvilkårene i helseregisterloven 513. Forskjellen på utlevering og tilgang er at ved tilgang kan
man selv logge seg på og hente ut informasjon fra journalen, mens ved utlevering får man
informasjon oversendt. Det har vært et sterkt fokus de senere år på å effekfivisere oversendelser ved
bruk av elektroniske hjelpemidler, men så lenge vi ikke snakker om tilgang til hverandres
datasysterner begrenser jusen seg til å stille krav til organisatoriske og tekniske løsninger for slik
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informasjonsutveksling som ivaretar helseregisterlovens krav til informasjonssikkerhet
(konfidensialitet, tagjengelighet og integritet).

Dersom man skal gis tagang — og altså kunne hente ut informasjon selv — setter helseregisterloven §
13 krav om at man må være underlagt den databehandlingsansvarliges eller databehandlers
instruksjonsmyndighet. Dette har vært tolket slik at kun en arbeidsrettslig instruksjonsmyndighet har
oppfylt vilkåret. I praksis må man altså være ansatt i virksomheten for å kunne gis tilgang, mens
samarbeidende personell utenfor virksomheten kun kan få informasjon oversendt. At det gjelder et
slikt vilkår for å få tilgang er i utgangspunktet lett å forstå, ettersom den som avleverer informasjon
ikke på langt nær har samme kontroll på informasjonsflyten som når man udeverer informasjon på
forespørsel. Selv en presis tilgangsstyring kan ikke fullt ut bøte på dette. Vilkåret i helseregisterlovens
§ 13 har vært et problem ved de samhandlingstiltakene der de ulike tjenesteyterne skal jobbe tett
integrert, og nærtnest produserer en felles tjeneste utad.

12.4,1.2 Mulig unniak: fellesjournal
I helseregisterloven 6b er det åpnet for at man i forskrift kan hjemle virksomhetsovergripende
behandlingsrettede helseregistre for bruk av helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap, og at
dette i så fall skal erstatte det virksomhetsinterne registeret. Forskrift om dette trådte i kraft
9.11.2012. Et formalisert arbeidsfellesskap som har anledning til å etablere virksomhetsovergripende
behandlingsrettet helseregister er i forskriften definert slik:

"samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydeligfremstår som en enhet. En kommune som inngår avtale med
andre offentlige eller private tjenesteytere etter helse- ogomsorgstjenesteloven3-1femte ledd for å yte helhetligehelse- og
omsorgstjenester anses som formalisert arbeidsfellesskap."

I Ot. prp. nr 51 (2008-2009), punkt 9.4 heter det:

Tor at arbeidsfellesskapet skal kunne sies å være "formalisert" kan det blant annet være relevant at det
samarbeidende helsepersonellet har felles lokaler, at de alle kan ha behandlingsansvar for pasientene, at de har et
etablert driftssamarbeid eksempelfelles resepsjon ogadministrativt personell), om arbeidsfellesskapet har egne
midler ogom arbeidsfellesskapet har et dnftssre eller lignende. Departementet mener imidlertid ikke at det kreves at
det formelt er stiftet et selskap, firma eller lignende for at arbeidsfellesskapet skal sies å være "formalisert".
Som eksempler på hva departementet mener kan være "formalisert arbeidsfellesskap" nevnes legesenter, tannlegesenter,
ulike N)er legevaktsamarbeid, distriktsmedisinske sentra, helsehus ogprivate tjenesteleverandorer som etter avtale
samarbeider med kommunehelsetjenesten.

Departementet onsker ikke å begrense "arbeidsfellesskap" til helsepersonell innenfor samme helsepersonellgruppe. Det
vil si at samarbeidet kan være på tvers av ulike grupper helsepersonell medjournalforingsplikt, for eksempel et
arbeidsfellesskap bestående av leger, sykepleiere, ftsioterapeuter ogpsykologer. Et distriktsmedisinsk senter er et
eksempel på samarbeid på tvers av helsepersonellgrenser."

Det er sentralt at samarbeidet kan skje mellom ulike grupper helsepersonell med journalføringsplikt,
og slikt samarbeid må også kunne skje på tvers av skillet mellom primærhelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste. Den sentrale bestemmelsen er § 3 i forskrift om virksomhetsovergripende
pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap, som lyder:

"Avtale om bruk av virksomhetsovergripende pasientjournal kan inngås i formalisert arbeWellesskap
dersom det vil fremmeytelse av ellektive ogforsvarlige helse- ogomsorgstjenester til pasienter og brukere.
Avtalen skal være skriffligoginneholde:
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1. Oversikt over virksomhetenes navn og adresse.

2. Oversikt over hvilke oppgaver ogtjenester arbeidsfellesskapet skal samarbeide om, ansvarsforhold og
oppsigelse av avtalen.

3. Navn og adresse på  den databehandlingsansvarlige og dennes representant.

4. Navn og adresse på eventuelle databehandlere etter helseregisterloven § 18.

5. Opplysninger om hvor pasienturnalene skal oveferes ved opphør av arbeidsfellesskapet."

Dersom man faller inn under forskriften og etablerer felles journal vil ikke lenger helseregisterloven
§ 13 være til hinder for tilgang. Merk imidlertid at selv om slik felles journal kan etableres uten
pasientens samtykke, og selv om grunnvilkåret for informasjonsflyt mellom samarbeidende personell
heller ikke krever pasientens samtykke, skal nok loven forstås slik at informasjonsflyt gjennom
tilgang krever pasientens samtykke, jf helseregisterlovens 13 tredje ledd og Innst. 0. nr. 110 2008-
2009) punkt 5.2. Og man må ikke glemme at grunnvilkåret i helsepersonelloven 25 alltid må være
oppfylt: Det holder ikke å være deltaker i et formalisert arbeidsfellesskap for å få tilgang til
taushetsbelagte opplysninger om en pasient man må ha en rolle i behandlingen av vedkommende
pasient.

12.4.1.3 Mulig unniak: Helseinformasjonssikkerhetsforskrifien

Gjennom lovendring av 19.6.2009 nr. 68 fikk helseregisterloven 13 en åpning for at man i forskrift
kunne gjøre unntak fra kravet om at kun den som var underlagt instruksjonsmyndighet kunne gis
tilgang. I praksis en åpning for at personell som oppfylte vilkårene i helsepersonelloven 25 kunne
gis tilgang selv om de ikke hadde et ansettelsesforhold hos den databehandlingsansvarlige. I
helseinformasjonssikkerhetsforskriften er denne hjemmelen tatt i bruk, men det stilles strenge vilkår
til slik tilgang på tvers. Og viktigere: forskriften har i skrivende stund ikke trådt i kraft, noe som nok
i første rekke skyldes de strenge krav til strukturering av journalinformasjon og tilgangsstyring som
forskriften stiller uavhengig av tilgang på tvers-problematfikken.
Den sentrale bestemmelsen for et samhandlingstiltak som ønsker å basere seg på tilgang til
hverandres journalsystemer er helseinformasjonssikkerhetsforskriftens 11, som lyder:

"Den databehandlingsansvarlige kan inngå avtale med annen virksomhet om lesetilgang til strukturerte
helseopplysninger i behandlingsrettet register som virksomheten er ansvarligfor, dersom

a) formålet med tilgangen er åyte helsehjelp til pasient

b) begge virksomheter har tekniske løsninger som kan avgrense tilgangen til å omfatte strukturerte
helseopplysninger khyttet til en navngitt pasient

c) gjennomføringen ikke svekker informasjonssikkerheten ved behandling av helseopplysninger ved noen av
virksomhetene

d) begge parter i avtalen kjenner den andre partens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi.

Avtalen skal angi

a) iper helsehjelp avtalen gjelder

b) de tekniske løsningene som skal benyttes ved tilgangen

c) eventuelt andre vilkår for tilgangen."

I fillegg må informasjonsutveksling i form av tilgang til hverandres systemer, ha samtykke fra
pasienten, jf helseregisterloven 13. Det er altså ikke bare en rett til å reservere seg, slik regelen er
ved informasjonsutveksling gjennom utlevering.
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Det skal nevnes at helseinformasjonssikkerhetsforskriften uansett bare vil hjemle lesetilgang på
tvers, ikke skrivetilgang. Dette blir altså ingen hjemmel for felles journal, eller skrivetilgang i andre
databehandlingsansvarliges journal.

12.4.1.4 Mulig unritak: innleieforhold eller dalabehandleravtale
Hvis man ellers skal etablere tagang på tvers i et slikt samarbeid, må vilkårene i helseregisterloven §
13 være oppfylt. Som nevnt setter helseregisterloven § 13 krav om at man må være underlagt den
databehandlingsansvarliges eller databehancllers instruksjonsmyndighet for å kunne gis tilgang. Dette
har vært tolket slik at kun en arbeidsrettslig instruksjonsmyndighet har oppfylt vilkåret Man kan
som regel ikke komme unna hindringene i helseregisterloven § 13 ved å rigge samarbeidet slik at den
ene tjenesteyteren anses som databehandler og den andre som databehandlingsansvarlig. Dette fordi
den samarbeidende virksomheten som regel ikke kan sies å behandle helseopplysninger på vegne av
den databehandlingsansvadige, se f eks Helsedirektoratets brev av 29.3.2011 til Oslo kommune.

Dersom en avtalespesialist skal samarbeide med andre på en måte som oppfyller kravene i
helseregisterloven 13 må det således dreie seg om produksjon av helsetjeneste som fullt og helt er
definert som avtalespesialistens ansvar. En mulig måte er å leie inn ansatte fra andre arbeidsgivere,
ettersom det er mulig at den instruksjonsmyndighet som etableres gjennom et innleieforhold kan
anses å oppfylle vilkåret i helseregisterlovens § 13, selv om også vesentlige arbeidsgiverbeføyelser blir
værende hos den arbeidsgiver som er udeier. Dersom man rigger til samarbeidet som beskrevet
ovenfor kan det også tenkes at den andre virksomheten kan anses som databehandler i
helseregisterlovens forstand. Det er i hvert fall mulig å hevde at den samarbeidende virksomheten da
behandler helseopplysninger på vegne av databehandlingsansvarlige; jf helseregisterloven § 2 nr 9.

12.5. Samarbeid mellom avtalespesialister og sykehus

12.5.1 Innledning
I denne delen skal vi se på aktuelle samarbeidsfonner mellom avtalespesialister og helseforetak eller
ikke-kommersielle private sykehus med driftsavtale (Lovisenberg, Diakonhjemmet, Betanien,
Revmatismesykehuset og Martina Hansen).
I slikt samarbeid bør man sørge for en klar avtaleregulering av sørge for-ansvar og utføreransvar,
pasientretfigheter, saksbehandling og klage, instruksjon og styring, journalføring, informasjonsflyt,
skrive- og lesetilgang, og skadeansvaret.

12.5.2 Meldingsutveksling
Samhandling kan begrense seg til informasjonsutveksling i forbindelse med at flere har en rolle i
helsehjelpen til pasienten, og således er samarbeidende personell i helsepersonellovens § 25's
forstand. Det har vært stort fokus de senere år på å effektivisere informasjonsutveksling i anledning
slik pasientflyt. Juridisk sett har dette i første rekke dreid seg om å etablere organisatoriske og
tekniske løsninger for slik informasjonsutveksling som ivaretar helseregisterlovens krav til
infolinasjonssikkerhet (konfidensialitet, tagjengelighet og integritet).

Når dette trekkes fram her er det bare for å peke på at også avtalespesialister kan knytte seg til Norsk
helsenett, som er et sikret bransjenett for helse- og omsorgssektoren i Norge. Dette gir blant annet
en EDI-postkasse i helsenettet til urveksling av elektroniske meldinger mellom virksomhetens egne
journalsystemer og andre virksomheter i helsenettet. Det gir også tilgang til et adresseregister for søk
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etter informasjon om alle avsendere og mottakere i andre virksomheter, og brukerkonto for
innlogging til å oppdatere egen virksomhets informasjon i adresseregisteret.

12.5.3 Underleverandør ved fare for fristbrudd
Det kan være aktuelt at avtalespesialistene fungeter som underleverandør til et sykehus eller en
kommune. Et slikt samarbeid kan være aktuelt f eks ved fare for fristbrudd fra sykehusets side. Med
tanke på de utvidede aktivitetsforpliktelser knyttet til potensielle fristbrudd som er foreslått i prp.
118 L (2012-2013), kan en slik underleverandørmodell få særlig aktualitet.

Med tanke på pasientrettigheter er det klart at pasienten har de rettigheter som henvisningen til
sykehuset medfører, selv om en avtalespesialist utfører hele eller deler av behandlingen. Det
innebærer også at pasienten kan velge å forholde seg til dette som ved andre alternative tilbud som
fremskaffes når det er fare for fristbrudd, dvs at pasienten kan velge å bli stående på venteliste. Men
det får også som konsekvens at pasientens rettigheter ved fristbrudd er oppfylt gjennom tilbudet hos
avtalespesialisten, og at pasienten ikke kan kreve noe alternativt tilbud hos HELFO. På samme måte
som ved innleie-/databehandlermodellen er det i en slik modell klart definert at ansvaret for å tilby
tjenesten hører under sykehuset, men den skiller seg fra innleie-/databehandlermodellen ved at
avtalespesialisten ikke står under sykehusets faglige og administrative instruksjonsmyndighet.

Når det gjelder informasjonsutveksling vil et slikt samarbeid neppe oppfylle kravet om formalisert
arbeidsfellesskap, og så lenge helseinformasjonssikkerhetsforskriften ikke har trådt i kraft, må man
basere informasjonsflyten på utlevering etter helsepersonelloven 525, i stedet for tilgang på tvers.

12.5.4 Deltidsstilling på sykehus
Et samarbeid kan ha også være at avtalespesialisten har en delfidsstilling på sykehus. Så lenge det er
snakk om et ansettelsesforhold oppstår ingen særskilte problemer knyttet til informasjonsflyt eller
pasientrettigheter. Men sykehuset må formodentlig være svært tydelig på grenseoppgangen mellom
vedkommendes oppgaver i ansettelsesforholdet og i den private praksisen.

Dersom avtalespesialisten driver sin virksomhet i form av et aksjeselskap, kan man også tenke seg at
vedkommende leies inn for å jobbe på sykehuset. I så fall oppstår heller ingen særskilte problemer
med hensyn til pasientrettigheter og informasjonsflyt, jf innleie-/databehandlermodellen ovenfor.
Men også her må sykehuset formodentlig være svært tydelig på grenseoppgangen mellom
vedkommendes oppgaver i ansettelsesforholdet og i den private praksisen.

Et enkeltpersonforetak er ikke omfattet av det arbeidsrettslige regelverket om innleie, ettersom et
enkeltpersonforetak pr definisjon ikke er arbeidstaker i sitt eget selskap. Antakeligvis kan likevel et
enkeltpersonforetak "leies inn" med den konsekvens at informasjonsflyten kan baseres på innleie-
/databehandlermodellen. Men ettersom forholdet ikke er innleie i arbeidsrettslig forstand blir det
desto vikfigere at avtalen har klare reguleringer av sørge for-ansvar og utføreransvar,
pasientrettigheter, saksbehandling og klage, instruksjon og styring, journalføring, informasjonsflyt,
skrive- og lesetilgang.

Det kan oppstå skatt- og avgiftsrettslige spørsmål i disse forholdene som vi ikke går inn på her.

12.5.5 Avtalt funksjonsfordeling mellom sykehus og avtalespesialist
12.5.5.1 Inidedning
Man kan også tenke seg en nærmere avtalt funksjonsfordeling mellom sykehus og avtalespesialist; jf
den såkalte "Busund-modellen" og handlingsplanens kapittel "Avtalespesialist versus
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sykehuspoliklinikk". Her må det først påpekes at en funksjonsfordeling som gjennomføres slik at
sykehuset ikke lenger driver den aktuelle aktiviteten, men dette fullt ut er overtatt av avtalespesialist,
bare kan etableres i den grad sykehusets driftsavtale med regionforetaket ikke er til hinder, eller at
regionforetaket på annen måte har gitt aksept for dette.

12.5,5.2 Pasient henvist tif sykehuset

Dersom pasienten er henvist til — eller bevisst har valgt sykehuset — er utgangspunktet at sykehuset
etter prioriteringsforskriften § 4 har plikt til å foreta vurdering etter pasientrettighetsloven § 2-2, og
sette en rettslig bindende behandlingsfrist for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp.
Unntak gjelder dersom funksjonsfordelingen — med regionforetakets aksept — har medført at
sykehuset ikke lenger tilbyr den behandling som henvisningen innbyr til. Sykehuset kan imidlertid
ikke oversende henvisningen direkte til en avtalespesialist: Pasienten, i samråd med henvisende
instans, må få mulighet til å vurdere andre alternativer, ikke minst tatt i betraktning de svakere
pasientrettighetene som undersøkelse og behandling hos avtalespesialist medfører.

Dersom sykehuset tilbyr den behandling som henvisningen innbyr til, men det likevel er avtalt en
arbeidsdeling som tilsier at henvisningen bør gå til den samarbeidende avtalespesialisten,
utgangspunktet fortsatt at sykehuset etter prioriteringsforskriften § 4 har plikt til å foreta vurdering
etter pasientrettighetsloven § 2-2, og sette en rettslig bindende behandlingsfrist for pasienter som har
rett til nødvendig helsehjelp. Det er klart at pasienten ikke kan fratas sine rettigheter ved en formløs
oversendelse av henvisningen til en avtalespesialist.

Så kan man spørre om ikke dette kan avbøtes ved at avtalespesialisten i en slik situasjon kan foreta
vurderingen på sykehusets vegne. I utgangspunktet må det være slik at også plikten til å foreta
rettighetsvurderinger etter lovens § 2-2 er et sørge for-ansvar, og at sykehuset således kan få andre til
å rettighetsvurdere, men slik at utfallet blir bindende for sykehuset (og andre tilbydere omfattet av
fritt sykehusvalg). Men ettersom pasienten har fritt sykehusvalg også på vurderingsstadiet, kan ikke
dette gjøres uten at pasienten, i samråd med henvisende instans, har fått mulighet til å vurdere andre
alternativer.

Disse juridiske aspektene gjør at sykehuset formodentlig alltid selv bør rettighetsvurdere
henvisninger som er stilet til sykehuset. Deretter kan man ta initiativ overfor den aktuelle pasient om
at behandlingen gjennomføres av avtalespesialist som sykehuset samarbeider med. Pasienten kan
imidlertid avslå dette, jf retten til fritt sykehusvalg. Og selv om det aktuelle sykehus kan avvise
pasienten grunnet kapasitet, kan pasienten alltid velge et annet sykehus fremfor behandling hos
avtalespesialist.

Dersom pasienten aksepterer dette oppstår spørsmålet om behandlingsfristen fortsatt gjelder slik at
pasienten har sine fristbruddrettigheter i behold overfor sykehuset ved fristbrudd fra
avtalespesialistens side. Dersom pasienten ikke har blitt gjort oppmerksom på at han mister
rettighetene ved fristbrudd, må formodentlig løsningen være at han har de i behold. Dersom han har
blitt gjort oppmerksom på at de bortfaller, men likevel har akseptert behandling hos
avtalespesialisten, må det formodentlig kunne legges til grunn at de har falt bort. Det samme gjelder
dersom pasienten på eget initiativ har valgt behandling hos avtalespesialisten.

Sykehusets avtale med avtalespesialisten bør formodentlig ha bestemmelser som klargjør dette, og
sier noe om overvakingen og oppfølgingen av dette, og om kostnadsrisikoen ved fristbrudd.
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12,5.5.3 Pasient henvis1 ül arlalespesialisl

Vi tenker oss så at pasienten i stedet initialt er henvist til — eller bevisst har valgt — avtalespesialisten,
men det er avtalt en arbeidsdeling som tilsier at henvisningen bør gå til det samarbeidende
sykehuset. Også her må utgangspunktet være at avtalespesialisten ikke formløst kan oversende
henvisningen til sykehuset: Pasienten har fritt sykehusvalg også på vurderingsstadiet, og pasienten, i
samråd med henvisende instans, må få mulighet til å vurdere andre alternativer.

Dersom pasienten aksepterer at henvisningen går til sykehuset, er det klart at sykehusets plikt etter
prioriteringsforskriften § 4 til å foreta vurdering etter pasientrettighetsloven § 2-2, og sette en rettslig
bindende behandlingsfrist for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, inntrer.

Dersom pasienten ikke aksepterer at henvisningen går til sykehuset, kan det spørres om
avtalespesialisten har anledning til å avvise pasienten på dette grunnlag. Overfor pasienten er det
juridisk sett greit, ettersom pasienten ikke har krav på behandling hos en bestemt avtalespesialist.
Etter avtalen om driftstilskudd som avtalespesialisten har med regionforetaket er det klart at
avtalespesialisten har svært begrenset anledning til å avvise pasienter. Men det kan ikke være noe
brudd på avtalen å avvise pasienter begrunnet i at avtalespesialisten grunnet den avtalte
funksjonsfordeling ikke lenger driver den aktuelle aktiviteten.

115.5,41 Styring a), henvisningene

Det man fonnodentlig helst vil oppnå er at henvisende instanser skal ha slik kunnskap om
arbeidsfordelingen at henvisninger sendes i henhold til den avtalte arbeidsfordelingen. Det er ikke
noe i veien for å legge slike reelle føringer på henvisende instanser, så lenge ikke sykehuset og
avtalespesialisten foretar formløse fordelinger av henvisninger seg imellom.

12.5.6 Distriktsmedisinske sentre
Både lege- og psykologhjemler kan lokaliseres til et DMS. Når ulikt helsepersonell samarbeider i en
slik organisatorisk ramme er det formodentlig viktig at tjenesteyterne har avtale seg imellom om en
klar regulering av "sørge for"-ansvar og utføreransvar, pasientrettigheter, saksbehandling og klage,
instruksjon og styring, journalføring, informasjonsflyt, skrive- og lesetilgang, og skadeansvaret.

Som nevnt ovenfor har DMS anledning til å etablere felles journal iht. forskriften om formaliserte
arbeidsfellesskap, men det  er  ikke noe kray: Man kan ha hver sin journal og basere
informasjonsutvekslingen på utlevering i stedet for tilgang.

Dersom sykehuset deltar i et DMS må man sørge for at det som i realiteten er en henvisning til
spesialisthelsetjenesten blir fanget opp og rettighetsvurdert på vanlig måte.

Dersom sykehuset deltar i et DMS kan ikke sykehusets personell dokumentere i en eventuell felles
journal som DMSet måtte ha etablert. Dette fordi en slik journal skal erstatte det virksomhetsinterne
registeret. Sykehusets personell må således dokumentere i sykehusets journalsystem også når  de
jobber ved DMSet.

12.5.7 Felles henvisningsmottak i clustere
I 205.7.1 limledn ing
Det er på noen områder etablert sarnhandlingsnettverk (clustere) mellom fastleger, avtalespesialister
og sykehus. Grunntanken har vært at bedre kontakt mellom aktørene vil bidra til bedre henvisninger
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og riktigere prioriteringer, herunder at fastlegene skal ha et bedre grunnlag for å vurdere hvilken
avtalespesialist eller poliklinikk man bør henvise til.

På samme måte som ved avtalt funksjonsfordeling er det ikke noe i veien for å legge slike reelle
føringer på henvisende instanser, så lenge ikke sykehuset og avtalespesialisten foretar formløse
fordelinger av henvisninger seg imellom.

Dersom man tenker å gå et skritt videre til å etablere et sentralt henvisningsmottak, oppstår
imidlertid noen problemstillinger.

12,5,7,2 Rett og plikt om retligheisvurdering

Første spørsmål er om dette kan gjøres uten lovendring. Etter pasientrettighetsloven 2-2 har
pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som rilbyr tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddehnisbruk, som omfattes av § 2-4, rett til å få sin helsetilstand
vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. I prioriteringsforskriften § 4 er denne
rettigheten speilet av en plikt for de instanser som nevnes i lovens § 2-2 til å foreta slik vurdering, og
en plikt for disse instansene til å vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, samt sette
en rettslig bindende behandlingsfrist. Dersom man skal begrense de instanser som har rett og plikt
til å foreta slik vurdering, kreves antakeligvis lovendring av samme type som regelen i
pasientrettighetsloven § 2-2 første ledd siste punktum om at regionale helseforetakene kan
bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tidsfrist for å yte helsehjelp når pasienten er henvist
til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Dersom clusteret kun har en virksomhet med slik rett og plikt, og henvisningskompetansen legges
dit, unngår man i første omgang behovet for lovendring. Men uten særregler for slike
henvisningsmottak må det innebære at alle pasienter anses henvist dit, og dermed har krav på å bli
rettighetsvurdert innen vurderingsfristen og eventuelt få en rettslig bindende behandlingsfrist. Det
må altså innebære at alle pasienter som henvises i clusteret får ordinære pasientrettigheter, selv om
de ikke ville fått det ved en henvisning direkte til avtalespesialist i clusteret.

Dersom pasienten deretter aksepterer at behandlingen skal utføres av en avtalespesialist oppstår
spørsmålet om behandlingsfristen fortsatt gjelder slik at pasienten har sine fristbruddrettigheter i
behold overfor sykehuset ved fristbrudd fra avtalespesialistens side. Dersom pasienten ikke har blitt
gjort oppmerksom på at han mister rettighetene ved fristbrudd, må formodentlig løsningen være at
han har de i behold. Dersom han har blitt gjort oppmerksom på at de bortfaller, men likevel har
akseptert behandling hos avtalespesialisten, må det formodentlig kunne legges til grunn at de har falt
bort. Det samme gjelder dersom pasienten på eget initiativ har valgt behandling hos
avtalespesialisten.
Sykehusets avtale med avtalespesialisten bør formodentlig ha bestemmelser som klargjør dette, og
sier noe om overvåkingen og oppfølgingen av dette, og om kostnadsrisikoen ved fristbrudd.

12.5. 73 Fritt sykehusvulg

I tillegg kommer at retten til fritt sykehusvalg må ivaretas i ordningen. Det innebærer at pasientens
rett til å velge sykehuset som behandlingssted i stedet for avtalespesialist må ivaretas. Pasienten kan
ikke overlates til avtalespesialist selv om vurderingsinstansen anser det hensiktsmessig. . Det gjelder
selv om det aktuelle sykehuset skulle ha grunnlag for å avvise pasienten grunnet kapasitetsproblemer;
i så fall må pasienten få mulighet til å velge annet sykehus.
Dersom pasienten motsatt ønsker at vurdering foretas av avtalespesialist, eller behandling skjer hos
avtalespesialist mens henvisningsinstansen anser behandling ved sykehuset som hensiktsmessig, kan
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det spørres om avtalespesialisten har anledning til å avvise pasienten. Dette faller ikke under retten
til fritt sykehusvalg, så overfor pasienten er det juridisk sett adgang til det. Etter avtalen om
driftstilskudd som avtalespesialisten har med regionforetaket er det imidlertid klart at
avtalespesialisten ikke uten videre kan avvise pasienter. Men det kan ikke være noe brudd på avtalen
å avvise pasienter begrunnet i henvisningsinstansens vurdering.

12,5.7.4 Informasjonsflyt

Avslutningsvis skal det påpekes at det oppstår en særskilt problemstilling dersom personell som ikke
har eller skal ha en rolle i selve behandlingen av pasientene deltar i vurderingene i felles
henvisningsmottak.

Den sentrale bestemmelsen om informasjonsflyt i anledning pasientadministrasjon er
helsepersonelloven 26 annet ledd, men den hjemler bare informasjonsflyt innenfor vedkommende
virksomhet. Bestemmelsen i helsepersonelloven § 25 første ledd første setning hjemler
informasjonsflyt også ut av virksomheten. Problemet med denne bestemmelsen er at den fordrer at
informasjonsflyten skjer til samarbeidende personell. Og med samarbeidende personell menes de
som har en rolle i behandlingen av pasienten. Men det er ikke dermed sagt at bestemmelsen må
tolkes slik at den utelukker at også de som deltar i administrasjon av pasientflyten anses som
samarbeidende personell. Et argument for at de skal anses som samarbeidende personell er at
informasjonsflyt for å sikre "riktig" pasientflyt også må kunne sies å være nødvendig for å kunne gi
forsvarlig helsehjelp. Og vilkåret om at det skal være nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp er ikke
så strengt som det høres ut: I rundskriv I 20/2001 heter det at:  "vurderingstemaet er om kommunikasjonen
tfrner pasientbehandlingen  _I", og:  "begrunnelsen for bestemmelsen er å ivareta pasientens behov for oppfølging og
for å bidra til forsvarlige, rasjonelle og hensiktsmessige forhold i helsetjenesten". Et argument mot er at man tross
alt har en egen besternmelse om informasjonsflyt i anledning pasientadministrasjon som utelukker
slik informasjonsflyt, og dette dermed ikke kan "komme inn bakveien" gjennom en annen
bestemtnelse.

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 tredje ledd ville hjemlet dette dersom bare helseforetak og
kommuner hadde deltatt.
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Vedlegg 1 Anbefalinger fra Strategisk plan for prioritering, organisering
og lokalisering av avtalepraksis i Helse Øst:

Overordnet organisering:

• Avtalespesialistene betraktes som en integrert del av det regionale helseforetakets "sørge for"
ansvar og eksponeres for pasientenes frie valg av tjenester

• Den administradve tilknytning av avtalespesialistene direkte under Helse Øst RHF beholdes

• Den regionale styring/administrasjon av avtalespesialisthjemlene skal ha som mål å redusere
den geografiske skjevfordelingen med sikte på at befolkningen i hele regionen får tilgang på
et likeverdig samlet behandlingstilbud hos avtalespesialist/poliklinikk

Kapasitet, henvisning og oppgavefordeling:

• Prakfisering av henvisningsplikten for avtalespesialistenes mottak av pasienter bør
håndheves.

• Det er ønskelig å øke kapasiteten hos avtalespesialistene for inntak av flere nye pasienter.
Nivåinndelingen mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten må etterleves slik at ressurser
og kompetanse utnyttes best mulig på begge nivåer til beste for pasientene. Det er behov for
økt oppmerksomhet på bestemmelsene i rammeavtalens 6-1 om at pasienter henvist til
utredning og behandling fra sin fastlege, skal etter at behovet for utredning og behandling
hos spesialist ikke foreligger, tilbakehenvises til fasdegen. Helse Øst bør sette fokus på dette i
sin oppfølging av avtalespesialistene og fremtidig rapportering.

• Den store variasjonen i antall konsultasjoner både spesialister og spesialiteter imellom tilsier
behov for å definere produksjonskrav knyttet til driftstilskuddet.

• Alle avtalespesialister bør pålegges å etablere system for registrering av henvendelser og
føring av pasientlister/ventelister slik at de kan angi forventet ventetid når de får en
henvendelse. Der henvisning avvises, oppgis grunn for dette.

• Ved fremtidig disponering av nye ledigstilte hjemler bør det legges til grunn et
helhetsperspektiv, hvor en også tar i betraktning mulig styrking av helseforetakenes
polikliniske tjenester innenfor spesialitetene og alternative modelløsninger. Det kan tenkes
følgende trinnvise vurdering:
o  Spesialiteter hvor det over tid påvises udekket behov gtennom lange ventelister både hos avtaleesialister

ogi poliklinikkene bor prioriteres. De tertialvise og årlige rapporteringer fra helseforetakene (og
fremtidigrapporteringfra avtaleipesialistene) om aktivitet og ventekster bor analyseres

o Den aktuelle kartleggingen har vist udekket behov innenfor spesiaktetene psykiatri/ psykologi, urologi,
nevrologi ogfordoyelsessykdommer. Disse bor vurderes spesielt ved kommende tildelinger.

o Kartleggingen har dokumentert tilfredsstillende behovsdekningfor avtalespesialister innen pediatri,
gynekologi, kirurgi, hud, indremedisin, ØNH ogoye på regionalt nivå. Det bor tas hensyn til dette ved
fremticbg disponering av hjemler.

o Ved ledighet i sistnevnte ipesialiteter, hvor det er ti/nærmet full  behovsdekningbor det vurderes konkret
ending av geografisk plassering eventuelt også endring av spesialitet.

Forslag til fremtickg disponering av avtalehjemler:

• Det bør være et siktemål for Helse øst RHF å få en jevnere geografisk fordeling av
spesialistfilbudet — dvs, først og fremst en utjevning av etableringen i hovedstadsonarådet
(Oslo og Akershus) og Østfold i forhold til Innlandet (Hedmark og Oppland).

• Psykiatrisk/psykologisk behandling/terapi bør gjøres tilgjengelig i hele regionen innen en
akseptabel reiseavstand — dvs, at etablering skjer i bysentra i innlandet. Så lenge det bevilges
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ørernerkede midler via opptrappingsplanen for psykiatri, bør det regionale strategiprosjektet i
Helse Øst vurdere om det bør tilføres ressurser til også å få opprettet nye avtalehjetnler.

• Det bør vurderes en bedre spredning av avtalepraksis innenfor de vanligste somatiske
spesialitetene. Imidlerfid bør konkrete disponeringer av hjemler baseres på en behovsprøving
i forhold til det samlede polikliniske tilbudet innen den enkelte spesialitet. I distriktet må evt.
etablering tenkes løst ved samorganisering og evt. samlokalisering mellom flere spesialiteter
og i samarbeid med kommunehelsetjenesten — for eksempel ved distriktsmedisinske sentra
som en har eksempler på i dag.

• Det bør formaliseres et system for mer målrettet lokalisering og organisering av avtalepraksis
i et regionalt perspektiv hvor siktemålet er bedre geografisk spredning, bedre tilgjengelighet
for pasientene og bedre samlet ressursutnyttelse ved vurdering av oppgavefordelingen i
forhold til foretakene:

o  Ledigstilte og ny spesialisthjemler samlesoppog disponeres av en jåglig referansegruppe / regional
vurderingskomite 3 ganger i året.

o  Helse Øst  RHF  bør etablere en vurderingskomite' som inkluderer representasjon fra avtalespesialistene,
helseforetakene ogsamarbeidspartnere (fastleger/ kommunehelsetjenesten for øvrig).

o  Vurderingskomiteen har rådgivende funksjon i forhold til disponering av dnftsavtaler som avgjøres av
Helse øst RHF. Komiteen gir sin anbefaling til Helse Øst RHF i forkant av at ny avtaler utlyses.

o  Vurdenngskomiteen bør også få ansvar for foreslå generelle forbedringer ogutviklingstiltak både
innenfor avtalespesialitetene som "tjeneste" ogmed spesielt fokus på oppgavefordeling og ressursutnyttelse
i forhold til helseforetakene som grunnlagfor endring av spesialitet oggeografisk område.

o  Vurderingskomiteen bør få ansvar for å utarbeide forslag til reviderte / tydeliggforte kriterier for tildeling
av nye / ledigstilte avtalehjemler.

o  Helse Øst RHF utarbeider mandat for komiteen og ueker leder. Mandatet må vurderes i
sammenhengmed mandatet for samarbeidsutvalget for avtalespesialisterdf omtale av rammeavtalens
ii i kap. 4.3. Det bør også vurderes muligsamordning, evt. sammenslåing av utvalgene.

o  Vurderingskomiteen gis en funksjonstid på 2 år, men slik at hahparten av representantene sitter i to
perioder. Dette både for å ivareta kontinuitet og en viss sirkulasjon i representasjonen instansene
imellom.

o  Vurderingskomiteen må ha fokus på behov for tilpliktelse og alternative modeller for å organisere
avtalepraksis — gruppepraksis mv.

• Det etableres et eget nettsted i Helse Øst R.HF for avtalespesialistene, hvor driftsavtaler som
fristilles gjøres kjent med mulighet for innspill og forslag til komiteen fortløpende om hvor
det er behov for ny etablering, evt. forslag til alternafive løsninger ved forsterkninger i /
samarbeid med poliklinikk.

• Gruppepraksis — og særlig tverrfaglig organisering av praksis bør stimuleres.
Kontorfellesskap mellom ulike spesialister og mellom spesialister og primærhelsetjenesten
kan være aktuelt. Spørsmålet er aktuelt for alle deler av regionen. Helse Øst bør evt. kunne
stimulere pilotprosjekter for dette.

• Alternative organisasjonsformer anbefales også utprøvd — for eksempel at avtalespesialister
går sammen om å betjene den polikliniske virksomheten innenfor bestemte områder —
spesialistmedisinske sentra etter avtale med helseforetak, evt. i samarbeid med regionalt
helseforetak.

Kommunikasjon, samhandling og kompetanseoveniring:
• Avtalespesialister innen alle medisinske spesialiteter, herunder også psykologer

og psykiatere, bor pålegges å levere epikriser rutinemessig for alle pasienter ved
avsluttet behandling filsvarende som for den øvrige spesialisthelsetjeneste —
epikrise til henvisende instans innen  7  dager etter avsluttet behandling. Dette så
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sant ikke pasienten har motsatt seg oversendelse av epikrise.
• Når en behandling varer utover 6 måneder, bør avtalespesialisten gi en foreløpig

tabakemelding til fastlegen.

• Epikrise til fastlegen skal også inneholde råd for videre behandling / evt. medikasjon og
oppfølging.

• Avtalespesialistene er pålagt å legge til rette teknisk og organisatorisk for kommunikasjon
med henvisende instans — for eksempel system for besvarelse av telefonhenvendelser —
angivelse av evt. telefontid, mottak av beskjeder mv. Jf rammeavtalens § 7. Det anbefales at
Helse Øst følger dette opp i lys av rammeavtalens § 9,3 og 9,4.

• Hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom helseforetakene og de private
avtalespesialistene må styrkes gjennom aktiv bruk av rammeavtalenes bestemmelser om
tlipliktelse av oppgaver 6-1) ved disponering av nye / ledigstilte hjemler.

• Helseforetakene / de private sykehusene med driftsavtale gis ansvar for å inidudere
avtalespesialistene i opptaksområdet i aktiviteter knyttet til faglige nettverk innen de
relevante spesialiteter. Dette tilbudet bør tydeliggjøres når nye individuelle avtaler inngås. Jf.
rammeavtalens § 5.

• Helse Øst RHF skal også i større grad invitere avtalespesialistene til relevante faglige møter,
seminarer, prosjektarbeid og lignende som er foretaksovergripende.

• Det bør arrangeres årlige felles kontaktmøter for avtalespesialistene, eventuelt fordelt i 2-4
grupper for diskusjon av aktuelle faglige eller samarbeidsrelaterte spørsmål Opplegg for et
slikt felles fagforum bør etableres av Helse Ost REIF i samråd med tildelingskomieeen, jf.
pkt. 5.

• Helse øst RHF bør ta initiativ til et nasjonalt program for vedlikehold av faglig
kompetanse blant avtalespesialistene, inkludert tiltakene som er nevnt ovenfor.
Innspill kan forberedes av / i samarbeid med Samarbeidsutvalget, evt. den
fremtidige vurderingskomiteen for avtalepraksis.

fremtidig avtalepolitikk:
Prosjektgruppens medlemmer fra Den norske lægeforening og Psykologforeningen reserverte seg i
forhold til anbefalingene på dette punkt. Anbefalingene fra prosjektgruppens representanter for
øvrig til dette kapittel er følgende:

• Det er behov for en vurdering av rammeavtalens stams i forhold til de individuelle avtalene.
• Det bør vurderes hensiktsmessige reguleringer knyttet til oppsigelse og mulig

tidsbegrensning av avtaler.
• De regionale helseforetakene og DnIf bør forhandle om endringer i ratnmeavtalen

vedrørende overdragelsesgodtgjøring. Det må vurderes hvilke situasjoner som skal kunne
utløse overdragelsesgodtgjøring og spesielt må spørsmål knyttet til omgjøring mellom
spesialiteter og flytting av hjemler innen regionen vurderes.

• Praksis for bruk av vikarer bør gjennomgås. Forholdet kan reguleres både ved å nyansere
vilkårene for permisjon / fravær og ved å stille aktivitetskrav til driftstilskuddet. Jf. at det er
enighet mellom RHF og DnIf om  "at det søkes etablert normtall for normalaktivitet i form av antall
konsultaijoner per spesialist for en nærmere avklart periodisering".

• Bruk av deltidsavtaler i kombinasjon med stillinger i helseforetak bør avvikles. Unntaksvis
bør det kunne gis mulighet til oppdeling av hjemler (innenfor 100 % stilling) for eksempel
ved etablering av gruppepraksis i distriktene. Jf. kap.1.8.4.

Innspill til fremtidig rapportering:
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• Avtalespesialistene pålegges å rapportere om virksomheten hvert tertial etter mønster av
rapporteringen som i dag kreves av helseforetakene v/poliklinikkene.

• Opplegg og tekniske løsninger med hensyn til programvare mv. må samordnes med den

øvrige rapportering og statistliddevering til nasjonalt nivå.
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Vedlegg 2 Anbefalinger i Handlingsplan — organisering og lokalisering av
avtalepraksis i Helse Øst 2006 - 2010

Tiltak for geografisk utjevning:

• Fremtidig felles rapportering for avtalespesialistene brukes sammen med rapporteringene fra
poliklinikkene aktivt som grunnlag til å vurdere flytting av avtalepraksis ved ledighet — både
geografisk og mellom spesialiteter.

• Det innarbeides som rutine at helseforetakene/sykehusene får forespørsel fra REIF om behov
for avtalepraksis i opptaksområdet to ganger i året. Forespørselen skal inneholde oversikt over
forventede ledige hjemler kommende halvår og anmodning om å melde vurderinger og behov
til RHF.

• Tilsvarende henvendelse går ut til samarbeidsutvalgene og til representanter for allmennlegene.

• Forventede ledige hjemler kunngjøres på nettsiden for Helse Øst REIF hvert halvår

• Ledige avtalehjemler for psykiatere og psykologer i hovedstadsområdet utlyses med spesielt
fortrinn for etablering av praksis i Hedmark og Oppland. Eventuelle tildelinger begrenses
oppad til totalt 10 hjemler frem mot 2010.

• Med basis i fremtidig rapportering, gis også Innlandet et spesielt fortrinn for etablering av
avtalepraksis innen somatiske spesialiteter når det påvises særskilt behov. Eventuelle tildelinger
begrenses oppad til totalt 10 hjemler.

• Avtalespesialisttilbudet økes med 5 nye legehjemler fram mot 2010 — 2 hjemler i 2007 deretter
1 ny hvert av de påfølgende 3 år. Spesialistpraksis i Innlandet gis fortrinn, men prioritering
mellom somatikk og psykisk helse skjer ut fra det aktuelle behov.

• Avtalespesialisttilbudet økes med 4 avtaler (årsverk) for psykologspesialister i perioden fram til
2010 — en avtale per år fra 2007. Spesialistpraksis i Innlandet gis fortrinn.

• Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om at det skjer fortgang i implementering av felles
system på nasjonalt nivå for avtalespesialistenes rapportering om virksomheten, jf forslag fra
interregionalt prosjektarbeid gjennomført i Helse Øst i samarbeid med de øvrige RHF.

Tiltak for opphør ay deltidshjemler:

• Ledige deltidshjemler innen samme spesialitet slås sammen.

• Det tildeles ikke nye deltidshjemler.

• Sykehusansatte som beholder deltidshjemmel ved fratredelse, får ikke utvidet eksisterende
avtalehjernmel, men henvises til å søke fulltidshjemler som blir ledige.

• Opphør av deltidshjemler forsøkes delvis gjennomført ved naturlig avgang.

• Det gjøres en oppfølgende utredning av hvorvidt det er behov for å si opp deltidsavtaler innen
enkelte spesialiteter.

Tiltak for bedre samhandling:

• I vedtatt handlingsplan for psykisk helse er det et mål å få en mer balansert fordeling mellom
DPS og avtalespesia1ister av pasienter i kort- og langtidsterapi. Det utvikles tiltak for dette
basert på samhandling.

• Ved avtaleinngåelser om psykolog/psykiaterpraksis fannuleres det tilleggsbestemmelser
knyttet til tiltak 15. Dette er spesielt viktig ved nyetableringer i Innlandet.

• Det arrangeres et årlig felles kontaktmøte for avtalespesialistene og REIF for gjensidig
utveksling av informasjon, drøftinger og faglige innslag. Helseforetakene/sykehusenes
praksiskoordinatorer inviteres også til å delta.
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• Det etableres arena for bedre systemmessig samhandling mellom avtalespesialister og
helseforetak. Det forutsettes at helseforetaket/sykehuset vurderer
praksiskoordinatorene/konsulentenes rolle og medvirkning på denne arena.

• Helseforetakene/de private sykehusene med driftsavtale gis ansvar for å inldudere
avtalespesialistene i opptaksområdet i aktiviteter knyttet til faglige nettverk innen de relevante
spesialiteter.

• Avtalespesialitetene inviteres (i større grad enn i dag) til relevante faglige møter, seminarer,
prosjektarbeid etc. som er foretaksovergripende.

• Gjennomgang av ramtneavtalen for avtalespesialistene settes på dagsorden for RHFe møter
med de administrerende direktører for HF/sykehusene, to ganger årlig for informasjon og
innspill.
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Vedlegg 3 Protokollforslag fra Praktiserende spesialisters landsforening

Bakgrunn:  

I flere sammenhenger er det etterlyst styrkede samarbeidsrelasjoner mellom helseforetak og

avtalespesialister. Partene har et felles mål om at avtalespesialistene skal være en integrert del av

RHFenes samlede "sørge for" ansvar. Det er et mål av rammeavtalens bestemmelser om

samhandling tas i bruk i større grad enn i dag.

Enighet:  

Partene er enige om at det er anledning til å kreve dokumentasjon for at rammeavtalens

bestemmelser om samhandling er vurdert i dialog mellom avtalespesialister og aktuelle helseforetak/

DPS. RHF kan stille krav om at det gjennomføres dialog mellom avtalespesialisten og helseforetak

som nedfelles i skriftlige rutiner for samhandling. De rudnene man blir enige om rapporteres inn tll

RHF.

Kommentar: Dette var et forslag Legeforeningen / PSL sendte til Helse Vest RHF som et utkast for

videre samarbeid om dette. Forslaget ble avvist av Helse Vest RHF, og prosessen stanset opp.

Rutinene skal ta utgangspunkt i aktuelle bestemmelser i rammeavtalen (pkt 5.3, 5.4, 6.1, 7.2) og for

øvrig omfatte de punkter partene finner relevante. Punkter som uansett bør omtales er:

1. Arbeidsdeling: Hvilke pasienter bør behandles hvor, hva kan gjøres i avtalepraksis, hva er

hensiktsmessig arbeidsdeling.

2. Bruk av felles prosedyrer og kliniske retningslinjer

3. Kompetanseutvikling: Deltakelse i kompetanseutvikling med bidrag fra begge parter

(eventuelt også forskning og spesialistutdanning)

4. Pasientadministrativt samarbeid. Dette er særlig aktuelt der pasientforløpet er delt mellom

helseforetak og avtalespesialist, og der pasienter som har fått rett til nødvendig helsehjelp i et

Helseforetak, senere i forløpet får oppfylt denne rett hos en avtalespesialist.

5. Hvordan kontakt mellom avtalespesialist og heIseforetak skal være organisert i den daglige

virksomhet og ved behov for endring av rutiner.

Krav om innrapportering av ovennevnte rutiner kan stilles til alle avtalespesialister i virksomhet med

minst tre måneders varsel. Det kan ikke stilles vilkår om slike rudner ifm tildeling av avtalehjernmel.


