
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

 

 

Til  

Yrkesforeningene 

Fagmedisinske foreninger 

Lokalforeningene i Helse Sør-Øst 

Regionsutvalget Helse Sør-Øst 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 14/525                     Dato: 29.01.2014 

  

 

 

Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av 

avtalespesialister i regionen mot 2020 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst om plan for organisering, prioritering og 

lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020. 

  

Helse Sør-Øst nedsatte våren 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 Sør-Øst RI-1F og sendes nå på en bred høringsrunde for den 

styrebehandles våren 2014. 

 

Ifølge Helse Sør-Øst har det vært viktig at arbeidsgruppen tok fatt i områder som det har vist 

seg vanskelig å få til gode løsninger på. Dette gjelder spesielt hvordan man 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. 

 

Arbeidsgruppen har gjennomgått tidligere rapporter og sett at anbefalinger 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 vekt på å 

komme med mer konkrete anbefalinger til hvordan dette kan gjennomføres. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

18. februar 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Rådgiver  

 


