
 

Praktiserende spesialisters landsforening •  Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo Besøksadresse: Legenes hus • Akersgt. 2  
Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 91 50 •  Bankgiro 5074.09.95615 

 

 

 

 

 

Til Legeforeningen 

her         Oslo, 9. okt. 2018 

 

 

 

 

 

Høring - Prioritering på klinisk nivå 

I følge Rammeavtalen skal det være et samarbeid med HF og avtalespesialistene der partene er 

likeverdige samarbeidspartnere. Avtalene skal legge føringer for fordeling av oppgaver. Det er 

forutsatt at også avtalespesialister skal følge prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederen. 

Dette støttes av PSL og vi avventer derfor at de planlagte pilotene som skal prøve ut hvordan dette 

best kan organiseres, resulterer i at vi får en ordning der dette blir mulig. Som kjent er det i hovedsak 

et IKT teknisk problem for å få dette på plass.  

PSL synes det er underlig at vi ikke er invitert inn i dette arbeidet. Høringen anfører at det var HOD 

som ikke ville ha PSL med i arbeidet, uten at det er angitt noen begrunnelse for dette.  

Særlig synes vi dette er underlig sett på bakgrunn av helseministerens klare føringer om at 

avtalespesialistene skal være en integrert del av spesialist helsetjenesten.  

PSL er enig at det bør være føringer, ikke bare for hvem som skal behandles i spesialisthelsetjenesten, 

men også når et klinisk forløp skal avsluttes og evt. sendes tilbake til primærhelsetjenesten. 

Det bør også være føringer for hvem som med fordel kan behandles hos avtalespesialister og ikke 

trenger utredning og/eller behandling i HFene. 

PSL anbefaler at samarbeidsavtalene som i henhold til rammeavtalen skal opprettes/ er opprettet 

mellom avtalespesialistene og HFene bør brukes til å samarbeide om hvilke pasientgrupper som 

bør/kan behandles i spesialisthelsetjenesten utenfor HFene og hvilke pasientgrupper som bør/kan 

behandles i HFene. Dette vil etter vår mening bidra til å sette fokus på oppgave glidning begge veier 

både mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten i og utenfor 

institusjon 
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