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Til Legeforeningen      Oslo, 8. desember 2020 

her 

 

 

 

Høring - Bidrag til Legeforeningens erfaringsrapport om Covid-19 
 

Da Covid 19-pandemien rammet landet vårt, ble det nødvendig med raske omstillinger i alle 

deler av helsevesenet. Sykehusene ble satt i beredskap. Planlagt virksomhet på poliklinikker 

og operasjonsavdelinger ble satt på vent. I denne situasjonen ble også drift i avtalepraksis 

endret. Avtalespesialister er en del av det offentlige helsevesenet og er en integrert, men 

desentralisert del av spesialisthelsetjenesten. Omtrent 25 prosent av alle polikliniske 

konsultasjoner foregår i avtalepraksis. 

 

1) Beredskap: Under punkt 2: Vi foreslår å bruke «spesialisthelsetjenesten» fremfor 

«sykehus» som et begrep. I tillegg kan man eventuelt dele i underpunktene «sykehus» 

og «avtalespesialister».                                                             Avtalespesialistene er 

organisert i små enheter der det er lett å gjennomføre smitteverntiltak og 

omorganisering av praksis. Avtalespesialistene måtte være i beredskap. De regionale 

helseforetakene formidlet at det kunne bli nødvendig med tjeneste på 

sykehusavdelingene, men dette ble ikke aktuelt. Avtalespesialister i beredskap ble i 

liten grad forespurt om å overta pasienter fra helseforetakene. 

 

2) Smittevernutstyr:  

1. Avtalespesialistene fikk redusert tilgang til smittevernutstyr gjennom «sine» 

leverandører. Dette bidro til at aktiviteten i avtalepraksis ble redusert. 

                                                                                                                                        

2. De regionale helseforetakene har et «sørge for-ansvar» som inkluderer 

avtalespesialistenes aktivitet, og smittevernutstyr skulle fordeles til avtalespesialistene 

via de lokale helseforetakene. Helse Sør-Øst var koordinator for denne ordningen, men 

den fungerte ikke for alle. Flere avtalespesialister fikk ikke tilgang til smittevernutstyr 

da de kontaktet det lokale helseforetaket.  

 

3) Prioritering: De regionale helseforetakene formidlet retningslinjer om prioritering av 

pasienter i avtalepraksis. Det var bare de pasientene som det var strengt nødvendig at 

skulle få behandling, som skulle få tilbud om time. Mange pasienter avbestilte også 

timer selv. Dette førte til redusert aktivitet i avtalepraksis. 
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4) Digitalisering: Noen avtalespesialister tok i bruk e-konsultasjoner. Det ble 

gjennomført endringer i takstsystemet slik at videokonsultasjoner ble midlertidig 

inkludert i normaltariffen. Videokonsultasjoner er et nyttig verktøy, men passer ikke i 

alle behandlingssituasjoner.  

 

5) Finansiering: I tillegg til at det var en streng prioritering i forhold til hvilke pasienter 

som skulle få et tilbud i avtalepraksis, så var det mange pasienter som avbestilte timer. 

Konsekvensen av dette ble at aktiviteten i avtalepraksis ble dramatisk redusert. I likhet 

med fastlegene fikk avtalespesialistene derfor et betydelig inntektstap. Det ble 

diskutert en kompensasjon for beredskap, men ikke iverksatt. Den eneste endringen i 

finansieringsordningen var de før omtalte midlertidige takstene for e-konsultasjoner. 
 

6) Samhandling: Flere avtalespesialister tok kontakt med det lokale helseforetaket for å 

informere om ledig kapasitet og mulighet for samhandling. Mange opplevde imidlertid 

at tilbudet ble avslått, selv om noen også fikk til et samarbeid. 

 

7) Legeforeningen opprettet raskt en egen Covid-19-gruppe i sekretariatet som følger 

pandemien tett og har løpende kontakt med aktuelle aktører. Dette har fungert veldig 

bra, og tilbakemeldingene fra medlemmene er at de har fått rask og god hjelp ved 

henvendelse til Legeforeningen. De ulike organisasjonsleddene omstilte seg raskt til 

digitale møter. 

 

8) Forslag  til tiltak: Beredskapsplaner som inkluderer hele helsetjenesten, også 

spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus. Bedre samhandling og utnyttelse av ressurser 

i små enheter der omorganisering og smittevern lettere lar seg gjennomføre, bør 

implementeres i beredskapsplanene. Bedre tilgang på smittevernutstyr, både i forhold 

til egenproduksjon men også lagring. Økonomi som er tilpasset en pandemi, både for 

avtalespesialister og fastleger. Normaltariffen kan eksempelvis innrettes slik at det er 

egne takster under en pandemi. 

 

 

 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


