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Driftstilskudd klasse 2  
 

Det vises til protokoll av 22. desember 2020: 

3.  Driftstilskuddsklasse 2 

De regionale helseforetakene har åpnet for driftstilskuddsklasse 2 i tråd med det tilbudet som er gitt avtalepsykologer, jf. 
vedlegg til denne protokollen. Partene er enige om å se videre på dette.  

_________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse av driftstilskuddsklasse 2 
Driftstilskuddsklasse 2 må utformes slik at pasientens behov tydelig settes i sentrum. Tilbudet i 

avtalepraksis skal rettes inn mot pasienter som innvilges rett til utredning og behandling i 

spesialisthelsetjenesten, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 2. Driftstilskudd klasse 2 vil 

være et viktig tiltak for å videreutvikle «Felles henvisningsmottak og rettighetsvurdering i psykisk 

helsevern - «en-vei-inn» for henvisninger» i tråd med rammeavtalen mellom de fire regionale 

helseforetakene og Norsk Psykologforening. Forutsetningen for driftstilskudd klasse 2 er 

tilslutning til «Felles henvisningsmottak og rettighetsvurdering i psykisk helsevern – «en vei inn» 

for henvisninger». 

1. Krav til utforming av gruppepraksisen 

 Gruppefellesskapet må bestå av minimum tre avtalespesialister, ev. kan avtalepsykiater inngå i 
gruppefellesskapet. I områder med lav spesialisttetthet eller andre vektige grunner, kan 
avtalespesialisten også inngå i tverrfaglige helsefellesskap.  Etablering av tverrfaglige felleskap 
skal avtales med det regionale helseforetaket i det enkelte tilfelle. 

 Det forutsettes at avtalespesialistene som inngår i gruppefelleskap innehar 100 % 
avtalehjemler.  

 Dersom gruppefellesskapet består av en kombinasjon av avtalepsykologer og -psykiatere, må 
avtalepsykiaterne også oppfylle forpliktelsene som fremgår i dette dokumentet.  

 Alle krav i rammeavtalen må være oppfylt, jamfør blant annet kravet til universell utforming 
av lokalene. 

 Økte driftskostnader til lokaler, hjelpepersonell etc. må dokumenteres og avtalepsykologen 
må søke det regionale helseforetaket om driftstilskudd klasse 2.  

 

2. Krav til inntak av pasienter 

Henvisningene til spesialistene i gruppefellesskapet skal være rettighetsvurdert jamfør 
rammeavtalens bestemmelser om felles henvisningsmottak og i tråd med pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2. Gruppefellesskapet skal kun ta imot pasienter fra felles 
henvisningsmottak. Gruppefellesskapet skal samarbeide tett med DPS i tråd med etablering av 
felles henvisningsmottak. Det er en forutsetning at den enkelte avtalespesialist har etablert en 
samarbeidsavtale med helseforetaket, jamfør rammeavtalen § 1.3. Det forutsettes at det er 
gjennomstrømming i avtalepraksis. 
 

3. Krav til drift og tilgjengelighet  
Det skal være ansatt hjelpepersonell som sørger for etablering av hensiktsmessige rutiner i 

gruppefellesskapet og sikrer stabil tilgjengelighet innenfor vanlig arbeidstid fem dager per uke. 
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Etablering av gruppefellesskapet skal gi en reell økt tilgjengelighet for fastleger, pasienter, 

pårørende og andre. I tillegg skal hjelpepersonellet bidra til gode rutiner slik at pasientene blant 

annet får skriftlig brev om timeavtale og påminnelse på SMS. Det skal til enhver tid foreligge 

oppdaterte ventelister.  

4.  Krav til etablering av arena for faglig samarbeid og undervisning 

I tillegg til formelle og uformelle møter i gruppefellesskapet, forutsettes det at det drives 
internundervisning der også hjelpepersonellet deltar. Temaer rundt pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid skal inngå i de faste møtene. Gruppefellesskapet skal ha rutiner for opplæring i 
pasient- og brukerrettighetsloven. 
 

5.  Samordning med helseforetakenes pasientadministrative system 
I enkelte regioner vil det bli mulig for gruppefellesskapene å benytte seg av det 
pasientadministrative system i helseforetaket. Dette vil bidra til mere hensiktsmessig utveksling av 
informasjon mellom helseforetaket og gruppefelleskapet. Funksjonaliteten vil kunne variere 
mellom de regionale helseforetakene.  
 

Rutiner for å avtalefeste driftstilskuddsklasse 2 

De regionale helseforetakene skal inngå en egen avtale med psykologspesialisten om utbetaling av 
driftstilskudd klasse 2. Avtalen kan enten inngås ved kunngjøringen av en ny hjemmel i et 
gruppefellesskap, eller ved at psykologspesialister som allerede har avtale med det regionale 
helseforetaket, søker om å få utvidet virksomheten til driftstilskuddsklasse 2. I begge tilfellene må 
kriteriene for driftstilskuddsklasse 2 være oppfylt, og det må inngås en avtale som regulerer 
forholdet.  
 
Det åpnes ikke for at psykologspesialister kan kvalifisere seg for driftstilskuddsklasse 2 ved kun å 
ansette hjelpepersonell for å bedre tilgjengeligheten i avtalepraksis. Mal for avtale om 
driftstilskuddsklasse 2 utformes i samarbeid mellom Norsk psykologforening og de fire regionale 
helseforetakene.  

Uttreden fra praksis 
Dersom en avtalespesialist flytter sin hjemmel til en annen lokalisasjon som ikke oppfyller 
kriteriene for driftstilskuddsklasse 2, omgjøres avtalespesialistens driftstilskudd til klasse 1.  

Dersom en avtalespesialist flytter sin hjemmel ut av en gruppepraksis slik at det blir færre enn tre 

avtalespesialister igjen i gruppepraksisen, omgjøres driftstilskuddet til klasse 1 for de(n) 

gjenværende. Driftstilskuddsklasse 2 kan etter avtale med det regionale helseforetaket 

opprettholdes for gjenværende gruppepraksis med færre enn tre avtalespesialister i en 

tidsbegrenset rekrutteringsperiode. 


