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Høringssvar NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. 

 

Praktiserende spesialisters landsforening ønsker å gi tilbakemelding på kapitlene som omhandler 

temaer som er mest relevante for spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus. 

 

Kapittel 9 Mobilisering og omdisponering av personell under kriser som rammer helse- og 

omsorgstjenesten.  

2.4: PSL støtter at det bør inngås sentrale kriseavtaler mellom partene i arbeidslivet, supplert med 

lokale avtaler, der også fastlegene og avtalespesialistene inngår. I tillegg bør de individuelle avtalene 

mellom avtalespesialister og regionale helseforetak ha egne bestemmelser om beredskap under en 

krise. 

 

Kapittel 11 Beredskap for smittevernutstyr og håndtering under covid-19-pandemien 

Side 107, under koordineringsgruppe for utstyr og fordeling (KUF):» Utstyret ble fordelt etter en 

fordelingsnøkkel hvor 70% av utstyret skulle gå til helseforetak/ sykehus og 20 % til kommunene.» 

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

Dette bidro til at aktiviteten i avtalepraksis ble redusert. 

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.  

 

Kapittel 12 Vaksine 

PSL støtter at vaksinearbeidet er et tema som bør evalueres i en senere rapport. Det er ønskelig at 

man vurderer prioriteringen av vaksiner til helsepersonell generelt, og spesialisthelsetjenesten 

utenfor sykehus spesielt. Praktiserende spesialister har i mindre grad blitt prioritert på linje med 

kolleger på sykehus i forhold til vaksiner, selv om FHI har definert spesialister utenfor sykehus som en 

prioritert gruppe i vaksinasjonsprogrammet. Det har vært store lokale og regionale forskjeller i 

forhold til fordelingen av vaksiner i spesialisthelsetjenesten, også utenfor sykehus.  

 

Kapittel 29 Spesialisthelsetjenesten under pandemien 

I dette kapittelet blir ikke avtalespesialister omtalt selv om avtalepraksis er en integrert, men 

desentralisert del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Omtrent 25% av alle polikliniske 

konsultasjoner foregår i avtalepraksis. 

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. 

 



 

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 

 

 

 

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 en dramatisk reduksjon av 

aktiviteten i avtalepraksis. 

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. 
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