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  18. mars 2020 

   

Informasjonsbrev 2 til avtalespesialister i Helse Sør-Øst RHF om korona-
pandemien 

Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF viser til vårt informasjonsbrev sendt til alle avtalespesialistene 13. 

mars 2020.  

 

De siste dagene har det i stadig flere smittetilfeller ikke vært mulig å identifisere 

smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er 

under kontroll. I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å 

forebygge og motvirke overføring av Covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk nye 

tiltak også i avtalepraksis. Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare 

grupper, og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Tiltakene kommer 

parallelt med at alle helseforetakene tar ned sin elektive kapasitet betydelig eller stiller 

denne helt i bero. 

 

Om nedskalering av driften i avtalepraksis 

Både Helse Sør-Øst RHF og profesjonsforeningene får mange spørsmål fra 

avtalespesialistene om nedtrapping av driften i avtalepraksis i lys av pandemien. De 

allmenne smittehensyn tilsier nå at pasientstrømmen tas ned maksimalt hos alle. Dette 

innebærer at elektiv virksomhet som ikke er kritisk for liv og helse, reduseres.  

 

Helse Sør-Øst RHF vil på nytt understreke at det er du som avtalespesialist som må 

vurdere hva dette innebærer for din pasientliste. Du må nå ta de nødvendige grepene for 

å unngå unødvendige møtepunkter mellom mennesker og dermed redusere 

smitterisikoen i din virksomhet. Vi ber deg spesielt ta hensyn til risikogrupper som ansees 

som særlig utsatt for alvorlige forløp av Covid-19. 

 

RHF-et er kjent med at svært mange pasienter de siste dagene har avbestilt timer hos 

avtalespesialister, og at aktiviteten derfor allerede er betydelig redusert. Vår sterke 

oppfordring er å ta ytterligere grep. Den vanskelige situasjonen vil sannsynligvis pågå 

over tid og vil trolig eskalere den nærmeste tiden. Det er vanskelig å antyde 

tidsperspektivet, men vi vil komme med ny informasjon etterhvert.  

 

RHF-et har fått indirekte beskjeder om at en del avtalepraksiser angivelig allerede har 

stengt ned sine virksomheter. Vi mottar også spørsmål fra avtalespesialister om de nå skal 

stenge kontoret. RHF-et mener at det ikke er grunnlag for at avtalepraksiser skal stenge 
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på et generelt grunnlag I enkelte avtalepraksiser gjennomføres øyeblikkelig hjelp-

behandling og annen svært viktig behandling, som må overføres til helseforetakene 

dersom avtalespesialistene fullstendig stenger sin virksomhet. I andre tilfeller kan 

behandlingen med forholdsvis enkle grep legges om til videokonsultasjoner eller 

liknende. 

 

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om at avtalespesialistene er en del av 

helseforetakenes beredskapsplaner. Foreløpig er det kun noen få helseforetak som har 

tatt kontakt med avtalespesialister for å overføre pasienter fra HF-ene, eller for at de skal 

bidra direkte med pasientbehandling i sykehusavdelingene. Det kan imidlertid på kort 

varsel bli aktuelt å overføre pasienter til avtalepraksis, avhengig av behovet i 

helseforetaket. Det er derfor behov for at dere alle rydder i timebøkene og prioriterer 

strengt hvem som må tas inn til vurdering/kontroll. Vi er gjort kjent med at enkelte 

avtalespesialister tilsynelatende fortsetter med uendret aktivitet. Dette er ikke i tråd med 

Helse Sør-Øst RHF sine klare forventninger om endringer av driften i en svært krevende 

tid med en alvorlig pandemi. 

 

Vi ber for øvrig om at henvendelser som gjelder de tekniske sidene ved permitteringer og 

reduksjon i drift, primært rettes til avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen eller til 

Norsk psykologforening. 

 

Videokonsultasjoner og Norsk Helsenett – takster i Normaltariffen 

Etablering av konsultasjoner med video/telefon kan bidra til å redusere antall 

kontaktpunkter mellom mennesker. Innen psykisk helsevern forventer RHF-et at antall 

konsultasjoner med frammøte kun gjennomføres i svært begrenset omfang. 

Hovedregelen i psykisk helsevern skal være konsultasjoner på video/telefon så lenge 

pandemien pågår i en så aktiv fase. Vi mottar tilbakemeldinger fra avtalepsykologer og 

avtalepsykiatere som sier dette fungerer godt. Vi ber også avtalespesialister i somatikk 

etablere videoløsninger, og ser at dette er godt egnet for en del pasienter, ikke minst i 

hudfaget. 

 

RHF-et viser til tidligere tilsendt informasjon 13. mars 2020 om at Norsk helsenett kan 

tilby gratis og sikker løsning for videokonsultasjon. På nettsidene deres står det at dette 

koster kr 1020 per måned. Vi har fått forsikringer om at Norsk helsenett har et gratis 

tilbud. Betalingsløsningen som er omtalt på nettsiden, gir imidlertid en mer smidig 

integrasjon mot det pasientadministrative systemet. Vi har også fått opplysninger om at 

Skype for business representerer en sikker kommunikasjonsform.  

 

Vi viser for øvrig til informasjon fra PSL sendt 16. mars om ny forskrift som gir 

legespesialister tilgang til å bruke takst 3ad, 3bd og 3c ved telefon- og 

videokonsultasjoner. Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-16-307 

 

Det arbeides nå med forbedring i øvrige takster for telefon- og videokonsultasjoner i 

Normaltariffen både for avtalepsykologer og avtalepsykiatere, og vi forventer at dette er 

på plass i løpet av få dager. Det arbeides videre med kompensasjonsordninger blant 

annet ved beordring inn i sykehus. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FLTI%2Fforskrift%2F2020-03-16-307&data=02%7C01%7Cnils.kristian.klev%40legeforeningen.no%7Ca39e1efeccf74e618f9f08d7c9bb022c%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637199677371550355&sdata=rYSsUe3scKfcH3fNikboH4eud6ZjY6iTb0mgfG0hvWc%3D&reserved=0
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Tilgang til smittevernutstyr 

Vi er kjent med at det er betydelige utfordringer med å skaffe nødvendig 

smittevernutstyr, inkludert munnbind, også i avtalepraksis. Dette er imidlertid en 

betydelig mangelvare overalt i helsetjenesten akkurat nå. Helse Sør-Øst RHF har sett seg 

nødt til å innføre svært streng styring og rasjonering av alt smittevernutstyr, for å sikre at 

de mest kritiske og smitteutsatte delene av tjenesten (som infeksjonsmedisin, intensiv, 

testpersonell og ambulanser) har nødvendig tilgang til smittevernutstyr. 

 

Skulle tilgangen på utstyr bedre seg vesentlig gjennom noen av de nasjonale eller 

regionale tiltakene som er satt i gang, vil vi naturligvis også vurdere om og i så fall 

hvordan, avtalespesialistene kan tilbys utstyr gjennom Helse Sør-Øst RHF. 

 

Vi ber dere derfor vurdere hvordan vanlig munnbind kan skiftes sjeldnere enn i ordinære 

driftssituasjoner. Helseforetakene lager nå prosedyrer for gjenbruk av visir og briller. Vi 

minner om at varmt vann og såpevask av hender, er å foretrekke framfor Antibac. 

Dersom noen har et ekstra lager av smittevernutstyr, oppfordres dere sterkt til å dele med 

andre. Vi kan dessverre ikke gjøre annet enn å be dere tenke kreativt. Helse Sør-Øst RHF 

jobber samtidig intenst med å skaffe mer smittevernutstyr og vil orientere dere dersom 

tilgangen bedres. Den begrensede tilgangen til smittevernutstyr, ikke minst munnbind, er 

nå også i seg selv et argument for å nedskalere aktivitet i avtalepraksis. Nasjonen trenger 

alt tilgjengelig smittevernutstyr primært til å begrense pandemispredning. 

 

Spesielt om øre-nese-hals 

Helse Sør-Øst RHF har fått mange spørsmål fra avtalespesialistene i ØNH. Det er stilt 

spørsmål om tilbudet for utredning av hørselstap og høreapparat-tilpasning helt bør 

opphøre. RHF-et mener dette er helsehjelp som i langt de fleste tilfellene kan utsettes 

uten stor prognostisk betydning for den enkelte pasient. Dette dreier seg særlig om eldre 

pasienter som også er i risikosonen for alvorlige forløp av Covid-19-infeksjon. 

Sannsynligvis kan det foregå noe rådgivning per telefon, slik at antall fysiske kontroller vil 

bli svært få. En slik omlegging av driften, vil måtte få betydning for behovet for 

audiografer og ev. permitteringer (se over).  

 

RHF-et har samtidig fått henvendelse fra Audiografforbundet, som forteller at 

medlemmer er bekymret fordi driften i avtalepraksis fortsetter uforandret. Vi vil 

understreke betydningen av å redusere antall kontakter mellom mennesker og dermed 

smitterisikoen, i lys av den meget alvorlige smittesituasjonen. Utfordringer med leveranse 

av smittevernutstyr vil også raskt kunne påvirke driften ikke minst i avtalepraksis i ØNH 

der smitterisikoen er svært høy. Vi ber dere derfor innstendig om å utsette all aktivitet 

som ikke er påtrengende nødvendig. 

 

Spesielt om øye 

De fire universitetsklinikkene i øye og Norsk oftalmologisk forening sendte 16. mars ut 

et skriv til alle øyelegene i helseforetakene og i avtalepraksis med klare faglig anbefalinger 

om hvilke pasienter som skal prioriteres i forbindelse med Covid-19-pandemien.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-oftalmologisk-

forening/nyheter/informasjon-om-koronavirus/ 

 

http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6eZ230hTbvJSTEgha8r5pNpKPIpF5CUP-2FtC-2Fzq-2F5L7qWI17dzXMVyePacfwoYUNjPKmBvpO5yIgJ4m4agUDasdEdNav3Y2dlZcMquhlDEpLfRmqqK4U-2BDaVvprbvu4xgN-2Fc-3DqQpC_tlrIUzB51vAqAQmXVqPjs8PLnI5ajBWJWQrYMbBiXvIMe6d5Dimvzww9Zys2-2BvtXFOn5h7nVKvxJWWtFahZSYYYk5pAg-2B4Ui-2FrAl-2FAU9lsrYyC565jwQXcCcpgaMMINicL9Fc2xyzaQgr5817iVyGXtUokhcK234HXB8uQdZ9sfFj7dN9MTCSZtSzR96kIUWHidT35MzZN4JeyBery-2B5lrippO1EqCj7Lfm9jTkSNiRE74je3oxCAqmpynOVSlWGyGJ6tXk11XDs06ZmbNaf1hjylRJuWGm0Q9zyqIvT0W4-3D
http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6eZ230hTbvJSTEgha8r5pNpKPIpF5CUP-2FtC-2Fzq-2F5L7qWI17dzXMVyePacfwoYUNjPKmBvpO5yIgJ4m4agUDasdEdNav3Y2dlZcMquhlDEpLfRmqqK4U-2BDaVvprbvu4xgN-2Fc-3DqQpC_tlrIUzB51vAqAQmXVqPjs8PLnI5ajBWJWQrYMbBiXvIMe6d5Dimvzww9Zys2-2BvtXFOn5h7nVKvxJWWtFahZSYYYk5pAg-2B4Ui-2FrAl-2FAU9lsrYyC565jwQXcCcpgaMMINicL9Fc2xyzaQgr5817iVyGXtUokhcK234HXB8uQdZ9sfFj7dN9MTCSZtSzR96kIUWHidT35MzZN4JeyBery-2B5lrippO1EqCj7Lfm9jTkSNiRE74je3oxCAqmpynOVSlWGyGJ6tXk11XDs06ZmbNaf1hjylRJuWGm0Q9zyqIvT0W4-3D
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Rådene medfører en betydelig nedskalering av antall vurderinger og kontroller. Helse 

Sør-Øst RHF vil understreke at dette er faglige anbefalinger utarbeidet av fagmiljøene på 

selvstendig grunnlag, og ikke nasjonale faglige retningslinjer. Anbefalingene synes likevel 

godt egnet som verktøy i en situasjon der all elektiv virksomhet skal nedskaleres 

betydelig. 

 
Hva kan jeg gjøre dersom hjelpepersonell ikke vil stille på jobb? 
Helse Sør-Øst RHF har mottatt henvendelser fra avtalespesialister som forteller at deres 
ansatte som er friske, ikke ønsker å komme på jobb av hensyn til smitterisiko for 
eksempel for familie som har risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Helse Sør-Øst RHF 
oppfordrer alle til å jobbe for å finne gode og fleksible løsninger i samråd med de ansatte, 
der formålet er å ivareta hensynet til helse, smittevern, drift og de ansatte selv.  

 

Helsedirektoratets begrensninger for private psykologer 

Helse Sør-Øst RHF viser til Helsedirektoratets pålegg gjeldende fra 16. mars om at blant 

annet private psykologer må stenge sine virksomheter som ledd i begrensinger av 

korona-smitte. Pålegget om stenging gjelder ikke for avtalepsykologer, da disse er en del 

av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er likevel slik at formålet med 

Helsedirektoratets pålegg også har gyldighet for aktører i spesialisthelsetjenesten, og vi 

oppfordrer derfor innstendig til at man unngår fysiske møter mellom pasient og 

behandler. 

 

Informasjon fra Helse Sør-Øst RHF 

Viser til https://www.helse-sorost.no/beredskap-korona for oppdatert informasjon. 

Dersom situasjonen endrer seg, vil Helse Sør-Øst RHF komme med ytterligere 

informasjon. Vi planlegger forøvrig en kartlegging av kapasiteten i avtalepraksis i lys av 

anbefalingene om nedskalering av driften. 

 

 

 

 

Gro Vik Knutsen, fagsjef 

Helse Sør-Øst RHF   
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