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Informasjonsbrev 3 til avtalespesialister i Helse Sør-Øst om koronapandemien 

Bakgrunn 
Koronapandemien har sammen med de pågående tiltakene i samfunnet, fått store 

konsekvenser for oss alle. Helse Sør-Øst RHF har mottatt mange spørsmål fra de ca. 950 

avtalespesialistene i regionen, og vi har prøvd å svare dere fortløpende. Vi ser likevel 

behov for felles og oppdatert informasjon. Informasjonsbrevene fra Helse Sør-Øst RHF 

og annen nyttig informasjon, er samlet på RHF-ets nettsider. Her finnes også råd om 

smitteverntiltak, brev fra PSL og Norsk psykologforening. 

Helse Sør-Øst - Korona- informasjon til avtalespesialister 

 

I dette brevet ønsker vi å gi tilbakemelding om den gjennomførte Questback-

undersøkelsen, informere om tilgangen til smittevernutstyr for avtalespesialister og gi 

noen signaler om aktiviteten i avtalepraksis etter påske. 

 

Tilbakemelding fra Questback om situasjonen i avtalepraksis 
Det var svært god respons på den utsendte Questback-undersøkelsen, med en samlet 

svarprosent på 89 %. I følge kartleggingen var det få praksiser som hadde stengt per 23. 

mars 2020. De fleste avtalepraksisen som hadde stengt, oppga at dette var pga. karantene 

eller smitte/mistanke om smitte hos ansatte eller avtalespesialisten selv.  

 

Psykisk helsevern 

Innen psykisk helse var det før pandemien etablert takster for telefon- og 

videkonsultasjoner. Kartleggingen viser at mange har tatt dette i bruk. 91 % av 

psykologene og 96 % av psykiaterne som har svart på undersøkelsen, benytter seg av 

telefon/videokonsultasjoner. Innen psykisk helsevern oppgir 63 % at driften tilsvarer en 

aktivitet mellom 50-100 %. 

 

Somatikk 

Det var ikke takster for e-konsultasjoner innen somatikk før pandemien inntraff, men 

dette kom raskt på plass. Det er ikke mulig å benytte videokonsultasjoner i like stor grad 

innen somatikk som i psykisk helsevern. Likevel benytter mange spesialiteter 

videokonsultasjoner som et supplement. Tilbakemeldingene viser at 90 % innen 

barnesykdommer, 60 % innen hud, 47 % innen ØNH og 25 % innen øye, har tatt i bruk 

videokonsultasjoner. Sannsynligvis er det fortsatt et potensiale for å ta dette i bruk for 

enda flere spesialister i somatikk. 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no
https://www.helse-sorost.no/beredskap-korona/informasjon-til-avtalespesialister
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Av undersøkelsen framgår det tydelig at driften i de fleste avtalepraksiser er nedskalert, 

slik også Helse Sør-Øst RHF tydelig anmodet i informasjonsbrev av 18. mars. Årsaken til 

lav aktivitet skyldes trolig også at mange pasienter uteblir fra oppsatt konsultasjon pga. 

redsel for smitte. Mange avtalespesialister oppgir i undersøkelsen at de har permittert 

ansatte. Det er vanskelig å få et eksakt bilde av nedgangen i aktivitet, da mange har 

nedskalert mye av ordinær drift, men likevel er tilgjengelige for henvendelser per telefon 

eller video. 

 

Innen mange somatiske fagområder er det opprettholdt en drift på ca. 50 %, men dette 

varierer mye. Innen øye, der andelen eldre er svært høyt og nærkontakt i større grad er 

nødvendig, synes driften hos de fleste å ligge på omlag 25-30 % av normal drift. Innen 

ØNH varierer aktiviteten mye, men de fleste angir aktivitet mellom 10-50%, noen høyere 

og andre har stengt praksisen helt. Av de som har svart på undersøkelsen, var det ca. 30 

% som per 23. mars hadde tilgjengelige smittevernutstyr for mindre enn to ukers drift. 

Årsaken til redusert drift synes til dels også å skyldes mangelfull tilgang til 

smittevernutstyr. 

 

Det vekker bekymring at flere avtalespesialister i ØNH, nevrolog og kardiologi 

rapporterer om 100 % aktivitet per 23. mars 2020, og om dette faktisk betyr at flere har 

opprettholdt aktiviteten på samme nivå som før pandemien inntraff. Vi ber de av dere 

som har meldt inn 100 % kapasitet om å sende oss informasjon hvordan dette håndteres 

i praksis, gitt de tydelige signalene fra helsemyndighetene som Helse Sør-Øst har 

videreformidlet, når det gjelder å unngå kontakt mellom mennesker og den vanskelige 

tilgangen på smittevernutstyr. 

 

Samarbeid med helseforetakene 

Innen psykisk helsevern er det få avtalespesialister som selv har kontaktet eller er blitt 

kontaktet av tilhørende DPS. Av de psykologene/psykiaterne som er kontaktet av DPS, 

har samtlige informert DPS om at de kan ta imot pasienter. Innen somatikk har ca. 27 % 

av de som har besvart undersøkelsen, opplyst at de er kontaktet av helseforetaket med 

spørsmål om å ta over pasienter, ev. om ansettelse ved sykehuset. De aller fleste har vært 

positive til dette. 25 % av de som er kontaktet av HF-ene er avtalespesialister innen øye.  

 

Utbetaling av driftstilskudd 
De fire regionale helseforetakene har besluttet at driftstilskuddet skal løpe uavhengig av 
aktivitet under den pågående pandemien. Dette har vi informert om før, men velger å 
gjenta det da vi mottar en del spørsmål. Driftstilskuddet vil utbetales uavkortet, også 
dersom avtalespesialisten selv er helt eller delvis permittert. Helse Sør-Øst RHF ønsker i 
utgangspunktet ikke at praksisene skal være stengt, men at avtalespesialisten skal være 
tilgjengelig for pasientene, svare på telefon og ta imot pasienter til videokonsultasjoner 
eller ordinære konsultasjoner, der dette er indisert etter en vurdering i det enkelte tilfellet. 
Når det gjelder rett til dagpenger, kan det imidlertid være andre krav til aktivitet i 
virksomheten som fordrer at spesialisten ikke er fullt permittert. Legeforeningen/ 
Psykologforeningen er rette instans for spørsmål om dette.  
 
Utbetaling av neste driftstilskudd skjer 7. april 2020. 
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Nye takster i Normaltariffen 
I forbindelse med pandemien har det kommet på plass endringer i Normaltariffen, der 

det blant annet er lagt til rette for å ta i bruk videokonsultasjoner. Vi henviser til Helfo og 

Legeforeningen/Psykologforeningens internettsider for detaljer. Spørsmål om 

takstbruken bes for øvrig rettes direkte til Helfo eller profesjonsorganisasjonene. 

 
Tilgang til smittevernutstyr under pandemien 
Tilgangen til hånddesinfeksjon skal nå generelt være god, selv om det er andre 

leverandører og alternative produkter/forpakninger på markedet og tilgangen varierer 

innen en tidsperiode. Den enkelte avtalespesialist må selv orientere seg om markedet og 

skaffe dette selv. Såpe og vann fungerer også godt.  

 

For avtalespesialister i psykisk helsevern 

For spesialister i klinisk psykologi og psykiatri er det i utgangspunktet ikke behov for 

smittevernutstyr. Langt de fleste har tatt i bruk videokonsultasjon, og dere oppfordres 

først og fremst til å bruke denne løsningen. Ved oppmøte, gjelder de vanlige tiltak om å 

holde avstand, sørge for god håndhygiene og unngå fysisk kontakt. Dersom du som 

avtalespesialist selv har symptomer på øvre luftveisinfeksjon, må du selvsagt holde deg 

hjemme, jamfør de generelle kravene i samfunnet. Tilsvarende gjelder også for pasienter 

med symptomer. 

 

For avtalespesialister i somatikk 

Helse Sør-Øst RHF er gjort kjent med at det på det private markedet fortsatt er 

muligheter til å skaffe smittevernutstyr, selv om de vanlige salgskanalene ofte ikke 

fungerer. Dersom det likevel viser seg helt umulig å skaffe utstyr på det private markedet, 

kan avtalespesialisten gå i direkte dialog med avdelingsledelsen ved det aktuelle 

helseforetaket. Tilgang til smittevernutstyr gjennom helseforetaket forutsetter at 

helseforetaket ønsker at de aktuelle pasientene behandles hos den aktuelle 

avtalespesialisten gjennom pandemien. Det er altså helseforetakets faglige vurderinger 

som må ligge til grunn for eventuelt å allokere smittevernutstyr fra helseforetaket til den 

enkelte avtalespesialist. 

 

Vi opplyser samtidig at bruken av smittevernutstyr generelt i «vanlige» situasjoner er 

vesentlig endret i foretakene som følge av den globale og nasjonale knappheten på 

smittevernutstyr. Det brukes f. eks. langt sjeldnere munnbind i situasjoner der det ikke er 

kjent eller mistenkt smitte. Dersom smittevernutstyr tildeles gjennom foretakene, 

forventer Helse Sør-Øst RHF en tilsvarende restriktiv og bevisst bruk hos 

avtalespesialist. Vi viser for øvrig også til Folkehelseinstituttets nasjonale råd om bruk og 

gjenbruk av smittevernutstyr. Disse oppdateres jevnlig:    

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/   

 

Når det gjelder avtalespesialister i hud, er det lite hensiktsmessig at alle avtalespesialistene 

i regionen tar kontakt med hudavdelingen på OUS, RH. Det anbefales derfor i stedet 

kontakt fortrinnsvis med avdelingsledelsen ved medisinsk avdeling for den faglige 

dialogen om pasientbehandling, som eventuelt vil kreve tilgang til smittevernutstyr fra 

foretaket. Helseforetakene er gjort kjent med denne ordningen. Dersom det oppstår 

spesielle utfordringer med å komme i dialog med helseforetaket, kan det tas kontakt med 

gro.vik.knutsen@helse-sorost.no. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/
mailto:gro.vik.knutsen@helse-sorost.no
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Samarbeid med helseforetakene og planlegging av aktiviteten i avtalepraksis etter 
påske 
Helse Sør-Øst RHF har anmodet alle helseforetakene om å ta kontakt med «sine» 

avtalespesialister. Under den pågående pandemien, er det særlig viktig at de samlede 

ressursene anvendes hensiktsmessig, og at til enhver tid gjeldende smittevernregler og 

prosedyrer også brukes i avtalepraksisene. Vi vil understreke at det er viktig at 

avtalespesialister bidrar til kontakt med avdelingsledelsen ved det aktuelle helseforetaket. 

Dersom du ikke har hørt noe fra sykehusavdelingen, ta kontakt! Vi vet at noen 

avtalespesialister har opplevd at helseforetaket ikke har hatt bruk for deres kapasitet, men 

dette kan selvsagt endre seg og det er viktig at dere vet om hverandre.  

 

Det er krevende å gi anbefalinger om videre nivå på aktiviteten i avtalepraksis etter påske. 

Tilsvarende utfordringer er det for ulik elektiv virksomhet i sykehusene. Mange pasienter 

kan uten alvorlige konsekvenser vente noen uker, ev. måneder på utredning og 

oppfølging, men dersom situasjonen trekker i langdrag, kan det være fare for at lav 

aktivitet i spesialisthelsetjenesten kan gå ut over liv og helse for elektive pasientgrupper.  

 

Utbredelsen av Covid-19 pandemien i Norge vurderes daglig, og vi forstår at det er 

vanskelig å planlegge i en så dynamisk situasjon. Avhengig av de signalene som norske 

myndigheter vil gi framover, vil Helse Sør-Øst i dialog med myndigheter og 

helseforetakene vurdere om aktiviteten i spesialisthelsetjenesten generelt bør endres noe 

etter påske. Dersom situasjonen tillater det, kan en økning i aktivitet både gjelde pasienter 

som helseforetakene ber avtalespesialistene om å overta, samt pasienter fra egen liste som 

avtalespesialisten har vurdert bør komme til konsultasjon. Det er fortsatt en forutsetning 

at den enkelte avtalespesialist vurdere dette opp mot forsvarlighetskravet, og gjerne i 

dialog med fagmiljøene i sykehus. Tilgangen til smittevernutstyr vil også ha betydning for 

aktivitetsnivået, og alle må forholde seg til det svært krevende markedet for tilgang til 

nødvendig smittevernutstyr for hele helsetjenesten. De generelle rådene om 

smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet og som vi tidligere har formidlet, må selvsagt 

også ligge i bunn. 

 

Helse Sør-Øst RHF har mottatt gode eksempler på at helseforetak tar kontakt for å 

overføre pasienter til avtalepraksis, og at sykehusavdelinger ansetter avtalespesialister i 

deltidsstillinger for å dekke blant annet vaktturnuser. RHF-et vil takke for alt godt 

samarbeid i en særdeles krevende tid for verden, nasjonen og for alle deler av 

helsetjenesten spesielt. 

 

Helse Sør-Øst RHF er klar over at situasjonen er krevende også for de fleste 

avtalespesialister. Noen er smittet av covid-19, noen er i karantene og mange har 

permittert ansatte pga. lav aktivitet. Vi vet at mange nyetablerte har en særlig krevende 

situasjonen. Vi vil likevel ønske dere alle en riktig god påske og håper dere får noen gode 

fridager! 
 

 

 

         

Gro Vik Knutsen 

fagsjef 


