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Høring – Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 
 
Høringsuttalelsen fra Akershus legeforening. 
 
Kjerkol ber spesielt om innspill på: 
1. Hva er de viktigste utfordringene å adressere? 
2. Hvilke tiltak er aktuelle? 
3. Er dere kjent med pågående arbeid eller gode eksempler som departementet bør være kjent 

med?  
 

Fastlegene 
1. Fastlegene må bli flere for å møte oppgavene. Kompensasjon økonomisk. 

- Psykiatrien må ha kapasitet til å vurdere og behandle raskt de som vurderes suicidale, 
fare for vold mot seg selv og andre. Ventetiden er uforsvarlig hos de 
privatpraktiserende psykologer og psykiatere. At det er vanskelig å komme til 
avtalespesialister, bygger oppunder at tilbud om helsetjenester blir skjevt. 

- Barne- og ungdomspsykiatrien må utbygges, vi kan ikke leve med avslag. 
- Avrusningsplasser må bygges ut, ventetid på måneder er uholdbart. 

2. Kort sikt: økte bevilgninger til FLO for å bli flere umiddelbart.  
- På lengre sikt: vurdere hele finansieringssystemet. 

Bygge ut og utdanne flere psykiatere og psykologer, ansette dem i team ved  
DPS og BUP. 

- Lage avrusnings avdelinger med oppfølging i alle kommuner. 
 
3. Departementet er godt kjent med Tromsø modellen! 

Det finnes løsninger på kort sikt. Hvordan vi skal løse det på lang sikt, må bli et samarbeid 
mellom det sentrale, det kommunale og legeforeningen. 

 
 
Avtalespesialistene 
1. Stadig større grad av todeling i helsetjenesten. Mange private aktører i primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Stort press i den offentlige helsetjenesten, både hos fastleger og på 
sykehus 
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2. Øke kapasiteten i den offentlige helsetjenesten. Avtalespesialistene er en desentralisert, 
effektiv og integrert del av spesialisthelsetjenesten. Øke antall hjemler for å avlaste 
poliklinikkene på sykehusene. Forbedre samarbeidsavtaler mellom helseforetak og 
avtalespesialister for å kunne utnytte kapasiteten på best mulig måte.   
 

3. Det planlegges en evaluering av avtalespesialistordningen i regi av RHFene. Det blir viktig 
å belyse de mange gode eksemplene på behandlingsforløp og samhandling mellom sykehus 
og avtalespesialistene. 
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