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Høring – Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst 
 
Høringsuttalelsen fra Akershus legeforening er delt i tre deler. 
 
Vi har valgt å svare ut en del fra avtalespesialistene, en del fra primærhelsetjenesten og en fra 
sykehus. 
 
Avtalespesialistene 
Avtalespesialistene omtales innledningsvis under kapitlet «Bakgrunn» i del 1 av rapporten. 
Der avsluttes kapitlet med at Helse Sør-Øst har driftsavtale med omlag 950 avtalespesialister 
og at de står for omtrent 25% av den samlede polikliniske aktiviteten.  
Deretter beskrives det på side 17 i del 2 at tabellene som beskriver forventet utvikling i 
sykehusområdene for liggedøgn og polikliniske konsultasjoner, også inkluderer aktivitet som 
håndteres ved «bruk av avtalespesialisert og private leverandører.» 
  
Utover dette er det ingen omtale av avtalespesialistordningen. Dette til tross for at det i 
oppdragsdokumentet for Helse Sør-Øst RHF fra 2017 ble konkludert med at 
avtalespesialistordningen skulle styrkes og videreutvikles. Det var også en oppfordring om å 
opprette flere driftsavtaler med avtalespesialister.  
 
Det er stadig mer pasientarbeid som kan gjøres i avtalepraksis, og en satsning på ordningen vil 
kunne bidra til å redusere helsekøer og frigjøre kapasitet i helseforetakene.  
 
Avtalespesialister har allerede samarbeidsavtaler med de lokale helseforetakene. Disse 
avtalene kan videreutvikles for å sikre enda bedre samhandling.  
 
Avtalespesialistordningen kan bli en viktig bidragsyter i det utadrettede sykehuset. Men 
avtalespesialistene omtales heller ikke i dette avsnittet, i likhet med i andre deler av 
utviklingsplanen der dette ville vært naturlig.   
 
 
Primærhelsetjenesten 
Det å flytte pasientbehandling til laveste forsvarlige nivå, støttes. Det er pasientnært, helhetlig 
og korte kommunikasjonsveier. 
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Det pekes på at man i det norske samfunn nødvendigvis må bruke mer penger på helse i 
fremtiden. Dette skyldes økende antall eldre, samt økt krav til behandling og forebygging. 
At spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten sammen skal ha mer fokus på forebygging, 
tror vi er lønnsomt og gir økt compliance i befolkningen. 
Det er vår mening at spesialisthelsetjenesten via privatpraktiserende avtale spesialister, kan 
styrkes for å avlaste sykehusene. 
Vi mener samarbeide i Helsefellesskap er viktig og må utvikles. PKO-ordningen er bra, men 
praksiskonsulenten kan ikke alene representere fastlegene inn i Helseforetak. 
I Bærum har vi nå startet et Medisinsk samarbeidsforum der alle avdelingene ved sykehuset og 
foretaket, både psykiatri og somatikk, fastleger, kommuneoverleger er representert. Slik sikrer 
vi at vi bestreber samarbeid i vår felles helsetjeneste. 
 
Helse og arbeid bør være stort satsningsområde da arbeid i seg selv og ikke minst at man føler 
at man lykkes i arbeidslivet, er svært viktig for god helse. 
Det pågår et prosjekt i NAV Bærum og Lier der vi ser på tidlig intervensjon hos de yngre 
og/eller med hyppig sykefravær. Vi ønsker å fremheve hvor viktig NAV er i dette samarbeidet. 
 
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten har som mål å skulle gjøre tjenesten mer attraktiv, 
kvalitetssikker og teambasert. 
Attraktiv ved å hjelpe fastleger med mer overkommelig arbeidsdag og færre antall 
listepasienter, med f.eks. økt baiss tilskudd. Myndigheten skal vurdere annen legevakts 
organisering. Dette er i skrivende stund uavklart. 
 
Det planlegges for at fastlegene skal lede teambasert virksomhet med annet helsepersonell, 
dermed integreres enda mer i det kommunale helsearbeid. Der teambaserte tjenester er særlig 
aktuelle er innen sammensatte lidelser og rus/psykiatri, eldre og barn. Dere er tidkrevende 
oppgaver som pr i dag ikke kan sikres med nåværende fastlegekrise. 
Svært få legekontor har i dag mulighet til å ha primærteam eller annen form for 
samlokalisering med sykepleier, ergo- og fysioterapeut, psykologer m.m. Finansieringen er 
ikke avklart, slik at kommunene som ønsker denne type teambaserte samlokaliserte 
fastlegekontor, er nødt til selv å drifte dem som kommunalt utvidet legekontor. 
Nasjonalt skal man vurdere både sykemeldingspraksis, attester, pasienttransport m.m., noe som 
pr i dag tar mye av fastlegenes tid. 
 
Vår vurdering er at disse tiltakene er helt nødvendige for at den nye samhandlingshverdagen 
skal møtes. Vi vet at leger i allmennlegetjenesten i kommunene, får mye mer å gjøre og er 
viktige for kvalitetssikring av behandlingen rundt pasienter som i økende grad skal behandles 
og følges opp på kommunalt nivå. 
 
Vi understreker behovet for å rekruttere flere leger i fastlegepraksis, legevakt, helsestasjoner, 
sykehjem og fengsler.  
 
Verdien av et stabilt fastlegekorps er grundig dokumentert. 
 
Helse Sør-Øst må ta fastlegesituasjonen på alvor i videre planlegging. 
 
 
Sykehus 
Utviklingsplanen er full av de riktige ordene, og det er ikke vanskelig å slutte seg til 
intensjonene. Den er svakere hva angår konkrete planer for hvordan man skal oppnå disse 
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målene. Den tar ikke opp rot-årsaken til problemene i spesialisthelsetjenesten, nemlig NPM, 
finansieringssystemet og den udemokratiske styringen av sykehusene. Derimot planlegger man 
å nå målene ved effektivisering, uten at man problematiserer at det ikke er noe mer 
effektiviseringsgevinst å ta ut. Det er også en svakhet i HSØ at man ikke ser på 
hovedstadsområdet under ett. I stedet for å inkludere hele Akershus, også vest, forsvinner 
Asker og Bærums befolkning i gjennomsnittet mellom Lysaker og Geilo.  
 
For øvrig slutter vi oss til Overlegeforeningens innspill 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Akershus legeforening 
 
 
Kristin Grefberg (sign.) Frøydis Olafsen  Jannicke Mellin-Olsen 
Leder Styremedlem PSL  Styremedlem Fritt valgt  


