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VIL TVINGE FREM FLERE AVTALEHJEMLER: Kjersti Toppe er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Hun tar i dette intervjuet til orde for å gi de regional helseforetakene tydeligere og mer direkte styringssignal om å øke 
antallet avtalespesialistene i tråd med hva et bredt flertall i Stortinget ønsker.
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A vtalespesialistenes arbeid er en viktig  
del av helsetjenesten og en økning 
i antallet avtalehjemler vil kunne  
oppfylle Samhandlingsreformens 

målsetting om økt nærhet til spesialisthelse- 
tjenesten. Det ligger dessuten en betydelig  
effektiviseringsgevinst i å benytte flere avtale-
spesialister. Likevel er ikke avtalespesialistene 
konkret omtalt i reformteksten. Vi kontaktet 
nestleder i Stortingets helse- og sosialkomité, 
Kjersti Toppe (Sp) som i dette intervjuet påpeker  
svakhetene i Samhandlingsreformen. Hun mener  
dessuten at politikerne må gi RHF-ene sterkere 
styringssignaler.

- Vi har allerede gitt styringssignal om at 
antallet avtalespesialister bør økes, men så det 
skjer ingenting. Jeg er litt utålmodig vedrørende 
dette. Jeg opplever at det er et bredt politisk 
flertall som mener at en bør ha flere avtalespe-
sialister, og så har utviklingen stoppet opp, sier 
Kjersti Toppe.

Har politikerne gitt fra seg styringsmulig-
hetene til RHF-ene slik at de ikke kan påvirke 
utviklingen? 

- Da er vi inne på foretaksmodellen og  
politiske mulighet til å styre i forhold den.  
Avtalespesialistene er en viktig del av fore-
takenes “sørge for ansvar”. Foretaksmodellen 
er ikke til hinder for politisk styring. Du kan 
eventuelt øremerke midler. Du kan i all fall 
sette helt klare krav gjennom oppdragsmøter  
og Oppdragsdokumentet til RHF-ene som pre-
siserer dette sørge - for - ansvaret. 

Toppe sier det finnes rom for politisk styring 
dersom man vil det og viser til at helseminis-
teren i forbindelse med interpellasjonsdebatten 
om avtalespesialistene våren 2010 (Interpellasjon 
nr. 52 (2009-2010) sa at hun ville ta dette opp 
med foretakene. 

- Det er Helseministeren som er den politiske 
kanalen for styring. Mitt parti er imot foretaks-
modellen. 

Toppe sier hun derfor prøver å skissere løs-
ninger i et system som hun i utgangspunktet er 
uenig i. Hun ønsker mer politisk styring. 

- Det er rom for å styre og jeg er opptatt av at 
vi må styre så mye vi kan innenfor den modellen 
som er valgt. 

Toppe hevder videre at det kan synes som 
om det er politisk vegring mot mer styring fordi 
man valgte foretaksmodellen nettopp med den 
begrunnelsen at politikerne ikke skulle detalj-
regulere, men angi det mer overordnede, og så 
skulle RHF-ene få ansvaret for den praktiske 
tilretteleggingen. 

- Jo mer man detaljregulerer politisk så virker 
det imot den valgte organisasjonsmodellen. 

TRENGER STYRINGSSIGNALER
Men RHF-ene skal vel følge de politiske  
signalene, og det har de gjennom flere  
regjeringer ikke gjort?

- Jeg mener de regionale helseforetakene må 
få mer tydelige og direkte styringssignal når det 
gjelder avtalespesialistene. Både at det må opp-
rettes flere hjemler, men også at de må se på den 
geografiske fordelingen, for sistnevnte er også 
viktig med hensyn til dette. I Bergen hvor jeg 
kommer fra, klumper avtalespesialistpraksisene 
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Antallet avtalespesialister har så og si stått på stedet hvil de siste 10 årene. Samtidig har  
antallet spesialister totalt sett i Norge økt fra 14558 i 2001 til 21591 i 2011. Nå har nestlederen

i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), mistet tålmodigheten med RHF-ene.

VIL TVINGE FREM FLERE 
AVTALEHJEMLER

av OLE JOHAN SVORKEN

er lege, stortingsrepresentant og nestleder i 
Helse- og omsorgskomiteen.

KJERSTI TOPPE (SP)

Kjersti Toppe lei av at RHF-ene trosser stortingsflertallet:
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seg sammen på et lite område. Mens hvis du tar 
med Sogn og Fjordane fylke  så finnes det veldig 
få avtalespesialister på et kjempedigert område. 
Foretakene må styre mer i forhold til fordeling 
geografisk.

De fleste politikerne virker positive til avtale-
spesialister og mener de burde brukes mer. 

- Ansvaret for avtalespesialistene ligger til de 
regionale helseforetakene, også det å opprette 

nye hjemler. Vi hadde en interpellasjonsdebatt, 
som Bent Høie fremmet, om avtalespesia- 
listene. Høyre vil at avtalespesialistene skal  
lønnes direkte gjennom ISF satser, løsrevet fra 
foretakene. De er misfornøyd med at det ikke 
har vært en økning i antall avtalehjemler. Det  
er vi også.

Kunne man tenke seg en bedre funksjonsde-
ling mellom avtalespesialistene og sykehusene 
når det gjelder polikliniske tjenester innen de 
ulike spesialitetene?

- Jeg er overbevist om at man også kunne bli 
mer effektive i forhold til de avtalespesialistene 
man har, nettopp ved at man kan få et bedre  
samarbeid med sykehusenes poliklinikker eller  
avdelinger. Kanskje at man tenker litt mer i  
forhold til hvilke pasienter sykehusenes poli-
klinikker har og skal ha, og hvilke pasienter de 
forskjellige avtalespesialistene skal ha. 

Toppe sier at hennes erfaring er at det nå ikke 
er noen styring i forhold til dette. Fastlegen 
kan henvise til poliklinikk eller avtalespesialist  
uansett problemstillinger. Samarbeidet med  
sykehuset er også ikke alltid slik det burde være. 

- Det bør jo være slik at hvis det er spesielle 
problemstillinger så bør avtalespesialistene lett 
kunne få  konferere med noen som er eksperter,  
og ikke en nyutdannet assistentlege. Og hvis 
avtalespesialisten vil henvise til poliklinikk 
så må de få henvist den pasienten og ikke bli  
avfeid.

- Manglende takster i Normaltariffen mener 
mange avtalespesialister er et problem i forhold 
til hensiktsmessig bruk av dem. Spesialister vi 
har snakket med mener søvnapne er et økende 

problem i befolkningen, men at denne lidelsen 
er underdiagnostisert og at det er lang ventetid 
på søvnutredning i sykehusene. Burde man få 
takster for søvnutredning inn i Normaltariften 
slik at avtalespesialister med kompetanse på 
dette kunne gjøre dette?

- Innen medisin kommer det alltid nye syk-
domsgrupper som vokser og som takstsystemet 
ikke henger med i. Da får du pasientgrupper som 
faller unna. Sykehuset trenger ikke bruke sin tid 

på alle grupper. Det burde være en tydeligere 
ansvarfordeling. RHF-ene bør være mye råere 
på å lage grense for hva som er det offentliges 
ansvar og hva som er det privates ansvar. Det 
tror jeg kunne ha frigjort mye ressurser også hos 
avtalespesialistene. 

VIKTIGE Å VELGE NOE BORT
Hva er en offentlig oppgave og hva må pasien-
ten gå til det private å få gjort?

- Innen hudområdet for eksempel er det mye 
som er kosmetisk, som kanskje ikke burde være 

det offentliges oppgave. Men det er en diskusjon 
som ikke tas. 

Toppe medgir dette er også kritikk av hennes 
egen profesjon. Innen alle spesialiteter finnes  
det ulike ting som kan diskuteres om det er det 
offentliges oppgave eller ikke. Dette gjelder også 
hva slags problemstillinger fastlegene henviser. 

- Men det finnes ingen ordninger på dette. 
Er du avtalespesialist får du få eller ingen sty-
ringssignaler for hva du innenfor ditt fagfelt skal  
drive med og ikke. Det har til nå vært ganske 
fritt opptil for den enkelte avtalespesialist å  
bestemme hva slags profil man skal ha på  
praksisen sin. 

Toppe sier det er ikke sikkert den profilen er i 
tråd med det som er helsepolitiske prioriteringer.  
Litt av problemet er også at man henviser  
mange flere til spesialisthelsetjenesten nå enn 
man gjorde før. Det er også en stor grad av  
variasjon. Hvis man skal få frigjort ressurser 
slik at man når de prioriterte pasientene så er det  
viktig at avtalespesialistene ikke bare styrker 
samarbeid mot sykehus ,men også mot fastle-
gene. Å henvise til spesialist  kan være en enkel 
mulighet å få ekspedert pasienten fort.

- Poenget mitt er at det er en del misbruk av 
spesialisthelsetjenester, også av avtalespesia-
listene, slik at vi ikke får brukt den kompetansen 
de har. Det er jo høyspesialisert kompetanse, 
og så blir det kanskje brukt litt på feil måte. Jeg  
er også litt opptatt av at vi også bør se på hva 
de bruker tiden på, at man kan få en bedring  
av det. Fastlegene har her en veldig viktig port-
vaktfunksjon, fremhever Toppe. 

Er det fortsatt en politisk holdning om 
at avtalespesialistene ikke er en del av det  
offentlige?

- Det kan godt være noen slike holdninger 
igjen. Men avtalespesialistene gjør jo en jobb for 
det offentlige. Men jeg tror heller at det er slik 
fordi foretakene alltid er i en økonomisk skvis. 
Det har aldri nok penger. Så opplever de vel da 
at det å opprette nye hjemler blir en engangs-
kostnad som trekker midler fra det de kunne  
hatt i poliklinikken. Det blir en slik dragkamp 
innenfor RHFene. Det kan iallfall være en årsak 
til at det er vanskelig å få flere hjemler. 

JA TIL FLERE TAKSTER
Toppe påpeker at hvis det er litt motkrefter i 
systemet mot flere hjemler så må mer politiske 
signaler til RHFene til. Hvis man i fremtiden fra 
Stortingets side er mye mer tydelig på dette. 

- Man styrer jo ganske mye på alle områder, så 
det er jo mulig. Nå har man hatt en litt forsiktig 
tilnærming og sagt at dette bør de (RHFene) få 
til, men det går jo an å intensivere og være enda 
mer tydelig enn man har vært hvis man ser at 
signalene man har gitt ikke fører frem. 

Toppe viser til at i svaret på interpellasjonsde-
batten så var helseministeren også ganske tydelig 
på at hun var helt enig i målet. og at RHFene 
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”Jeg mener de regional helseforetakene må  
få mer tydelige og direkte styringssignal når  

det gjelder avtalespesialistene. Både at det må 
opprettes flere hjemler, men også at de må se 
på den geografiske fordelingen, for sistnevnte  

er også viktig med hensyn til dette.”

”Jeg er overbevist om at man også kunne bli  
mer effektive i forhold til de avtalespesialistene 

man har, nettopp ved at man kan få et  
bedre samarbeid med sykehusenes  

poliklinikker eller avdelinger.”
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måtte prioritere å øke antall hjemler. Hvis man 
ser at det ikke skjer, så er svaret at man må inn 
og styre mer politisk for å få denne viljen ut i 
RHFene.

Spesialister jeg har snakket med mener  
søvnutredning kunne vært gjort i avtalepraksis. 
Men per i dag kan de ikke gjøre slike utrednin-
ger fordi dette ikke er lagt inn i Normaltariffen. 
Hva er dine tanker om bruk av avtalespesia-
listene i søvnutredninger?

- Jeg  er ikke ekspert på akkurat dette, men  
jeg har ingen motforestillinger. Jeg kan ikke 
skjønne at det ikke er en oppgave som lett kan 
legges ut til avtalespesialistene.

Det samme gjelder kirurgitakster. Fra PSL 
er det et ønske om å få flere målrettede takster 
inn i Normaltariffen fremfor bruk av anbuds-
ordninger. Dette for å sikre kvalitet og konti-
nuitet i tjenestetilbudet. Et eksempel på en slik 
ønsket takst er innen nese-bihulekirurgi. Hva 
er din kommentar til dette?

- Igjen, jeg har ingen motforestillinger mot 
det. Det viser at man må ha en gjennomgang på 
de forskjellige spesialitetsområdene, på hva som 
kan legges ut til avtalespesialistene. Og så må 
taksten følge, slik at det gjør det mulig.

SPESIALISTENE MÅ UT AV SYKEHUS
Hva er dine tanker om dette i forbindelse med 
at Samhandlingsreformen skal iverksettes fra 
nyttår?

I forbindelse med Samhandlingsreformen 
må spesialistene mer ut av sykehus. I forhold 
til dette er det to momenter. En ting er bruk av  

avtalespesialister. Men man kan også tenke seg 
at spesialister ansatt i sykehus må ambulere ut 
på lokalmedisinske sentere. 

Toppe har intet imot begge deler  hvis man 
skal ha et godt lokalmedisinsk senter. Lokalme-
disinsk senter er ikke lovpålagt med reformen. 
Det er noe mange kommuner ønsker å opprette, 
og som vi synes er bra at de gjør og som det  
i flere år har vært planleggingsmidler for på 
statsbudsjettet. 

- Disse sentrene må ha et innhold. Og kom-
munene er jo pålagt noen nye oppgaver, slik  
som øyeblikkelig hjelp plasser og utskrivnings-
klare pasienter som ikke kan komme rett hjem. 
Vi har sagt sentrene skal kunne være et tilbud 
før, i stedet for eller etter sykehusinnleggelse. 

Toppe er opptatt av en samordning, det vil si 
flere tilbud i et lokalmedisinsk senter. Spesia-
listvurdering, altså poliklinisk aktivitet som 
kan flyttes ut, kan legges til de lokalmedisinske  
sentrene. 

- Det er jo hovedintensjonen med hele refor-
men at pasientene skal reise mindre og legene 
må reise mer. 

Ja, og det er derfor jeg også nevner inten-
sjonen. Avtalespesialistene er imidlertid lite 
konkret omtalt i forbindelse med Samhand-
lingsreformen. Din kommentar til det?

- Det er sant. Det står ikke så tydelig i det 
som er kommet fra Stortingets side. Det mer en 
retningsreform. Og alt er ikke oppe og står den 
01.01.12. Dette vil ta tid. Man begynner ganske 
gradvis, men så har man noen klare mål på det. 
Det er ikke laget noe klart regelverk for at et 

lokalmedisinsk senter skal inneholde de og de 
avtalespesialistene. 

«Problemet» er, sier Toppe, at landet vårt er så 
forskjellig. Man har distrikt med store avstander, 
man har store byer. Å lage en standard for hvor-
dan det skulle være over alt hadde ikke fungert 
der ute. 

- Man har derfor landet på at man har lovfestet 
at foretakene skal måtte lage bindende avtaler 
med kommunene. Der må de bli enige om hva 
slags tjenester som skal ut av sykehus. Det er 
mange kommuner som har avtaler i dag, men det 
er litt tilfeldig. Nå blir det en plikt og det er for-
skriftsfestet hva disse avtalene skal inneholde. 
Det flytter litt av beslutningene ut. 

PLUSS BLIR MINUS
- Jeg kan skjønne at det hadde vært greit å ha en 
lov som sa at det og det skal ut av sykehus. Slik 
er det imidlertid ikke blitt, og det hadde nok vært 
litt lite praktisk og bestemt herfra hvordan det 
skulle være. Men så må vi se hvordan det blir.  

Toppe fremhever at det også finnes  mange 
gode eksempler på at kommuner og foretak har 
fått dette til, flyttet ut helsetilbud og opprettet 
lokalmedisinske sentre i et samarbeid. 

- Om det viser deg at det blir vanskelig å få 
flere avtalespesialister eller å få spesialister ut 
fra sykehus, så må en ta tak i det fra politisk 
hold. Nå gir vi de der ute en sjanse til å ordne 
opp tilpasset de lokale forholdene, avslutter 
Kersti Toppe.■

ALL MAKT ER SAMLET I DENNE SAL: Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen,  er enig med stortingsflertallet i Hvis man ser at det ikke skjer, så er svaret at man må inn og styre mer politisk for å få denne viljen ut i.
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