
Helse Nord regional utviklingsplan 2023-2026 
 
Vi takker for invitasjonen til å komme med innspill til Helse Nord sitt arbeid med denne 
planen. 
 
Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) er en yrkesforening i Legeforeningen som 
organiserer spesialister utenfor sykehus der et flertall er avtalespesialister som har 
driftsavtale med de regionale helseforetakene. 
 
I høringsdokumentet omtales avtalespesialistene som «viktige bidragsytere i den desentraliserte 
spesialisthelsetjenesten og bidrar til økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester i regionen». Det 
også nevnes at «et tett og forpliktende samarbeid mellom helseforetak, private aktører og 
avtalespesialister er essensielt for å skape pasientens helsetjeneste med fokus på tilgjengelighet, god 
kvalitet og samlet effektiv kapasitetsutnyttelse». Det er vi i PSL-styret helt enig med. 
 
I vedlegg 1 «Tiltak i Regional utviklingsplan 2035 – hva har vi oppnådd?», punkt 3 «Kvalitet i 
pasientbehandling» står det, at Helse Nord skal vurdere etablering av nye hjemler for 
avtalespesialister der dette gir et godt tilbud og effektiv ressursbruk; og skal organisere og 
koordinere samarbeidet mellom sykehus, private leverandører og avtalespesialister slik at ressursene 
brukes effektivt. Dette er viktige punkter som styret i PSL støtter fullstendig. 
 
Samtidig, savner vi en helhetlig strategisk utviklingsplan for avtalespesialistordning, på samme nivå 

som det er skissert for helseforetakene. Vi foreslår at det utarbeides en egen seksjon i 

utviklingsplanen for 2023 til 2035 der det tydeliggjøres hvordan avtalespesialistordning utvikles 

videre og på hvilke områder de offentlig finansierte avtalespesialistene kan bidra til et velfungerende 

helsevesen i regionen i framtiden.   

 
I forbindelse med dette og i tillegg til det som allerede er skissert i høringsdokumentet, har vi 
følgende innspill til Regional utviklingsplan for 2023 til 2035: 
 

- god tilgang til avtalespesialister som en del av den offentlig finansierte 
spesialisthelsetjenesten øker kapasiteten og tilgjengeligheten, og vil kunne demme 
opp for etablering av helprivate tjenester og utvikling av et todelt helsevesen  
 

- avtalespesialister er en viktig ressurs i desentralisering av spesialisthelsetjenester i 
regionen og kan oftest tilby større kapasitet og kontinuitet enn ambulerende tjeneste 
fra sykehusspesialister   

 

- de offentlig finansierte avtalespesialistene er en viktig del av helseberedskap for 
helseforetakene ved pandemier, eller andre kriser som gjør at helsevesenet blir 
belastet. Covid-19 pandemien har vist oss hvor viktig det er med små desentraliserte 
enheter i spesialisthelsetjenesten når pandemien rammer.   
 

- Satsing på videre utvikling av samhandling mellom helseforetakene og 
avtalespesialister basert på samarbeidsavtaler som et viktige fundament for 
videreutvikling og involvering av avtalespesialister i det totale helsetilbudet  
 



- Etablering av lege-i-spesialisering (LIS) utdanning i avtalepraksis i tråd med 
Rammeavtalen. Dette er foreløpig ikke-utnyttet ressurs i regionen. 
 
 
 
 
 
For styret i Praktiserende spesialisters landsforening 
Irina Eide 
styremedlem 
 

 
 

 
 


