
 

 
 

Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse 
Nord 2007-2015, desentralisering og ambulering i styremøte, den 6. september 2006. 
 
Styret vedtok en plan for fordeling av ledige driftstilskudd med hensyn til geografi og 
spesialitet frem til 2015. Planen inneholdt en desentraliseringsstrategi, der områdene 
utenfor de største byene skulle prioriteres innen gitte fagområder.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet rullering av planen i styremøte, den 22. oktober 
2008, jf. styresak 110-2008 Plan for avtalespesialister – rullering, der det ble orientert 
om status og gjennomførte tiltak siden styrevedtaket i 2006. Det ble også foreslått noen 
nye prioriteringer på bakgrunn av endrede behovsvurderinger.  
 

 

Arbeidet med ny plan gjeldende fra 2016 vil bli startet i løpet av 2013/2014, og vil 
fremlegges for styret i god tid før utløpet av planperioden. Dette planarbeidet vil 
innebære en total gjennomgang av hele saksfeltet, og også omfatte en bred høring i 
regionen.   

 

I årene som kommer vil det som følge av alderssammensetningen blant spesialistene bli 
en del ny ledighet i hjemler, og i ny plan som skal gjelde fra 2016 vil det derfor være 
handlingsrom til å foreta endringer i faglig og geografisk sammensetning.  

- 

Denne saken legges frem for styret, da det for resterende del av eksisterende 
planperiode er behov for justering av følgende årsaker: 

- 

Endringer i behov og prioriteringer, ventetidssituasjonen innen enkelte fagfelt, jf. 
også vurderinger i styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse, 
der det innenfor noen fagområder ble vurdert at behov for økt tilbud bør løses 
gjennom private avtalespesialister. 

- Ledige hjemler som følge av oppsigelser og pensjonering som må håndteres, jf. 
rammeavtalen. 

Økt budsjett til kjøp av private helsetjenester, jf. styresak 72-2012 Plan 2013-2016, 
inkl. rullering av investeringsplan. 

 

 

I saksfremlegget foreslås opprettelse av nye hjemler, omdisponering av eksisterende 
hjemler (fag/geografi) og omgjøring av delhjemler til fulltidshjemler. 
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Kvalitet, trygghet og respekt 

• 
Helse Nords kjerneverdier er ivaretatt slik: 

• 

Kvalitet for pasientene ved at rulleringen tar hensyn til endrede behov og vil bidra til 
reduserte ventetider. 

• 

Trygghet for styret for at prioriteringer i tidligere vedtatte plan følges, og at 
endringer i denne fremlegges styret for behandling. 

 

Respekt for avtalespesialistene ved at rammeavtalens intensjoner og føringer legges 
til grunn, og at det er åpenhet og forutsigbarhet rundt endringer i plan og 
avtaleforvaltning. 

Bakgrunn/fakta 
Aktivitetsdata fra NPR 20111

 

  viser at avtalespesialistene i gjennomsnitt utfører rundt 
20 % av alle polikliniske konsultasjoner i regionen. Andelen er nesten 10 prosentpoeng 
lavere enn landsgjennomsnittet, noe som gjenspeiler at det er relativt færre 
avtalespesialister i Helse Nord enn i landet forøvrig.  

 

Det er stor variasjon i avtalespesialistenes aktivitet mellom fagområdene. Innen 
øyesykdommer utføres om lag 70 % av all poliklinikk i avtalepraksis. På dette området 
er Helse Nord på linje med landsgjennomsnittet. Innen fagområder som indremedisin 
utføres om lag 6 % av alle polikliniske konsultasjoner i avtalepraksis. 

Avtalepraksis er regulert av sentralt inngåtte rammeavtaler mellom de regionale 
helseforetakene og henholdsvis Den norske legeforening og Norsk Psykologforening. 
Hovedregelen er at avtalepraksis fortrinnsvis skal drives på heltid, jf § 9.2, noe som også 
er lagt til grunn i eksisterende regionale planer. Rammeavtalens hovedprinsipp er at 
avtalehjemlene skal videreføres, når det er behov for den, jf § 11.2. Ved omdisponering 
har avtalespesialisten rett til kompensasjon.2 

 

For legespesialister vil tilgjengelig 
portefølje av ID-nummer sette føringer for mulig antall hjemler. Helse Nord RHF har 
flere ID-nummer til legespesialister enn hva som er disponert. 

1. 
Status i forhold til styrets vedtak i 2008:   

Øyesykdommer

2. 

: 100 % avtalehjemmel er omdisponert fra Tromsø til Finnsnes. Det 
har foreløpig ikke lyktes å rekruttere noen til denne hjemmelen tross flere 
utlysninger. Det gjennomføres ett nytt forsøk nå. Ambulering fra Tromsø til 
Nordreisa er forsøkt opprettet innen eksisterende avtaler uten hell.  
Indremedisin:

 

 Tilbudet innen hjertemedisin er styrket med henholdsvis 50 % og 75 
% i Bodø og Harstad, slik at de to praksisene drives i 100 % ved at 100 % hjemmel i 
Narvik innen fødselshjelp og kvinnesykdommer er omdisponert. Tilbudet innen 
fordøyelsessykdommer er økt med 20 % i Karasjok, der hjemmelsinnehaver har 
samisk språk og bakgrunn som etterspurt. 

  

                                                        
1 Aktivitetsdataene er hentet fra Norsk Pasientregister (NPR) sin publikasjon Aktivitetsdata for 
avtalespesialister 2011 
2 Kompensasjonens størrelse er oppad begrenset til maksimalt kr 550 000 for legespesialistene og noe 
mindre for psykologspesialistene. 
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3. Psykisk helsevern: Det er opprettet to nye driftsavtaler på heltid for 
psykologspesialister i Tromsø og Bodø. Begge avtalene er nå i drift. Det er også 
etablert avtalepraksis for psykologspesialist i Alta ved omdisponering av ledige 
delhjemler. Tidligere kunngjort psykiaterhjemmel i Bodø/Fauske ble etter flere 
forsøk på rekruttering flyttet til Bodø og er nå i drift.  

4. Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 100 % hjemmel inndratt i Bodø, og forslag til 
disponering fremlegges i denne saken. 

 
Dagens fordeling av hjemler pr. fagområde og helseforetaksområde  

 

Totalt sett er det om lag 90 avtalehjemler i dag (inkludert de som ikke er besatt pr. 
dato). Disse er fordelt på 62,7 årsverk. Det er flest hjemler innen psykisk helsevern og 
øyesykdommer, og hovedtyngden av hjemlene er lokalisert til de største byene, der det 
er størst befolkningsgrunnlag til å drive privat praksis. Blant psykologspesialistene er 
det større geografisk spredning.  

 

Lokalisering av hjemlene og fordeling av disse på fagområde er i stor grad styrt av 
beslutninger som er fattet av de tre fylkeskommunene før 2002, da avtalene etter 
rammeavtalenes bestemmelser løper til spesialist fyller 70 år. Men det har vært en 
gradvis justering i samsvar med føringer i vedtatte planer i Helse Nord RHF etter hvert 
som det har oppstått ledighet i hjemler. 

Tabell 1: Oversikt over dagens hjemler per fagområde og helseforetaksområde 
 

 
I løpet av det siste året har det oppstått ledighet i flere hjemler som følge av oppsigelser 
eller oppnådd aldersgrense. Noen av disse skulle helt klart videreføres etter tidligere 
vedtatte planer og prioriteringer, og er utlyst og delvis rekruttert inn i. Andre hjemler er 
holdt ledig i påvente av denne rulleringen, slik at det ville være et handlingsrom til å 
foreta ønskede justeringer. Dette er i stor grad ledighet i delhjemler og/eller der 
geografisk plassering nå synes mindre hensiktsmessig enn da de ble opprettet.  
 
  

Helse 
Finnmark UNN HF NLSH HF

Helgelands-
sykehuset HF

Sum Helse 
Nord

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer                1,0                 1,6              3,3                 -                     5,8 
Indremedisin, alle 
subspes                1,4                 2,2              1,0                 -                     4,6 
Hud og veneriske 
sykdommer                   -                1,0                0,4                   1,4 
Generell kirurgi og 
urologi                   -                2,0                 -                     2,0 
Revmatologi                 0,1              0,1                 -                     0,2 
Øre-, nese- og 
halssykdommer                1,0                 2,8              3,1                0,4                   7,3 
Øyesykdommer                2,0                 7,0              5,0                2,1                 16,1 
Psykiatri                 3,4              3,1                 -                     6,5 
Psykologi                1,0               10,3              6,2                1,4                 18,9 
SUM               6,4               27,3           24,8               4,2                 62,7 
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Totalt er syv årsverk ledig pr. dato fordelt på 13 hjemler. 2,4 årsverk er knyttet til 
psykologspesialister og 4,6 til legespesialister (hvorav én psykiater). 
 

 
Tabell 2 Ledighet i hjemler per fagområde: 
 
Tabellen tar ikke hensyn til avtalespesialister som har midlertidig permisjon. 
 
Av hjemler som er i drift i dag, er det 30 spesialister som har avtale om delhjemmel. 
Disse deler på til sammen 14 årsverk. I tillegg kommer ledige delhjemler.  
 

 
Tabell 3:Oversikt over delavtaler i Helse Nord etter fag og geografisk beliggenhet 
 
Flere av disse spesialistene driver en større praksis enn hva hjemmelen tilsier og det 
ytes driftstilskudd til. 
 
  

Spesialitet
Antall 

avtalespes. Årsverk 2012

Herav 
ledige 

hjemler
Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 8                 5,8             1,1 
Hud og veneriske 
sykdommer 2                 1,4               -   
Indremedisin med alle 
subspesialiteter 8                 4,6             0,2 

Kirurgi og urologi 2                 2,0               -   
Revmatologi 1                 0,2               -   
Øre-nese-
halssykdommer 11                 7,3             1,3 
Øyesykdommer 21               16,1             1,0 
Psykiatri 10                 6,5             1,0 
Psykologi 27               18,9             2,4 
SUM  inkl ubesatte 90               62,7             7,0 
SUM besatte hjemler 77               55,7 

Spesialitet Sted Antall Størrelse %
Fødselshjelp og kvinnesykdommer Tromsø/Bodø 2 75 %
Hud og veneriske sykdommer Mo 1 38 %
Indremedisin Tromsø/Karasjok 4 140 %
Revmatologi Narvik/Ørnes 1 20 %
Øre-nese-halssykdommer Narvik/Sandnessjøen 2 95 %
Øyesykdommer Bodø/Fauske/Mosjøen/Leknes 5 232 %
Psykiatri Tromsø/Stokmarknes/Bodø 5 180 %
Sum legespesialister 20 780 %
Psykologi Tromsø/Storslett/Finnsnes/Harstad/Bodø/Mo 10 625 %
Sum psykologspesialister 10 625 %
SUM 30 1405 %
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Vurdering 
I det følgende vil det bli lagt frem forslag om: 
- Disponering av henholdsvis 2,4 og 4,6 ledige psykologspesialist- og 

legespesialistårsverk, herunder oppfylling av eksisterende delhjemler. 
- Disponering av 4 mill kroner til styrking av tilbudet gjennom private 

avtalespesialister, jf. styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF i dette 
styremøtet. 

- Føringer ved ledighet i delhjemler i resterende del av planperioden 2007-2015. 
 
Psykologspesialist 
Ledige delhjemler på henholdsvis 40 % i Tromsø og 50 % i Narvik foreslås samlet og 
økt til en 100 % hjemmel som lokaliseres til Narvik. Narvik har ut over dette kun 20 % 
psykologspesialisthjemmel, og det er derfor ønskelig å øke kapasiteten her.  
 
Ledige delhjemler på henholdsvis 33 % og 20 % i Bodø foreslås samlet og økt til en 100 
% hjemmel i Bodø.  
 
Ledig 100 % hjemmel på Hamarøy foreslås omdisponert i tråd med plan for 
avtalespesialister, der psykologavtaler foreslås lagt til steder med DPS. Hjemmelen 
foreslås lagt til Alta. Dette begrunnes med lite privat tilbud i Alta og Finnmark (ett 
årsverk i Alta), befolkningsvekst, ungdoms- og innvandringsproblematikk.  
 
Det foreslås at 80 % delhjemmel på Storslett økes til 100 %. 
 
Psykiatri 
Ledig 70 % hjemmel i Bodø foreslås økt til en 100 % hjemmel. Denne er utlyst. 
 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Ledig 100 % hjemmel i Bodø er tidligere vedtatt inndratt, og praksisen er avsluttet. Det 
foreslås at denne disponeres til å opprette ny 100 % hjemmel på Finnsnes.  Dette 
begrunnes med befolkningsgrunnlag, avstand til sykehus, endrede krav til 
fødselsomsorg og at det er fødestue på stedet.  
 
Som følge av endrede krav innen fødselsomsorgen, foretas en styrking av 
gynekologbemanningen ved egne fødetilbud i sykehusene. Behovet for private 
avtalehjemler innen dette fagområdet er derfor redusert, der vi har sykehus. 
 
Urologi 
Det er kun én 100 % avtale innen dette fagområdet i dag, lokalisert til Bodø. Det er stort 
behov og ventetider innen fagområdet, og det foreslås derfor opprettet en ny 100 % 
hjemmel i Tromsø. 
 
Øyesykdommer 
Det har så langt ikke lyktes å rekruttere øyespesialist til Finnsnes. Dersom det ikke 
lykkes i pågående rekrutteringsprosess, foreslås at denne omdisponeres tilbake til 
Tromsø, og at det stilles krav til ambulering til Finnsnes for å sikre ønsket tilbud der. 
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I Styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse ble det vurdert at det 
udekkede behovet for blant annet kataraktoperasjoner skulle løses av avtalespesialister 
og ikke gjennom private sykehus. Det er nå åpnet for at det kan gis utvidede kvoter pr. 
spesialist til slike operasjoner. Ventetidene er spesielt store i Bodø-området, og det 
foreslås å øke eksisterende delhjemler med til sammen 100 % hjemmel her. 
 
Det er stort behov og etterspørsel innen dette fagområdet i Vesterålen, og eksisterende 
avtalespesialist på Sortland har ikke kapasitet til å fylle denne. Det foreslås opprettet en 
ny avtalehjemmel på Sortland. Dette vil også muliggjøre samlokalisering med 
eksisterende spesialist innen et fagområde som krever store utstyrsinvesteringer for å 
gi et optimalt lokalt tilbud og reduserte reisekostnader. 
 
Indremedisin 
Administrasjonen har ikke lyktes med å rekruttere spesialist til ledig 20 % hjemmel 
lungemedisin i Alta, og det vurderes ikke hensiktsmessig å opprette små delhjemler 
innen somatikk. Delhjemmel innen lungemedisin foreslås omdisponert til Tromsø, som 
da vil få én 100 % hjemmel innen lungemedisin (i dag 80 %). 
 
Behovet innen indremedisin/fordøyelsessykdommer er stort, og ventetidene lange i 
Tromsø. Det foreslås å øke en eksisterende delhjemmel fra 20 % til 100 % i Tromsø.  
 
En eventuell ytterligere styrking av dette fagområdet foreslås avventet og vurderes i 
kommende planarbeid for perioden fra 2016. 
 
Øre-, nese- og halssykdommer 
Ledige delhjemler på henholdsvis 30 % på Myre og 50 % i Lofoten, foreslås samlet til en 
100 % hjemmel som lokaliseres til Sortland. Dette vil styrke tilbudet i denne regionen 
(Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms), og lokaliseringen vil øke tilgjengeligheten for 
pasientene og redusere pasientreisekostnadene. 
  
Generelt ved ny ledighet i delhjemler 
Ved senere ledighet i delhjemler forslås at disse som hovedstrategi benyttes til å fylle 
opp andre delhjemler. For legespesialistene legges til grunn at delhjemler ved ny 
ledighet inndras og omdisponeres i samsvar med føringer i tidligere vedtatte planer 
eller avventes disponert til ny plan for avtalespesialsiter behandles i 2015.  
 
Praksis med hensyn til å godkjenne søknader om reduksjon i avtalestørrelse bør 
vurderes, da en liberal praksis skaper flere delhjemler.  
 
Forankring 
Forslaget ble lagt frem for SU (Samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og 
henholdsvis lege- og psykologforeningen) i møtet 8. oktober 2012. SU var tilfreds med 
den økning som foreslås, og ga sin tilslutning til de konkrete forslagene.  
 
SU ba administrasjonen vurdere behov for kardiolog i Tromsø. Dette er vurdert, og 
konklusjonen er at det ikke ønskes å prioritere dette foran de øvrige foreslåtte tiltak nå, 
men at det tas inn i planarbeidet for perioden fra 2016.  
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SU uttrykte at det var viktig med en rask fremdrift i de foreslåtte tiltakene, og anmodet 
om styrebehandling i oktober 2012. 
 
Helseforetakene har vært involvert ved at denne saken har vært behandlet i regionalt 
fagsjefmøte, der helseforetakene fikk anledning til å komme med faglige innspill og 
prioriteringer. 
 
Konklusjon 
Forslagene oppsummeres slik: 
- Det opprettes to nye legespesialisthjemler. 
- Eksisterende legespesialisthjemler økes med til sammen 175 %. 
- Eksisterende psykologspesialisthjemler økes med 77 %. 
- Forslagene gir inntil ni flere avtaler i fulltidspraksis. 
- Ny ledighet i delhjemler søkes omgjort til fulltidshjemler, enten ved å gi tilbud til 

eksisterende avtaleparter med delhjemmel eller ved å samle til ny fulltidshjemmel.  
- Forslagene kan gjennomføres innen eksisterende budsjettrammer, forutsatt styrets 

tilslutning til at 4 av 10 mill kroner vedtatt til styrking av kjøp fra private kan 
disponeres til avtalespesialister.  

- Dette kan gjøres innen tilgjengelige legespesialisthjemler/ID-nummer, men det er 
endringer med hensyn til spesialiteter. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til de endringer og tiltak som er foreslått i saksfremlegget  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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