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Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn og formål 
Nåværende langsiktig plan for helsetjenester i regi av avtalespesialister gjaldt for 
perioden 2007-2015, jf. styresak 110-2008 Plan for avtalespesialister - rullering 
(styremøte 22. oktober 2008). Planen ble senere justert, jf. styresak 119-2012 Rullering 
av plan for avtalespesialister (styremøte 31. oktober 2012). 
 
Hovedfunn i Riksrevisjonens rapport 3:2 (2015-2016)1 om de regionale 
helseforetakenes forvaltning av avtalespesialistordningen peker på at ordningen ikke 
bidrar til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester, og at 
aktivitet og kvalitet i varierende grad følges opp. Disse problemstillingene er også 
sentrale i revidert rammeavtale2. Dagens regjering er klar på at 
avtalespesialistordningen skal knyttes tettere opp mot regionenes sørge-for-ansvar3. 
 
Arbeidet med utarbeidelse av ny langsiktig regional plan for avtalespesialister startet 
primo 2017, med god deltakelse både fra avtalespesialistene og fra helseforetakene. 
 
Formålet med planen er øke samhandling om avtalespesialistordningen i Helse Nord. 
Avtalespesialister skal samarbeide tettere med våre helseforetak, og pasienter skal 
oppleve en helsetjeneste som gir helhetlige og sammenhengende tjenester.  
 
Overordnede føringer 
Helse Nord RHF er gjennom oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
rammeavtalene med avtalespesialistene, forpliktet til å utarbeide og vedta en regional 
plan for utvikling og fordeling av avtalepraksis i regionen.  
 
Avtalespesialister er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten 
og bidrar til økt tilgjengelighet til helsetjenesten i landsdelen. 
 
Avtalespesialister og helseforetak skal samarbeide tettere om å levere en helhetlig og 
samlet spesialisthelsetjeneste. Pasientene skal oppleve økt valgfrihet, og unødvendig 
ventetid skal unngås. Planen skal bidra til at pasienter opplever likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av bosted.  
  

                                                        
1 Riksrevisjonsrapport kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 
2 Rammeavtaler for avtalespesialister 
3 NOU 2016:25: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? 
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Følgende ligger derfor til grunn for planen: 
 Avtalespesialister skal inngå som en integrert del av spesialisthelsetjenestetilbudet i 

Helse Nord.  
 Samhandling mellom avtalespesialister og helseforetak i regionen skal være god og 

hensiktsmessig. 
 Den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal utnyttes på en effektiv måte. 

 
Organisering og forankring av planarbeidet 
Arbeidet er gjennomført med bred involvering fra avtalespesialister, kommuner og 
helseforetak.  
 
Det ble etablert et prosjektstyre for planarbeidet med representasjon fra regionalt 
brukerutvalg, konserntillitsvalgt/-verneombud, avtalespesialistene og Helse Nord RHF. 
Fagsjefer fra helseforetakene har vært referansegruppe. Samarbeidsutvalget mellom 
Helse Nord RHF og profesjonsforeningene til avtalespesialistene har også deltatt som 
referansegruppe. I tillegg har alle kommuneoverleger i Nord-Norge vært invitert til å 
komme med skriftlige innspill. 
 
Planens innhold  
Det er utarbeidet rutiner som legger til rette for god dialog om dimensjoneringen av 
helsetjenestene mellom avtalespesialister og helseforetak, og at denne tilpasses for å 
sikre robuste fagmiljø med nærhet til befolkningen.  
 
Helse Nord RHF er positiv til at avtalespesialister samlokaliseres i egne fagmiljø eller 
tilknytning til fagmiljø med avtalespesialister innenfor andre fagområder eller fastleger. 
 
Samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak skal prioriteres for å sikre 
helhetlige pasientforløp og bidra til å oppfylle det regionale helseforetakets sørge-for-
ansvar. 
 
Oppfølgingen av avtalespesialister fra det regionale helseforetaket skal styrkes for å 
sikre at det arbeides i tråd med føringer i rammeavtalen og individuelle avtaler. 
 
Regionen står foran et generasjonsskifte blant avtalespesialistene. I planperioden vil 
rekruttering være en prioritert oppgave for å opprettholde dagens avtalehjemler. I 
tillegg skal krav om å øke antall hjemler oppfylles.  
 
Innen psykisk helse prioriteres Helse og arbeid som en del av omleggingen av Raskere 
tilbake-ordningen. Dette vil styrke arbeidet med korttids jobbfokusert kognitiv terapi 
for pasienter med angst og depresjon. De nye avtalespesialistene vil også arbeide med 
utredning og behandling innen mer tradisjonelle behandlingsforløp. Dette gir en 
generell styrking av tjenestetilbudet.  
 
Adm. direktør foreslår å etablere en avtalehjemmel for psykologspesialist for pasienter 
med rus- og avhengighetslidelser, lokalisert i Tromsø eller Bodø. Dette har ikke vært 
gjort tidligere. Pasientgruppen har betydelig mindre tilgang til polikliniske tjenester i 
Helse Nord enn i øvrige regioner.  
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Planen åpner for å etablere nye hjemler innen andre fagområder som bør styrkes (se 
tabell 1 nedenfor). Helse Nord RHF har ansvar for helhetlige vurderinger i grensesnittet 
mellom avtalespesialistordningen og utviklingen av tjenesten i helseforetakene. I første 
omgang vil dette gjøres i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF i forbindelse med 
opprettelse av nye hjemler i Alta. 
 
Innen somatikk prioriteres det å videreføre antall hjemler på dagens nivå i første 
handlingsplanperiode. Den demografiske utviklingen viser økt behov for spesialister 
innen øyefaget, øre-nese-hals, hudfaget og indremedisin. Det vil vurderes, etter innspill 
fra profesjonsforeningene og helseforetak, hvilke fagområder som skal prioriteres ved 
rullering av handlingsplan.  
 
Økonomi 
For å realisere planen foreslås en opptrapping på inntil 12,85 mill. kroner frem til 2021, 
hvorav 7 mill. kroner er omlegging av Raskere-tilbake-midler. Endelige rammer vedtas i 
Plan for Helse Nord, som rulleres årlig. 
 

Tabell 1 Budsjett for planperioden (tall i kr. 1000) 

 
Handlingsalternativer med konsekvenser  
Helse og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å 
opprette flere avtalehjemler. Helse Nord RHF har fått et særskilt oppdrag om at flere av 
disse skal etableres i Alta. 
 
Helseforetak i Helse Nord har en utpreget desentralisert helsetjeneste. Dette gjelder 
både innen somatikk og psykisk helsevern. Dette fører til mange små og sårbare 
fagmiljø, både i sykehus og ved distriktspsykiatriske sentre. Disse er avhengig av 
tilstrekkelig antall spesialister for å opprettholde pasienttilbud, vaktordninger, 
utdanning av nye spesialister og robuste fagmiljø. Helse Nord RHF må ta hensyn til 
dette, når fremtidens spesialisthelsetjeneste skal utvikles og dimensjoneres, og når 
beslutning om etablering av nye avtalehjemler fattes. 
 
En av våre største utfordringer i årene som kommer er å utdanne og rekruttere 
tilstrekkelig med helsepersonell. For å ikke skape uønsket konkurranse om spesialister i 
Helse Nord, må det samarbeides om utdanning og rekruttering. 
 
  

Tiltak: 2018 2019 2020 2021

2 avtalespesialister i Alta                                      500                              2 600                                   2 600                                        2 600 

Helse og arbeid/ psykisk helse                                      500                              4 000                                   7 000                                        7 000 

Rus og avhengighet                                           -                                    550                                       550                                            550 

Nye avtalespesialister - somatikk                                           -                                         -                                     1 300                                        2 600 

Rekruttering                                      330                                  500                                       500                                            100 

SUM økt kjøp avtalespesialitster                                  1 330                             7 650                               11 950                                    12 850 

Finansiering:

Omdisponering raskere tilbake 500                              4 000                       7 000                           7 000                               

Netto økt økning ut over 
disponering Raskere Tilbake 830                              3 650                       4 950                           5 850                               
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Utkast til regional plan for avtalespesialister 2018-2025 er lagt frem i direktørmøte4 8. mai 
2018, hvor det ble gitt tilslutning til utkastet. HF-direktørene ble informert om at styresaken 
vil presisere behovet for å balansere hensynet til intern rekruttering, når nye hjemler 
utlyses. Endokrinologi er tatt ut av oversikten som viser hvilke fagområder som egner seg 
for privat praksis.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte 10. 
april 2018 informert om Regional plan for avtalespesialister 2018-2025, jf. sak 59-2018. 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Brukermedvirkning 
Utkast til Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 og utkast 
til Handlingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019 ble behandlet av det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte 7. mars 2018, jf. RBU-sak 20-2018. 
RBU fattet følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen 
om arbeidet med Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
RBU vil få orientering om Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 i møte 16. mai 
2018, jf. RBU-sak 46-2018/6. Protokoll fra møtet ettersendes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at avtalespesialister er et viktig supplement til den offentlige 
spesialisthelsetjenesten, og at samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetak 
bør videreutvikles og styrkes.  
 
Regionen står overfor et generasjonsskifte blant avtalespesialistene, og må på kort sikt 
prioritere erstatning for de som går av for aldersgrensen.  
 
Parallelt med dette må arbeidet med å realisere formålet med samarbeidsavtalene 
starte, herunder legge til rette for at avtalespesialister innenfor noen områder kan inngå 
som en del av spesialistutdanningen.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med utviklingen av planen har hatt bred 
forankring i regionen, hvilket danner et godt grunnlag for dialog i det videre 
samarbeidet. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av status og 
utfordringer knyttet til avtalespesialistordningen og at handlingsplanen er tilstrekkelig 
konkret. 
 
 
 
  

                                                        
4 direktørmøte: Forum for adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 

–2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av avtalespesialistordningen. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg  
1. Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 
2. Tiltaksplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
 
 
 
Referanseliste 
 Oppdragsdokument 2018 
 Rammeavtaler for avtalespesialister, kommentarutgave 
 Riksrevisjonsrapport kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 
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