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Seniorordningen i avtalespesialistpraksis

Vi viser til din forespørsel om senioravtale. Vi vil komme nærmere tilbake til plan mm etter vi har
mottatt søknaden, men her følger:
1.) Kort om seniorordningen,
2) Hvilke opplysninger som bes oppgitt i søknaden.
1.Kort informasjon om seniorordning – prosess
Seniorordningen er regulert i «Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske
legeforening om avtalepraksis for legespesialister», heretter kalt «Rammeavtalen». Her følger
informasjon om hva Helse Sør-Øst RHF legger til grunn ved forvaltning av ordningen, og hvordan
prosessen foregår ved inngåelse av slik avtale.
Lege over 60 år har rett til å få dele sin praksis med henblikk på nedtrapping i en periode på
maksimalt 5 år. Det kan i hovedregel ikke søkes om seniorordning etter fylte 70 år. Legene i en
senior-/ juniorordning må drive praksisen fra samme lokaler.
Det er Helse Sør-Øst RHF som vurderer og beslutter om hjemmelen skal opprettholdes når en
hjemmelshaver skal fratre. Som hovedregel videreføres hjemmelen med samme lokasjon og
spesialitet, men det gjøres en vurdering i hvert tilfelle og «Regional plan for avtalespesialistområdet i
Helse Sør-Øst RHF» legges til grunn ved behovsvurderingene, sammen med fortløpende vurderinger
av behovet i samråd med de lokale helseforetakene. Det er Helse Sør-Øst RHF som fastsetter hvem
som tilbys avtalehjemmel, basert på hvem som er best kvalifisert etter kvalifikasjonsprinsippet. Ved
søknad om seniorordning vil hjemmelen kunngjøres og tildeles etter de samme reglene som ved en
full overdragelse, slik det er beskrevet i Rammeavtalen. Seniors vurderinger av hvilken lege som skal
få tilbud om hjemmel skal tillegges stor vekt, så lenge senior har lagt vekt på saklige kriterier i sin
vurdering. Med saklige kriterier menes blant annet
- faglig kompetanse
- erfaring
- samarbeidsevner
- personlig egnethet
- evne til å drive selvstendig virksomhet
I Rammeavtalen er det tatt inn en bestemmelse i punkt 12.1, hvor det er beskrevet at det som
hovedregel ikke kan søkes om senioravtale de første tre årene etter tildelt hjemmel. Helse Sør-Øst
RHF legger til grunn at praksisen driftes fullt og helt i en periode før spesialisten evt går over i en ny
senior- / juniorordning.
Saksgangen ved søknad om Senioravtale:
- Søknad om senioravtale fra hjemmelshaver, se nedenfor hva gjelder opplysninger i søknaden
- HSØ RHF vurderer om hjemmelen skal videreføres, både med hensyn til omfang, lokalisering
og spesialisering, som beskrevet ovenfor
- HSØ RHF involverer og orienterer lokalt HF i saken, slik at de kan komme med synspunkter
om behov for videreføring av spesialiteten, praksisprofil og lokalisering
- Kunngjøringstekst utarbeides og sendes til hjemmelshaver for innspill
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Viken, Oslo, Innlandet,
Vestfold og Telemark og Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg
leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

-

Hjemmelen kunngjøres med tre ukers søknadsfrist i hht bestemmelsene i Rammeavtalen
Etter søknadsfristens utløp vil søknadene gjennomgås og de best kvalifiserte kandidatene (e.l
søkerne) basert på søknaden, CV, vitnemål og attester vil innkalles til intervju
Senior og representant for det lokale HF- et inviteres til å delta i intervjuene
Innstillingen utarbeides av HSØ RHF

2. Opplysninger som bes oppgitt ved søknad om senioravtale (fyll inn og returner):
Hjemmelshavers fødselsdato:
Fra når ønskes senioravtale inngått:
Hvor stor del av hjemmelen ønskes junior å tre inn i:
Bekreftelse på at lokalene tilfredsstiller kravene til universell utforming (*):
Bilder av lokaler og utstyr:
Søknaden med vedlegg sendes til postmottak@helse-sorost.no og merkes «Søknad om
seniorordning».

*Vanligvis gjennomfører Helse Sør-Øst RHF et praksisbesøk ved søknad om seniorpolitikk. Dette får vi ikke
anledning til nå på grunn av pandemisituasjonen. Vi ber deg derfor om at du kan bekrefte at dine lokaler er
universelt utformet, jf. rammeavtalens krav i § 6.3. Dvs. at det er tilgjengelig for rullestoler (evt. rampe) ved
inngang til bygget, heis som også rommer rullestoler om ditt kontor har en beliggenhet fra 2. etg. og oppover
samt wc for handicappede med plass til rullestol. Fint om du vedlegger bilder av dette, da vi for tiden ikke har
mulighet til praksisbesøk.
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