
                   
 

Referat  

Møte: Møte mellom Legeforeningen, Psykologforeningen og RHF-ene om 
avtalespesialistordningen 

Tid: 10. desember 2021 

Sted: Video/teams 

Deltakere: Fra RHF-ene: 

• Frode Eilertsen, Helse Nord RHF 

• Arnt Egil Hasfjord, Helse Midt RHF  

• Torleiv Bergland (referent) 

• Jin Marte Øvreeide, Gry Jerijervi og Hanne Indregard Lind 
(konserntillitsvalgt), Helse Sør-Øst RHF 

 
Fra Psykologforeningen: 

• Heidi Roald 

• Rune Frøyland 
 
Fra Legeforeningen: 

• Pål Alm-Kruse 

• Lars Duvaland 

• Erik Dyb Liaaen 

Møteleder: • Hilde Christiansen, Helse Vest RHF 

 

Tid Saksnr.  Ansvar Vedlegg 

  Kommentarer til innkallingen 
  
Det ble tatt opp at alle parter må bidra til at det foreligger 
saksunderlag for saker som ønskes tatt opp i møtene, 
innspill fra Legeforeningen. 

 

Alle 

 

 

 0/21 Godkjenning av referat fra møtet 13. oktober 2021  
 
Det var ingen kommentarer til referatet.  

  

 15/21 Oppfølging etter Takstforhandlingene 
 
Helse Vest har vært i kontakt med HOD, bl.a. for å 
avklare hva som skjer knyttet til takstforhandlingene og til 
fremtidig overgang til ISF-finansiering for 
avtalespesialistene. Det er foreløpig ikke kommet noen 
signaler fra departementet. En avventer utspill fra HOD.  
 
I forbindelse med takstforhandlingene er det planlagt 
etablering av små grupper for enkelttema som senere er 
tenkt spilt inn i forhandlingene. Helse Vest ser for seg at 
organisering av dette arbeidet kan starte opp i begynnelsen 
av januar 2022.   

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

Ett slikt enkelttema er eventuell etablering av 
driftstilskuddsklasse 2 for psykologspesialister. Det ble stilt 
spørsmål hva kostnadene er for psykologspesialister i 
gruppefellesskap versus i solopraksis. 
En reiste også spørsmål hvorvidt RHFet kan stille krav om 
etablering i gruppefellesskap. Dersom det er vilkår om 
etablering i gruppefellesskap mener profesjonsforeningene 
RHF-ene bør vurdere høyere driftstilskuddsklasse. 
 
Legeforeningen viste til protokollen fra årets 
takstforhandlinger hvor en etterspør partssammensatte 
arbeidsgrupper. De lurte på om det lot seg gjøre å starte 
opp en intern prosess før nyttår, eller rett etter nyttår. 
Foreningen viste også til Hurdals-plattformen 
(regjeringsplattformen) hvor en tar sikte på å redusere ISF-
andelen av den samlede inntektsrammen for 
helseforetakene.  
 
Psykologforeningen pekte på at en de siste årene har ivret 
for å etablert et forum sammen med Helfo og 
Helsedirektoratet. 
 
Avslutningsvis ble det besluttet at planlegging av 
takstforhandlingene våren 2022 blir satt opp som tema på 
møtet i januar 2022.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 16/21 Status: Henvisningsmottak psykisk helsevern – en vei 
inn 
 
HV: I forbindelse med prosjektet er flere tema og 
utfordringer som prosjektgruppen sammen må utrede og 
avklare. En tar sikte på å utarbeide en rapport hvor alle 
medlemmene i prosjektgruppen er omforent om 
innholdet. Prosjektgruppen opplever blant annet at det er 
utfordringer med å avklare:    

- Hvem som har ansvar for pasienten – når i 

forløpet – fra henvisningen blir mottatt til 

behandlingen er startet.   

- Hvordan ventetid, tidspunkt for start og 

avslutning av behandling og eventuelt 

fristbrudd skal registreres i helseforetaket og 

hos avtalespesialisten, for at pasienten skal få 

ivaretatt sine pasientrettigheter, herunder 

hvordan rapportering til Norsk pasientregister 

skal skje   

- Om avtalespesialister skal få anledning til å ta 

stilling til hver pasient de mener det er 

forsvarlig og hensiktsmessig å tilby behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

– før pasienten blir henvist til dem fra 

helseforetaket? 

Fredag 3. desember ble det avholdt møte mellom jurister i 

Helse Vest RHF, Legeforeningen og Psykologforeningen. 

Formålet var å diskutere noen sentrale problemstillinger 

som en hittil ikke har fått konsensus om i dette prosjektet 

– og kanskje skape en felles forståelse.   
 

Det er hittil avholdt 8 møter i prosjektgruppen, fire før 

sommerferien, fire etter. Neste møte er planlagt i slutten 

januar 2022.  

 

Det blir utarbeidet nytt oppdatert utkast til rapport til 

hvert møte i prosjektgruppen. En tar sikte på at en stadig 

arbeider seg igjennom ulike problemstillinger og 

(forhåpentligvis) blir enige om disse.  

 

Legeforeningen etterlyser mer samordning mellom 

RHFene. En opplever at arbeidet bærer preg av mangel på 

prosess på forhånd. Det ble stilt spørsmål om en har gått i 

kjernen. Dersom en ikke når frem, bør sentrale uavklarte 

temaer legges frem for en sentral gruppe.  

 

I likhet med Legeforeningen etterlyser også 

Psykologforeningen bedre samordning mellom RHFene. 

De viste til at møtet blant juristene ble oppfattet som godt 

og konstruktivt. En tror kanskje at noe av «uenigheten» 

mellom partene skyldes manglende konkretisering. Det er 

antakelig også noen misforståelser blant avtalespesialistene.  

Hvorvidt avtalespesialister skal få anledning til å ta stilling 

til hver pasient de mener det er forsvarlig og 

hensiktsmessig å tilby behandling – pekte foreningen på at 

en del pasienter blir henvist tilbake til avtalespesialisten 

som tidligere har behandlet dem. I en del slike tilfeller er 

behandlingseffekten uttømt. I disse tilfellene ville det vært 

hensiktsmessig at avtalespesialistene hadde visst hvilke 

pasienter som var planlagt viderehenvist til dem, for slik å 

slippe at disse pasientene møter til første time hos 

avtalespesialisten.   

 

Legeforeningen pekte på at ordningen med én vei inn er 

en ny konstruksjon. Det er viktig at en skynder seg 

langsomt. Det må på plass gode IKT-løsninger og rutiner 

som sikrer at viderehenvisningene fra helseforetak til 

avtalespesialist er tilpasset den enkelte avtalespesialists 

praksisprofil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

Helse Vest tok til orde for et eget møte mellom RHFene, 

for å se på hvilke problemstillinger som er avklart og 

hvilke som gjenstår.   

 
 
HN: Prosjektdirektivet er godkjent. Det er planlagt første 
møte i styringsgruppen 5. januar og første møte i 
prosjektgruppen 13. januar.   
  
 
HSØ: RHFet tok også til orde for et felles møte mellom 
RHFene over nyttår. Det er spesielt viktig å se nærmere på 
utfordringene knyttet til IKT og ivaretakelse av 
helsepersonell som blir henvist til psykisk helsevern i den 
nye ordningen.  
Første møte i det regionale prosjektet er berammet til 10. 
februar 2022.   
 
Legeforeningen viste til at det er større selvmordsrate blant 
helsepersonell enn blant befolkningen generelt. I den nye 
ordningen vil det være større sjanse for at flere ser 
henvisningen enn ved å sende henvisning direkte til én 
avtalespesialist.  
 
Konserntillitsvalgte i HSØ pekte også på større 
sannsynlighet for at helsepersonell vil møte personer som 
vet mye om en – når den nye ordningen blir rullet ut. 
 
Psykologforeningen stilte seg bak uttalelsene fra 
Legeforeningen og HSØ om bekymring for ivaretakelsen 
av helsepersonell i den nye ordningen.  
 
  

 

 

 

 

 

 17/21 Avtalespesialister synlige på «Helsenorge.no» 
 
Helse Vest viste til at det har vært dialog med Aspit. Det er 
fremdeles noe utfordringer som gjenstår, men disse er ikke 
uløselige.  
En av disse utfordringene er å få på plass 
finansieringsansvaret for å få avtalespesialistene synlige på 
«Helsenorge.no». Foreløpig er ikke kostnadene ved denne 
løsningen kjent.  
 
Legeforeningen lurte på hvorfor det øyensynlig er så lett å 
få private ideelle virksomheter synlige på «Velg 
behandlingssted», men ikke avtalespesialistene. Foreningen 
uttrykte at det er flott hvis RHFene trykker på for å få en 
løsning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde 
Christiansen 

 



                   
 

Helse Vest viste til at det skal være et møte i uke 50. Hilde 
Christiansen sender ut en oppdatering etter møtet – til 
dette forumet.   

 18/21 Rapport fra NPR – aktivitetsdata for 
avtalespesialistene 2020 
Det ble vist til dobbeltrapporteringen til Helsedirektoratet 
(Helfo og NPR). Det skal sendes et felles brev på vegne av 
RHFene og Legeforeningen til direktoratet. 
Legeforeningen avventer tilbakemelding fra Helse Vest. 
En sammenstilling av NPR- og Helfo-data viser en stor 
diskrepans, ifølge Helse Vest. 
 
Helse Vest pekte på at aktivitetsdataene for 2020 viser et 
stort forbruk av z-koder innen psykisk helsevern. En stilte 
spørsmål om z-kode sekkeposten burde splittes opp. Per i 
dag vet en ikke hvor mye oppfølging hver enkelt pasient 
får.    
 
Psykologforeningen mente at bruken av z-koder ikke er 
adressert til NPR. I mange pasientforløp vil det 
innledningsvis være uavklart diagnose. Foreningen lurte på 
hva som er problemet med bruken av z-koder.  
Det ble vist til at Psykbase har lagt opp til tre 
behandlingstimer uten spesifikk kode.  
 
Helse Vest trakk frem at det i 2020 var 50 000 pasient-
kontakter med z-kode i regionen.  
 

 

 

 

RHFene 
og Dnlf 

 

 


