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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2017 pkt. 3

Avtalepraksis er regulert gjennom rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og
legeforening/psykologforening og en individuell avtale med Helse Vest RHF. Det er per 01.01.17
inngått avtale med 268 avtalespesialister i Helseregion Vest. Avtalespesialistene sto i 2015 for 27 %
av den totale polikliniske aktiviteten innen somatikk og 22 % innen psykisk helsevern.
I Helse Stavangers ansvarsområde er det 68 avtalespesialister fordelt på 60 hjemler.
Antall

Hjemler

Øyesykdommer

9

8,2

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

8

6

Hud- og veneriske sykdommer

1

1

Indremedisin

6

6

Psykiatri

11

8

Psykologi

25

23,4

Revmatologi

2

1,2

Urologi

1

1

Øre- nese- halssykdommer

5

5

Totalt

68

59,8

Det har lenge vært et mål å integrere og samordne avtalepraksis bedre med spesialisthelsetjenesten.
I revidert rammeavtale er det tatt inn et krav om at det fra 01.01.16 skal inngås samarbeidsavtaler
mellom alle avtalespesialister og helseforetak. Helse Vest har i styringsdokumentet for 2017 satt krav
om at helseforetakene inngår samarbeidsavtaler med avtalespesialistene i sitt foretaksområde. I brev
datert 27/2-17 har Helse Vest gitt dette oppdraget til Helse Stavanger.
Helse Stavanger HF har sammen med tillitsvalgte for Legeforeningen og Norsk psykologforening
gjennomført forhandlinger med disse avtalespesialistene og kommet frem til likelydende avtaler for
alle. Det har vært god samarbeidsånd ved møtene. Forhandlingene var sluttført primo september i
år.
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Det er inngått avtaler med 65 av de 68 avtalespesialistene som ble invitert til avtale. 2
avtalespesialister innen psykiatri ønsket avtale med Jæren DPS, og har derfor ikke avtale med Helse
Stavanger HF og en avtalespesialist innen psykiatri har pensjonert seg. Helse Stavanger har dermed
inngått avtaler med samtlige avtalespesialister det skal inngå avtale med.
Mal for de inngåtte samarbeidsavtalene følger vedlagt. Det viktige i avtalene er en enighet om
samarbeid mellom avtalespesialistene og helseforetaket med klare formål. Videre er det avtalt
regelmessige møter med fokus på:
• Kapasitet for utredning og behandling
• Avklaring av hvilke oppgaver sykehuset skal utføre og hva som kan/bør gjøres hos
avtalespesialister
• Samhandling mellom aktørene i helsetjenesten
• Diagnosefordeling
• Mulighet for second opinion
• Utveksling av samtykket pasientinformasjon om felles pasienter
Avtalespesialistene har til nå inngått avtaler med og rapporterer til Helse Vest RHF og ikke de enkelte
helseforetakene. De nylig inngåtte avtalene er et tillegg som gir et godt grunnlag for direkte
samarbeid og som vil være viktig når avtalespesialistene i fremtiden skal vurdere og gi pasientene
rettigheter i forhold til rett til behandling og ventetid.
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Vedlegg:
Samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og Helse Stavanger HF

Mellom ...........
og Helse Stavanger HF er det inngått samarbeidsavtale i henhold til rammeavtale mellom De regionale
helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister § 1.3.
1. Formål
Partene er enige om å inngå et samarbeid knyttet til samarbeid om spesialisthelsetjenester knyttet til:
• Hensiktsmessig arbeidsdeling
• Faglig samarbeid mellom avtalespesialister og HF avdelinger
• Utveksling av informasjon om kapasitet
• Utveksling av informasjon om prosedyrer og kliniske retningslinjer
• Deltagelse i kompetanse-utvikling, evt. rutiner for kontakt
Partene har felles ansvar for oppfølging av samarbeidet
2. Innhold
Det arrangeres minst et årlig samarbeidsmøte med aktuell avdeling / seksjon ved SUS. Samarbeidet er basert
på likeverdighet mellom partene, men det vil være den aktuell avdeling seksjon som innkaller til møtene etter
avtale med tillitsvalgt / kontaktperson.
I møtene gjennomgås de samarbeidsområdene som er listet opp i punkt 1 i denne avtalen. Helse Vest RHF vi
utarbeide relevant driftsstatistikk som grunnlag for drøftingene. Partene kan i tillegg supplere med egne
virksomhetstall og info om pasientsammensetning, herunder relevant driftsstatistikk fra Helse Stavanger som
ikke er med i oversikten fra Helse Vest.
I tillegg skal en ved møtene ha fokus på:
• Kapasitet for utredning og behandling
• Avklaring av hvilke oppgaver sykehuset skal utføre og hva som kan/bør gjøres hos
avtalespesialister
• Samhandling mellom aktørene i helsetjenesten
• Diagnosefordeling
• Mulighet for second opinion
• Utveksling av samtykket pasientinformasjon om felles pasienter
Andre relevante og aktuelle samarbeidsforhold kan også tas opp på møtene.
3. Finansiering
Inngåelse av samarbeidsavtaler innebærer som utgangspunkt ingen endringer i finansieringen av arbeidet til
avtalespesialisten. Der samarbeidsavtalen innebærer oppgaver eller arbeid som ikke faller inn under
takstsystemet, kan partene avtale alternativ godtgjøring.
4. Løpende samarbeid
Partene skal avholde møter etter behov og minimum en gang pr år, hvor erfaringer og videre utvikling av
samarbeidet diskuteres. Behov for justering av samarbeidsavtalen bør varsles i så god tid som mulig.
Fagdirektør ved Helse Stavanger skal motta kopi av innkallelse og avgjør selv om det er grunnlag om han skal
delta i møtene. Det føres referat fra møtene som godkjennes av partene.
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Ved eventuelle endringer i samarbeidsavtalen må disse formaliseres i datert og signert vedlegg til avtalen.
5. Orienteringsplikt ved planlagte fravær
Partene i samarbeidsavtalen skal holde hverandre gjensidig orientert om større endringer i organisering og
kapasitet.
Avtalespesialister rapporterer som før planlagt og ikke planlagt fravær direkte til Helse Vest som
videreformidler relevant informasjonen til Helse Stavanger.
6. Vikar
Vikar trer inn i samarbeidsavtalen, med mindre annet er avtalt eller der vikariatets størrelse eller lengde
medfører at dette ikke er hensiktsmessig.
Avtalespesialister rapporterer inntak av vikar til Helse Vest som videreformidler informasjonen til Helse
Stavanger.
7. Varighet og oppsigelse
Avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene, evt. bringes til opphør i forhold til andre bestemmelser
som fremgår ovenfor.
Hver av partene kan si opp denne avtale med 6 måneders varslingsfrist. Oppsigelsen meddeles RHF.
Når en part sier opp sin individuelle driftstilskuddsavtale betraktes dette også som en oppsigelse av denne
samarbeidsavtalen. Oppsigelsestiden er den samme som for driftsavtalen, p.t. 6 mnd.
Likestilt med oppsigelse av avtalen stilles en parts død. Boet kan videreføre praksisen i oppsigelsestiden ved
hjelp av vikar.
8. Mislighold
Dersom en part gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av avtalen kan avtalen heves med umiddelbar virkning.
Ved uenighet mellom partene skal saken bringes inn for Helse Vest og Legeforeningen.
Dersom det regionale helseforetaket hever den individuelle driftstilskuddsavtalen overfor legen, eller dersom
legen mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig legevirksomhet, kan de
andre parter heve avtalen med umiddelbar virkning.
9. Reforhandling, tvister, uenigheter
Ved uenighet om vilkårene for inngåelse av samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og Helse Stavanger skal
saken løses ved mekling mellom Helse Vest RHF og Legeforeningen.
Den enkelte part kan kreve denne avtale reforhandlet en gang pr år. Partene må være enige om eventuelle
endringer.
Ved tvist om forståelsen av denne samarbeidsavtalen, skal uenigheten først søkes løst ved dialog mellom
avtalepartene der grunnlaget for uenigheten og eventuelle forslag og løsninger fra hver av partene fremgår av
møtereferat. Fører dette ikke frem kan uenigheten søkes løst ved bistand fra RHF og Legeforeningen.
10. Partenes underskrift
Avtalen gjelder fra den dato den er undertegnet av begge parter og er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av
avtalepartene.
Stavanger,
2017
_____________________________
Stein Tore Nilsen e.f.
Helse Stavanger HF

_____________________________

Kopi av denne samarbeidsavtalen sendes Helse Vest RHF og Legeforeningen v/tillitsvalgt PSL Finn Finsnes.
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