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Best i øst

Årsmøte i World Medical
Association
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På sitt jubileumskurs i august prøvde Praktiserende Spesialisters
Landsforening (PSL) å spå om fremtiden for avtalespesialistene.
For de som holder til i Helse Øst ser fremtiden noe lysere ut enn i andre regioner.
I nord håper og tror legespesialistene på
å få et like godt forhold til sitt regionale
helseforetak som deres kollegaer i øst. Men
det er et stykke frem dit.
Anne Selstad, fagsjef i Helse Øst, ble tatt
i mot med varm applaus. Både hun og
hennes administrerende direktør Tor Berge
mener de private spesialistene er en helt nødvendig del av den offentlige helsetjenesten,
og at de i vesentlig grad har bidratt til at ventetiden for behandling er gått ned. Slike ord
varmer hos en gruppe som oftest får høre at
de tar ressurser fra de offentlige sykehusene.

Avtaler med 800 spesialister
De private spesialistene i Helse Øst tar nå
unna 1,2 millioner pasientbehandlinger
i året. Regningen er på 1,1 milliarder
kroner. SINTEF Helse har vært engasjert
for å finne ut om avtalen med de 800 private spesialistene lønner seg (1). De har
blant annet funnet at produktiviteten blant
spesialistene er høy, og at den varierer
sterkt. Produktiviteten er høyest blant hudlegene og øre-nese-hals-legene, med henholdsvis 23 og 19 pasienter om dagen. Psykiatere og psykologer behandler ikke
uventet færrest pasienter, med fem om
dagen. De private behandler uansett langt
flere pasienter enn tilsvarende tall for
offentlig ansatte psykiatere og psykologer.
– Avtalespesialistene utfører 45 % av all
poliklinisk virksomhet, og dere er langt
flinkere på epikriser og epikrisetid enn
sykehusene, sier Anne Selstad, som tror
dialog mellom sykehusavdelingene og
avtalespesialistene blir sentralt fremover.
Her var hun nok mer optimistisk på å få til
et godt samarbeid enn salen for øvrig.
Anne Selstad var også innom kriteriene
for klasseplassering som Helse Øst mener
er for dårlig definert, og som skaper praktiske problemer i forvaltningen. Det er
igangsatt et arbeid i felles fora for RHF-ene
for å komme frem til anbefalte kriterier.
I dag er det tre klasser i Helse Øst. Plassering
er avhengig av type spesialitet, bruk av
hjelpepersonell, type lokaler og medisinskteknisk utstyr i praksisen.
Geografisk skjevfordeling
Helse Midt-Norge vedtok i april egne retningslinjer for klasseplassering, noe Harald
Guldsten, tidligere leder i PSL, mener er
direkte brudd på den rammeavtalen som er
inngått mellom Legeforeningen og staten.
– Med de snevre rammer Helse MidtNorge nå trekker opp for at privatpraktiserende spesialister skal bli tilbudt, tildelt og
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Generalforsamlingen i World Medical Association (WMA) finner sted fra onsdag
12. – 15. oktober i Chiles hovedstad Santiago. Både sponsorvirksomhet og ny kontingentordning vil bli diskutert. Temaene som
diskuteres under den vitenskapelige delen
vil være reformer i helseomsorgssystemene og tilgang til medisiner.
Les mer: www.wma.net/e/

100 millioner til lokalsykehus

Anne Selstad har et godt forhold til sine 800 privatpraktiserende spesialister. Foto Anne Beth
Moslett

beholde avtalehjemmel med driftstilskudd
i klasse 1, vil det gå ut over kvaliteten av
spesialisttjenestene. Det er ikke mulig
å drive en spesialistpraksis med moderne
utstyr og høykvalifisert hjelpepersonell med
slike rammebetingelser, sier Guldsten.
Da Helse Midt-Norge lyste ut to spesialisthjemler i klasse 1 for henholdsvis ortopedi og gynekologi reagerte han umiddelbart. – Dersom Helse Midt-Norge ikke får
søkere, kan de med «god» samvittighet
omgjøre hjemlene til sykehusstillinger. Dette
er en utvikling både PSL og Legeforeningen
må kjempe mot, sier Harald Guldsten.
Paul W. Hansen, leder i PSL Troms mener
rapporten fra SINTEF Helse (1) har vist at
avtalespesialistene gjør en god jobb, og at de
er helt nødvendige for å sikre et godt helsetilbud for pasientene. Han tror allikevel at det
er et stykke frem før man kommer dit at dette
er holdningen i Helse Nord.
– Hos oss er avtalespesialister og private
sykehus mye et ikke-tema til tross for at
30 % av alle polikliniske tjenester utføres av
private spesialister. Øyelegene i nord utfører
73 % av all poliklinisk behandling. Jeg håper
prosjektet i øst kan bidra til at flere forstår at
vi alle bruker felles ressurser til beste for
pasientene. Hvem som gjør arbeidet er ikke
så viktig, bare det utføres på en faglig god
måte, og til en pris som det offentlige er
villig til å betale, sier Paul W. Hansen.
Tove Myrbakk
nlfinfo@frisurf.no
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De regionale helseforetakene har til sammen fått 100 millioner kroner etter at det
ble besluttet å gi en slik bevilgning i årets
reviderte nasjonalbudsjett. Blant tiltakene
pengene skal brukes til, er styrking og videreutvikling av sykestuer i Finnmark og opprettelse eller styrking av distriktsmedisinske sentra (DMS) flere steder i landet. Ved
DMS er bl.a. tilbud som fødestue, polikliniske tjenester og desentral dialyse fra spesialisthelsetjenesten samlokalisert med tilbud i primærhelsetjenesten. Også utvikling
av telemedisinske tilbud får tilskudd.
Les mer: http://odin.dep.no/hod/norsk/
048071–990211/dok-bn.html

Døgnåpen omsorg
for psykisk syke
Bergen kommune satser nå på et alternativt botilbud med heldøgns omsorg for psykisk syke personer som ikke makter
å holde fast ved de etablerte tilbudene og
avtaler som gjøres. Det blir egne enheter
for personer som ønsker alle måltider servert, og alle huslige gjøremål som rengjøring, klesvask m.m. blir ordnet. Bergen jobber også med botilbud for personer med
psykiske lidelser og rusproblemer, både for
dem som er under rehabilitering og for dem
som trenger en mer langvarig bofunksjon.
Les mer: www.shdir.no/psykisk/
psykisk_helsekonferansen_2005/

Nytt styre i Buskerud
lægeforening
Trygve Kongshavn, Fjell legesenter, Drammen er valgt til ny leder i Buskerud lægeforening. Øvrige styremedlemmer er Anne
Larsen, medisinsk avdeling, Sykehuset
Buskerud og Ståle Onsgård Sagabråten,
Nesbyen kommunelegekontor. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Christian
Steenfeldt-Foss, Aplf, Lars Borgen, YLF,
Marijke Engbers, Namf, Morten Tandberg
Eriksen, Of og Kolbjørn Kasin, PSL.

Årsmøter
Norsk psykiatrisk forening avholder årsmøte 11.–13.10. 2005 i Oslo.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=79432
Pediaterdagene finner sted på Hotel
Bristol, Oslo 13.–15.10. 2005.
Les mer: www.barnelegeforeningen.no
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