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Informasjonsbrev 3 til avtalespesialister i Helse Midt-Norge om
koronapandemien
Helse Midt-Norge RHF (HMN) har det siste fått mange spørsmål fra avtalespesialistene og vi
har dessverre ikke fått gitt alle et svar. Det er derfor behov for felles og oppdatert
informasjon. Informasjonsbrevene fra HMN og annen nyttig informasjon er samlet på HMNs
nettsider.
Utbetaling av driftstilskudd
Det er besluttet at driftstilskuddet skal løpe uavhengig av aktivitet under den pågående
pandemien. Dette har vi informert om før, men velger å gjenta det da vi mottar en del
spørsmål. HMN har en forventning om at praksisene er åpne, og at avtalespesialisten skal
være tilgjengelig for pasientene, svare på telefon og ta imot pasienter til videokonsultasjoner
eller ordinære konsultasjoner, der dette er indisert etter en vurdering i det enkelte tilfellet.
Når det gjelder øvrige nasjonale tilskuddsordninger må hver enkelt forsøke å holde seg
orientert. Vi viser til Legeforeningen/ Psykologforeningen for spørsmål om dette.
Nye takster i Normaltariffen
I forbindelse med pandemien har det kommet på plass endringer i Normaltariffen, der det
blant annet er lagt til rette for å ta i bruk videokonsultasjoner. Vi henviser til Helfo og
Legeforeningen/Psykologforeningens internettsider for detaljer. Spørsmål om takstbruken
bes for øvrig rettes direkte til Helfo eller profesjonsorganisasjonene.
Tilgang til smittevernutstyr under pandemien
Det er flere leverandører og alternative produkter/forpakninger til hånddesinfeksjon på
markedet og tilgangen varierer. Den enkelte avtalespesialist må selv orientere seg om
markedet og skaffe dette selv.
For avtalespesialister i psykisk helsevern
De fleste har tatt i bruk videokonsultasjon, og det oppfordres til å bruke denne løsningen.
Ved oppmøte, gjelder de vanlige tiltak om å holde avstand, sørge for god håndhygiene og
unngå fysisk kontakt. Dersom du som avtalespesialist selv har symptomer på øvre
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luftveisinfeksjon, må du selvsagt holde deg hjemme, jamfør de generelle kravene i
samfunnet. Tilsvarende gjelder også for pasienter med symptomer.
For avtalespesialister i somatikk
HMN er kjent med at det fortsatt er muligheter til å skaffe smittevernutstyr, selv om de
vanlige salgskanalene ofte ikke fungerer. Dersom det likevel viser seg helt umulig å skaffe
utstyr på det private markedet, kan avtalespesialisten gå i direkte dialog med
avdelingsledelsen ved det aktuelle helseforetaket. Tilgangen til smittevernsutstyr er p.t.
svært begrenset. Det er en forutsetning for tildeling av smittevernutstyr, at avtalespesialister
følger de samme strenge reglene som helseforetaket ved bruk av munnbind, frakker og
ånderettsutstyr.
Vi opplyser samtidig at bruken av smittevernutstyr generelt i «vanlige» situasjoner er
vesentlig endret i foretakene som følge av den globale og nasjonale knappheten på
smittevernutstyr. Det brukes f. eks. langt sjeldnere munnbind i situasjoner der det ikke er
kjent eller mistenkt smitte. Dersom smittevernutstyr tildeles gjennom foretakene, forventer
HMN en tilsvarende restriktiv og bevisst bruk hos avtalespesialist. Vi viser for øvrig også til
Folkehelseinstituttets nasjonale råd om bruk og gjenbruk av smittevernutstyr. Disse
oppdateres jevnlig:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/

Samarbeid med helseforetakene og planlegging av aktiviteten i avtalepraksis etter påske
HMN har anmodet alle helseforetakene om å ta kontakt med «sine» avtalespesialister.
Under den pågående pandemien, er det særlig viktig at de samlede ressursene anvendes
hensiktsmessig, og at til enhver tid gjeldende smittevernregler og prosedyrer også brukes i
avtalepraksisene. Vi vil understreke at det er viktig at avtalespesialister bidrar til kontakt
med avdelingsledelsen ved det aktuelle helseforetaket. Dersom du ikke har hørt noe fra
sykehusavdelingen, ta kontakt! Vi vet at noen avtalespesialister har opplevd at
helseforetaket ikke har hatt bruk for deres kapasitet, men dette kan selvsagt endre seg og
det er viktig at dere vet om hverandre.
Utbredelsen av Covid-19 pandemien i Norge vurderes daglig, og vi forstår at det er vanskelig
å planlegge i en så dynamisk situasjon. Dersom situasjonen tillater det, kan en økning i
aktivitet både gjelde pasienter som helseforetakene ber avtalespesialistene om å overta,
samt pasienter fra egen liste som avtalespesialisten har vurdert bør komme til konsultasjon.
Det er fortsatt en forutsetning at den enkelte avtalespesialist vurdere dette opp mot
forsvarlighetskravet, og gjerne i dialog med fagmiljøene i sykehus. Tilgangen til
smittevernutstyr vil også ha betydning for aktivitetsnivået, og alle må forholde seg til det
svært krevende markedet for tilgang til nødvendig smittevernutstyr for hele helsetjenesten.
De generelle rådene om smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet og som vi tidligere har
formidlet, må selvsagt også ligge i bunn.
HMN har mottatt gode eksempler på at helseforetak tar kontakt for å overføre pasienter til
avtalepraksis, og at sykehusavdelinger ansetter avtalespesialister i deltidsstillinger for å
dekke blant annet vaktturnuser. HMN vil takke for alt godt samarbeid i en særdeles
krevende tid.
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