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Fordeling av psykologer og psykiatere i Rogaland sør vs. nord
Vi viser til din epost av 11. august til Helse Vest RHF
Helse Vest har avtale med om lag 285 privatpraktiserende spesialister i hele regionen. Vel
halvparten av dem er knyttet opp til psykisk helsevern. Spesialistene i klinisk psykologi utgjør 90
årsverk fordelt på hele regionen. Psykiaterne utgjør 27 årsverk. Det er ikke privatpraktiserende
psykiatere med driftsavtale med Helse Vest lokalisert til Helse Førde.
Det er riktig som du anfører at det er flere privatpraktiserende psykologspesialister og psykiatere
med driftsavtale med Helse Vest i Helse Stavanger enn i Helse Fonna. Dette gjelder også om en
korrigerer for innbyggertall.
Forskjellen i antall avtalespesialister mellom foretaksområdene har historiske årsaker.
Fylkeskommunene hadde ulik praksis på dette området. Etter helsereformen i 2002 har Helse
Vest opprettet få nye avtalespesialisthjemler. Innen psykisk helsevern har fokus fra 2002 i stor
grad vært på oppbyggingen av de distriktspsykiatriske sentrene og tilbudet i den offentlige
spesialisthelsetjenesten. Frem til juli 2013 var det også som kanskje kjent begrenset hvor mange
legestillinger en kunne opprette.
Det er ellers flere grunner til at antallet hjemler varierer dels sterkt mellom foretaksområdene.
Det kan ha med tilgang på kompetanse – eksempelvis har en både i Helse Førde og Helse Fonna
vært mer forsiktig med opprettelse av hjemler fordi dette kunne svekke nødvendig
basisbemanning i helseforetakene. Pasientgrunnlaget vil også spille inn.
For å sikre et mest mulig likeverdig tjenestetilbudet har Helse Vest hatt fokus på ressursgrunnlag
og stillinger i foretaksområdene samlet, mer enn avtalespesialistene særskilt. Det betyr f.eks. at vi
ser på legedekning samlet uavhengig av om legene arbeider som avtalespesialist eller er ansatt i et
helseforetak. Målet er at dette skal være rimelig likt ut fra befolkning og oppgaver i
foretaksområdene. Hvorvidt stillingen bør opprettes som en avtalehjemmel eller fast stilling i
foretaket er et underordnet spørsmål. Opprettelse av avtalehjemmel vurderes i samråd med det
aktuelle helseforetaket.
Helseforetakene skal også ha et mest mulig likt finansielt grunnlag for å ivareta oppgavene i sine
foretaksområder.
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Hovedfokus for Helse Vest i oppfølging av helseforetakene er ellers på i hvilken grad de
oppfyller nasjonale og regionale mål i forhold til pasientbehandling – ventetider, fristbrudd,
aktivitet osv.

Med vennlig hilsen
Hans K. Stenby
plansjef

Torleiv Bergland
rådgiver
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