Private spesialister med driftsavtale
Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF)
Helseregion nr
Helseregion navn
Foretakets navn
Foretakets organisasjonsnummer (9 siffer)
1. Hva er navnet på kontaktpersonen for rapporteringen?
2. Hva er e-postadressen til kontaktpersonen for rapporteringen?
3. Hva er telefonnumeret til kontaktpersonen for rapporteringen?

Kliniske legespesialistar. Driftsavtaler oppretta og med tilsette spesialistar 31.desember 2017
4. Vennligst fyll ut antall driftsavtaler som er inngått mellom det regionale helseforetaket og ulike typer private
legespesialister per 31. 12. 2017. Før også opp hvor mange timer per uke de inngåtte avtalene omfatter fordelt
per tilskuddsklasse. Opplysningene skal fordeles per Spesialitet/Legepraksis
Antall
Timer per uke. Timer per uke. Timer per uke. Timer per
inngåtte Tilskuddsklasse Tilskuddsklasse Tilskuddsklasse uke. Sum
avtaler 1
2
3
1, 2 og 3

Spesialitet/Legepraksis
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Sum
Omregnet
til hele
ukeverk
Kliniske psykiatrar. Driftsavtaler oppretta og med tilsette psykiatrar 31. desember 2017
5. Vennligst fyll ut antall driftsavtaler som er inngått mellom det regionale helseforetaket og kliniske
psykiatere per 31. 12. 2017. Før også opp hvor mange timer per uke de inngåtte avtalene omfatter fordelt

per tilskuddsklasse.
Antall
inngåtte
avtaler

Timer per uke.
Tilskuddsklasse 1

Timer per uke.
Tilskuddsklasse 2

Timer per uke.
Tilskuddsklasse 3

Timer per uke.
Sum 1, 2 og 3

301 Psykiatri
302 Barne- og
ungdomspsykiatri
Sum
Omregnet til hele
ukeverk
Kliniske psykologer. Driftsavtaler opprettet og besatt 31. desember 2017
6. Vennligst fyll ut antall driftsavtaler som er inngått mellom det regionale helseforetaket og kliniske
psykologer per 31. 12. 2017. Før også opp hvor mange timer per uke de inngåtte avtalene omfatter.
Antall inngåtte avtaler

Omregnet til
hele ukeverk

Timer per uke

Psykologer i alt med avtale
Utførte konsultasjoner og behandlede pasienter hos privatpraktiserende psykiatere og kliniske psykologer med
driftsavtale.
Hvis driftsavtaler er opprettet med psykiatere og psykologer:
7. Har foretaket opplysninger om antall utførte konsultasjoner og/eller antall behandlede pasienter hos
privatpraktiserende psykiatere/psykologer i løpet av året?

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Hvis ja:
Hos
psykiatere
Totalt antall utførte konsultasjoner hos privatpraktiserende spesialister med driftsavtale
i løpet av året:
Herav konsultasjoner med barn og unge: (inntil 18 år)
Totalt antall behandlede pasienter hos privatpraktiserende spesialister med driftsavtale
i løpet av året:
Herav barn og unge: (inntil 18 år)

Hos
psykologer

Sum

