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Landsstyret 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 17/4948  Dato: 8.5.2018 

  

 

Sak 9.3.  Hvordan få til et godt samarbeid mellom store og små sykehus? 
 

Debatten gjennomføres onsdag 30.mai kl. 09.00 – 10.30.  

 

Innledere er: 

 Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Overlegeforeningen: Ivaretakelse og 

styrking av små sykehus – Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 

 Olav Lødemel, assisterende direktør Voss sjukehus: Praktiske erfaringer om ledelse og 

samarbeid mellom Haukeland og Voss 

 Andreas Moan, Helse Sør-øst, tidligere spesialrådgiver i Helse- og 

omsorgsdepartementet: Samarbeid mellom store og små sykehus – erfaringer fra 

arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan 

 

Etter innledningene blir det paneldiskusjon og dialog med salen. 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Etter innspill fra Legeforeningen ble samarbeid mellom store og små sykehus stadfestet som et 

sentralt virkemiddel i den første Nasjonal sykehusplanen, vedtatt våren 2016. I år starter 

arbeidet med neste Nasjonale helse- og sykehusplan. Legeforeningen setter derfor temaet på 

dagsordenen for å kunne belyse utviklingen og planlegge våre innspill til den neste 

sykehusplanen. 
 

Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 - 2019 

Helseministeren inviterte i sykehustalen januar 2015 til debatt om fremtidens sykehusstruktur, 

og mente at det ikke kunne være akuttkirurgiske tilbud ved alle sykehus. Legeforeningen tok 

på ny debatten, og landsstyret besluttet i mai 2015: 

 Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning 

for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus. 

 Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og 

anestesi, med tilgang til radiologi- og laboratorietjenester. 

 Sykehus må gis nødvendige ressurser til å sikre kvalitet på diagnostikk og behandling. 

Det må være systemer for å opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljøer som 

rekrutterer godt. 

 Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Velfungerende 

lokalsykehus er nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, 

geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full 

akuttberedskap. 
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Kulepunkt 2 og 3 omhandlet særskilt samarbeidet mellom store og små sykehus. Ansvar- og 

oppgavefordeling mellom store og små sykehus var et sentralt tema allerede da 

Legeforeningen startet arbeidet for en Nasjonal helse- og sykehusplan. I den helsepolitiske 

debatten under landsstyremøtet i 2010 presenterte daværende president Torunn Janbu følgende 

budskap: 

"En nasjonal sykehusplan er nødvendig for å øke forutsigbarheten om hva man kan 

forvente av tjenester på de ulike sykehusene. En slik plan vil også kunne bidra til å 

sikre kvalitet på tjenestene og tilgang på nødvendig breddekompetanse" 
 

I rapporten Sykehus for fremtiden – Innspill til nasjonal sykehusplan (2014) fremhevet 

Legeforeningen viktigheten av å støtte opp om de små sykehusene for ivareta fagmiljøene ved 

sykehusene, og kommer med en rekke anbefalinger for hvordan dette kan oppnås. Fagmiljøene 

ved de små sykehusene er sårbare, og det må aktivt arbeides med rekrutering, frivillig 

ambulering, utvikling, samarbeid og faglig utvikling. Bredden i spesialisttilbudet ved et 

sykehus er med på å øke kvaliteten og bidrar til å gjøre sykehuset til en mer attraktiv 

arbeidsplass. Det er også viktig å legge til rette for faglig samarbeid og nettverk mellom 

sykehusene i regionen. 

I høringen av Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortingets helse- og omsorgskomite høsten 

2015 vektla Legeforeningen igjen at samarbeidet mellom små og store sykehus er en 

forutsetning for en god utvikling av de små sykehusene. Våre innspill var blant annet: 

 Det må være tydelig for befolkningen hvilket tilbud de får på ulike typer sykehus 

 Sykehus med akuttfunksjoner må bestå av beredskap innen indremedisin, kirurgi, 

anestesiologi med tilgang til radiologi og laboratoriefag 

 Gode lokalsykehus forutsetter at de større sykehusene overfører oppgaver til mindre 

sykehus  

 Spesialistutdanning er avgjørende for god rekruttering til de små sykehusene 

 Stedlig ledelse må være et prinsipp i Nasjonal helse- og sykehusplan 
 

Samarbeid og små sykehus i Nasjonal helse- og sykehusplan 

 I Nasjonale helse- og sykehusplanen 2016 - 2019 heter det at "Dagens små lokalsykehus har 

kvaliteter som det er viktig å bevare. Deres rolle skal trygges og videreutvikles." 

Sykehusplanen slår fast at det ikke er klare helseøkonomiske eller kvalitetsmessige fordeler 

ved sykehus som er større enn 200-600 senger. Videre vektlegges oppgavedeling mellom 

sykehus som et virkemiddel for å øke kvaliteten på behandlingen. "Hensiktsmessig 

oppgavedeling forutsetter godt samarbeid. Hvert enkelt sykehus må være en del av et nettverk 

som samarbeider om pasientforløp, utdanning av helsepersonell, bemanning og hospiterings- 

og ambuleringsordninger." 

Det viktigste verktøyet for samarbeid som trekkes frem i sykehusplanen er etablering og 

formalisering av nettverk mellom sykehus, for å sikre god oppgavedeling og helhetlige 

pasientforløp. Det heter at "Regjeringen vil stille krav om at den faglige og organisatoriske 

nettverksfunksjonen mellom sykehus skal styrkes og bli mer forpliktende. Nettverkene skal sikre 

hensiktsmessig oppgavefordeling." 

 

Gjennomføring av debatten  

Etter innledninger fra Jon Helle, Olav Lødemel og Andreas Moan åpnes det for paneldiskusjon 

og dialog med salen. 
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For å planlegge innspillene til neste Nasjonale helse- og sykehusplan, utfordres panel-

deltakerne også til å trekke frem ett konkret tiltak de ville ha spilt inn til Helse- og 

omsorgsdepartementet for å styrke samarbeidet mellom store og små sykehus. 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

 

    
Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær avdelingsdirektør samfunnspolitisk 

avdeling 

 

 

Saksbehandler: 

Aslak Celius 

Helsepolitisk rådgiver 

 


