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Høring – Utredning mangelsenter primærhelsetjenesten. 

 

Norsk overlegeforenings høringsinnspill til rapport «Analyse- og varslingsfunksjon for 
legemiddelmangel i primærhelsetjenesten» 

Det vises til mottatte mailer fra Dnlf datert 22.10. og 25.10.2021.  

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått rapporten og gjort vurderinger av spørsmålene 
som er oppstilt i invitasjonen til høring.  

Of finner at rapporten begrunner godt at det kan være hensiktsmessig å etablere en analyse 
og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten, og at det kan være 
hensiktsmessig å skjele til organisering og arbeidsformen som Mangel-senteret (for 
spesialisthelsetjenesten) anvender. Of ser det videre som hensiktsmessig at det etableres et 
tett samarbeid mellom miljøene som skal overvåke og gi råd om forsyningssituasjonen i 
spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Helsedirektoratet ønsker særskilt råd om det er vesentlige utfordringer ved dagens situasjon 
som ikke allerede er belyst i rapporten. Of har begrenset kjennskap til saksfeltet, men har 
ikke notert særskilte utfordringer som ikke er dekket i rapporten. Videre har Of ikke 
tilstrekkelig kunnskap til å vurdere om de foreslåtte ansvarsområdene og oppgavene er 
dekkende. Of vil bemerke at primærhelsetjenesten skiller seg vesentlig fra 
spesialisthelsetjenesten ved at det ikke er et tydelig overordnet ledelsesnivå og 
beslutningslinjer. Det er ikke usannsynlig at enkelte forhold ikke er godt nok dekket i 
rapportens anbefalinger til ansvarsområder og oppgaver. Det kan være hensiktsmessig å 
legge opp til at en bør gjøre tilpasninger i oppgaver og ansvarsområder når en kommer i gang 
med arbeidet. Of anser at spørsmålet om relevante sparringspartnere og spesialister best kan 
svares ut av Norsk forening for allmennmedisin. 

 I rapporten skisseres to hovedmodeller for organisering av tjenesten; en samorganisert 
modell hvor Helsedirektoratet ivaretar det overordnede ansvaret, og en delt modell hvor det 
etableres en ny selvstendig enhet i tillegg til det etablerte Mangelsenteret. Etter det Of 
erfarer har Mangelsenteret fungert godt. Senteret er i dag nært knyttet opp til styringslinjen 
ved at senteret rapporterer direkte til fagdirektørene i Rhfene. En modell hvor 
Helsedirektoratet skal overta det overordnede ansvaret vil kunne svekke denne direkte 
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kontakten med styringslinjen, og Of er i tillegg bekymret for at en slik organisering vil kunne 
bidra til å byråkratisere en ordning som i dag fungerer effektivt og godt. 

Of anser derfor at en selvstendig organisering av en ny enhet vil være mest hensiktsmessig. 
Of ser betydelige fordeler ved tett samarbeid mellom enhetene, men anser at dette kan 
etableres ved samlokalisering av enhetene i stedet for å underlegge dem samme ledelse. Of 
anser videre at det kan være hensiktsmessig å revurdere organisasjonsform når dette får 
gått seg til litt, og en har etablert god nok kjennskap til hvordan behovet for denne 
tjenesten i primærhelsetjenesten best ivaretas.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Geir Arne Sunde (sign.) 
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