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Høring – Styrket medisinsk ledelse av primærhelsetjenesten 
 
Vi viser til mottatt brev fra Legeforeningen av 4.4.2017. 

 

Høringen har vært styrebehandlet og under følger kommentarer til nevnte punkter i høringsbrevet. 

I tillegg er det lagt ved egen bemerkning fra styrets representanter i LSA. 

 

Pasientens primærhelsetjeneste må ledes 

Det er et veldig viktig arbeid Legeforeningen har gjort. Svært viktige spørsmål er prøvd besvart. 

En endring av primærhelsetjenesten er på vei og det er nødvendig at allmennlegen er med på å 

legge premissene for hvordan vårt fag skal utøves i årene som kommer. For å komme i posisjon til 

å definere hvilken rolle en leder i en ny struktur skal ha, må formell ledelsesutdanning styrkes. 

Det Legeforeningen har fått til med masterprogram i ledelse ved UiO bør om mulig utvides. 

 

Det politiske budskapet: 

Her synes vi høringen innfrir. 

 

Medisinsk faglig ledelse formaliseres inn i kommunens ledelseslinjer: 

Dette er viktig og det kan presiseres enda mer at en ny ledelsesposisjon må gis nødvendig makt og 

innflytelse for å kunne påvirke og gjøre endringer. 

 

Kommunelegens rolle i framtiden: 

Kommunelegen må ut av sin nåværende posisjon hvor rollen ofte er som "vingeklippet" rådgiver 

med begrenset mulighet til å påvirke beslutninger. Det er nødvendig med en styrking av 

kommunelegefunksjonen for å kunne utøve så vel administrasjon av fastlegetjenesten og ikke 

minst for å kunne utøve ledelse. 

 

Fastlegen som helsetjenestens portner: 

Den brede kunnskap og kontinuiteten som erfarne allmennleger sitter på er viktig for å unngå 

unødig bruk av spesialisthelsetjenesten. 

Dialogen mellom allmennlegen og spesialisthelsetjenesten bør stimuleres betraktelig for å kunne 

effektiviserer og bedre pasientforløp. 

IKT vil endre dagens arbeidsform betraktelig. Her er det kjempeviktig å få på plass en arena hvor 

aktører innen innovasjon/forskning og praktiserende leger kan teste løsninger. Aktørene i dag må 

bli pålagt å åpne sine kildekoder slik at det kan bli mer innovasjon. 

Da iPhone ble lansert ble det gitt mulighet for at andre kunne lage apper. Slike krav må også 

stilles til IKT "skjelettet" i framtidens helsetjeneste. Slik vil man kunne gi muligheter for lokale 

tilpasninger samtidig som man ivaretar mulighet for deling av data. 
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Her er det sannsynligvis et uutnyttet potensiale til effektivisering og forbedring. 

Samhandling vil med nye verktøy kunne bli langt bedre enn dagens basert på henvisning uten 

dialog. 

 

 

Bemerkning fra styrets representanter i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 

Styrets LSA-representanter vil bemerke at det er behov for et bredere faglig fundament for 

helsefaglig ledelse enn det som er gjeldende. Legefaglig råd og ledelse er nødvendig premiss for 

pasientens primærhelsetjeneste.  

 

I tidsskriftet Social Science & Medicine i 2011, Amanda H. Goodall "Physician-leaders and 

hospital performance: Is there an association?", fant man: ".. amerikanske sykehus med leger som 

toppledere rangeres høyere i kvalitet enn sykehus med ledere uten legekompetanse." 

 

Vi kan ikke være sikre på at denne observasjon umiddelbart kan overføres til norske forhold i 

primærhelsetjenesten.  Likevel er det god grunn til å tro at dette kan være tilfelle.  

 

LSA-representantene mener at det er god grunn til å hevde at man bør ha innsikt i fagområdet for 

å forstå hva som er god kvalitet i helsetjenesten. Kommunehelsetjenesten er under sterk utvikling 

hva gjelder ansvarsområder og pasienttilfang. Samhandlingsreformen forutsetter at det skal være 

kompetanseutvikling  både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til kompetanseglidning til primærhelsetjenesten. Tanken er at 

dette skal gi en samfunnsmessig gevinst. 

   

En forutsetning for klok skjønnsutøvelse eller ledelse er innsikt i faget som skal ledes.  

Kommunene er svært ofte opptatt av styring. Styring er i kommunen oftere forstått som 

administrasjon innenfor (økonomiske) rammer. I større grad bør helsetjenesten innovasjonsledes 

som de tunge kompetanse virksomheter de er; dette gjelder i særdeleshet legetjenesten. 

 

Vi mener også at helsetjenestene trenger større fokus på faglige prosesser med løpende faglig 

evaluering dersom pasientens helsetjeneste skal få den kvalitet den fortjener. Terje P. 

Hagen  har  bl.a. påvist at manglende medisinsk kompetanse i ledelse  har ført til at man så langt 

ikke har klart å ta ut samfunnsmedisinske gevinster.  

 

Ledelse av legetjenesten bør være forankret i forståelse av hva som er suksessfaktorer for slik 

kompetansevirksomhet, herunder ledelsesmessig understøtting av legens autonomi.   
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