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Innspill til helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet 2022 fra PSL 
 

Sentralstyret ber om foreningsleddenes tilbakemelding på dette forslaget til todeling av og vinkling 

på den helsepolitiske debatten.  

• Sykehus/sykehusbygg: Landsstyret drøftet i 2021 sykehusbygg som tema under Aktuelle 

saker. Debatten legger et godt grunnlag for at landsstyret nå utfordrer politikerne på 

hvordan de vil styrke sykehusøkonomien og prioritere sykehusbygg som gir god 

pasientbehandling og godt arbeidsmiljø. 

I Hurdalsplattformen for ny regjering heter det bla: "Sykehusene må bygges med nok kapasitet og 

rom til behandling og pleie, samtidig som de må være gode arbeidsplasser for de som jobber der" og 

at regjeringen vil "Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering", "Sikre at nye 

sykehus bygges med tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen", "Utvikle og styrke det 

desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og 

styrke den lokale akuttberedskapen" og "Få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter 

koronapandemien". 

Våre innspill: 

Vi har ikke noen motforestilling mot at fastlegeordning setts på dagsorden igjen, men har innspill til 

den delen som handler om sykehus. 

PSL mener det er viktig at denne delen av debatten ikke blir for snever og at begrepet «sykehus» 

bare handler om sykehusbygg og institusjonalisert spesialisthelsetjeneste! Vi har tradisjoner for at en 

del av spesialisthelsetjenesten er lokalisert utenfor sykehus, både offentlig og privat organisert. Det 

er viktig for legers arbeidsvillkår og valgmuligheter at dette fortsetter.  

Vi tør peke på flere momenter fra Hurdalsplatformen, siden Sentralstyret har tatt dette som 

utgangspunkt (sitater): 

• skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste 
tilgang på helsehjelp av høy kvalitet ut fra behov. 

• mer ansvar og tillit til de som arbeider nærmest pasienten.  

• Arbeide for å opprette flere distriktsmedisinske sentre, helsehus og intermediære avdelinger 
slik at flere behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene. 

• Norske sykehus må organiseres slik at helsepersonell får bruke tiden til pasientkontakt 

• Sørge for at støttepersonell tas i bruk for å sikre effektive pasientmøter. 

• Sikre pasienters rett til å velge behandlingssted, og avvikle godkjenningsordningen i Fritt 
behandlingsvalg. 

Dagens organisering med store sykehus som inneholder alt i ett bygg er ikke fremtidsrettet. Vi har 

mange eksempler på at mindre enheter utenfor sykehus gir utredning og behandling med svært god 

kvalitet på en veldig effektiv og pasientvennlig måte. Det åpner også for desentraliserte tilbud. Det er 

ikke klima for et todelt helsevesen og Regjeringen vil avvikle Fritt Behandlingsvalg, men det er svært 



 

Praktiserende spesialisters landsforening •  Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo Besøksadresse: Legenes hus • Akersgt. 2  
Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 91 50 •  Bankgiro 5074.09.95615 

 

viktig at en også innenfor system med offentlig finansiering beholder og utvikler 

spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus.  

Vi blir flere og flere eldre og fremskrivninger viser økende behov for helsetjenster. Samtidig har man 

mangel på spesialister og det blir svært viktig å utnytte kapasitet og kompetanse på en god måte. 

Kostnadseffektiviteten kan bli mye bedre ved en annen organisering.  

I dette bildet vil det være naturlig å diskutere løsninger som feks avtalespesialister som en viktig 

ressurs. De står pr idag for ca 25% av kapasiteten i den polikliniske spesialisthelsetjenesten og i 

enkelte fag svært mye mer. Dette fungerer svært godt og er en løsning for fremtiden, men den 

krever satsing og utvikling.   

Den medisinske utviklingen med mange nye undersøkelses- og behandlingsmetoder gjør at tilstander 

som tidligere krevde innleggelse enkelt kan håndteres poliklinisk, og denne utviklingen vil fortsette. 

Pleie og behandling som tidligere skjedde i sykehus skjer nå i akutt- og intermediærenheter i 

kommunene eller i pasientens hjem.  

Videre vil ny teknologi gjøre pasienter i stand til å ivareta og monitorere egen helse på nye måter. 

Dette kan dreie seg om sensorer og apper, men også avanserte behandlingsmetoder som feks 

hemodialyse.  

Dette betyr at fremtidens spesialisthelsetjeneste ikke ligger i store sykehus. Legeforeningen må ikke 

fortape seg i klaging over for små sykehus og drømme seg bort i store mastodonter av noen bygg – vi 

må være disruptive og tenke nytt og innovativt – fremtidens spesialisthelsetjeneste bør i større grad 

legges utenfor sykehus og sykehusene bør bygges for det som virkelig trenger å være i sykehus og 

areal må brukes riktig. 

Når det gjelder innspill til andre aktuelle saker har vi følgende forslag: 

 

1) Kontroll av leger – en bekymringsfull utvikling! 
Vi har hatt blåreseptsaken som skapte et stort engasjement, men avdekker en trend i retning 

av kontroll og straff. Vi har også sett en endring i HELFOs holdning og metode for kontroll og 

straff av leger ifht refusjoner. Vi er bekymret for legers rettsikkerhet. Det har vært eksempler 

der leger blir kontrollert og får sterke reaksjoner uten at man har hatt en forutgående 

prosess, tilstrekkelig veiledning eller får en vurdering av sakkyndige som forstår seg på  

Videre er det stadig strenger krav til rapportering og en retorikk om straff som er uheldig.  

Dette bør tas opp til diskusjon. Vi diskuterer gjerne tilnærming nærmere om ønskelig. JA 

avdelingen kan nok supplere her.  

 

Ålesund 31.01.22 

Erik Dyb Liaaen 

Leder 

Praktiserende spesialisters landsforening 

 

 


