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Innspill til høring for innspill til Kommunal- og distriktsdepartementets nye distriktsmelding fra PSL 

 

Det fremgår av Regjeringens informasjon om at man har store ambisjoner for distriktspolitikken og 

ønsker å rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan de skal 

styrke Distrikts-Norge for framtiden. 

I de tidligere høringsuttallelsene man viser til har Legeforeningen i liten grad omtalt 

spesialisthelstjeneste. PSL vil peke på at en viktig del av spesialisthelsetjenesten er lokalisert utenfor 

sykehus, både offentlig og privat organisert, og ofte desentralisert. Det er viktig for pasientens tilgang 

til helsetjenester, men også for legers arbeidsvillkår og valgmuligheter, at dette fortsetter. 

Den medisinske utviklingen med høyt tempo på innovasjon og medisinske fremskritt gir oss mange 

nye undersøkelses- og behandlingsmetoder som gjør at tilstander som tidligere krevde innleggelse 

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. 

 

Vi tør peke på noen momenter fra Hurdalsplatformen 

• 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. 

 

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

spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus. Dette vil være svært viktig å ta med seg også i arbeidet med 

en disktriktsmelding. 

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

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

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

feks i arbeid med desentralisert spesalisthelsetjeneste samt innhold i distriktsmedisinske senter og 

helsehus. Avtalespesialister står pr idag for ca 25% av kapasiteten i den polikliniske  
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spesialisthelsetjenesten og i enkelte fag svært mye mer. Dette fungerer svært godt og er en løsning 

for fremtiden, men den krever satsing og utvikling.   

Vi håper Legeforeningen finner rom for å ta med momenter knyttet til dette i sin 

uttalelse/høringssvar. 

 

For styret i PSL,  

Erik Dyb Liaaen 

Leder 

 


