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Høring - NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. juni 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (OF) har gjennomgått rapportens del I-IV samt VII og styret 

vedtok følgende uttalelse:  

Hovedinntrykket er at utvalget har forfattet en god rapport og at utvalget fremmer begrunnede 

tilrådninger, om enn litt spake. Of deler vurderingen av at «Landets befolkning og norske 

myndigheter har samlet sett handtert pandemien godt. Norge er blant de landene i Europa som 

har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet». Of vil 

bemerke at kommisjonens arbeid nødvendigvis ikke har kunnet fullt ut vurdere 

langtidseffektene av pandemien og tiltakene som har blitt iverksatt, og at de samlede 

konsekvensene av håndteringen ikke nå kan gjøres til gjenstand for evaluering. En rekke 

grupper har vært sterkt berørt av de inngripende tiltakene, og en må vente at dette kan ha følger 

som ikke åpenbarer seg før det har gått lengre tid.  

Kommisjonen trekker frem faktorer som har bidratt til et godt resultat i Norge, som 

ekstraordinær innsats fra mange aktører, omstillingsevne, høyt utdanningsnivå, høy grad av 

tillit i befolkningen osv. Etter Ofs syn er den viktigste underliggende forklaringen og 

enkeltfaktoren utelatt; regjeringens evne til raskt å iverksette tiltak som sterkt begrenset 

smittutbredelsen. I motsetning til en rekke andre land unngikk vi derfor en situasjon med 

betydelig overbelastning av helsetjenestene våre. Adekvate tiltak for å begrense utbredelse av 

eksponentiell smitte krever at effektive tiltak iverksettes tilstrekkelig raskt. Regjeringens ulike 

tiltak har i det store og hele vært treffsikre og igangsatt på adekvate tidspunkt i pandemiens 

ulike faser. Det mest avgjørende grepet var den første nedstengningen som sterkt reduserte 

smitteutbredelsen, begrenset belastningen av helsevesenet og gav berørte instanser tid til å 

forberede seg bedre. Daværende helseminister trekker fram behovet for å treffe raske 

avgjørelser i forløpet og fortløpende justere tiltak basert på utviklingen. Det trekkes videre 

fram at anvendelse av et verstefallscenario (side 51) bidrar til at en er bedre forberedt for ulike 

utfall. Of deler disse vurderingene. 

Etter Ofs syn bør regjeringens håndtering tillegges særlig vekt for at forløpet i Norge ble bedre 

enn i de fleste andre land. Of anser at rask iverksettelse og justeringer av tiltak – samt at 

regjeringen søkte råd og innspill fra ulike miljø (i hovedsak FHI og Hdir) – var avgjørende for 
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pandemiens forløp. At regjeringens mange initiativ og grep har medført utfordrende 

arbeidsbetingelser for en rekke underordnede instanser anser Of som mindre viktig i det store 

bildet.  

Lav smitteutbredelse og sykdomsbyrde i pandemiens tidlige fase må altså etter Ofs syn 

tilskrives regjeringens samt sentrale helsemyndigheter og norske kommuners handlinger og 

innsats i det tidlige forløpet av pandemien. Vi unngikk derfor en situasjon hvor 

spesialisthelsetjenesten ble belastet i samme grad som i andre land. Det er sannsynlig at en 

høyere smitteutbredelse ville ha avdekket større mangler i spesialisthelsetjenestens evne til å 

håndtere pasientene. Etter Ofs syn burde kommisjonen fremstilt dette tydeligere. Uten en 

tydelig framstilling av årsakssammenhengene kan det etterlates et inntrykk av at norsk 

helsetjeneste var særskilt godt rustet for å håndtere en pandemi. Etter Ofs vurdering er en slik 

oppfatning ikke dekkende for den reelle beredskapen og kapasiteten i norsk 

spesialisthelsetjeneste.  

Rapporten gir en inngående beskrivelse av kommunelegens rolle og innsats under pandemien. 

Lovendringer – senest i 2011 – har bidratt til kommunelegen er gitt svekket autonomi og 

innflytelse i kommunene. Of ser dette i sammenheng med utviklingen av virksomhetsstyringen 

i offentlig sektor, hvor fagstyringen over tid har blitt svekket. Of støtter kommisjonens 

anbefaling om at kommunelegens rolle må styrkes, og at det bør etableres mer rigide rutiner 

for involvering av kommunelegene i tråd med situasjonen før lovendringen i 2011; 

«Kommunen bør sørge for at kommunelegen er involvert i relevante spørsmål og saker også i 

normale tider. Dette krever at rollene blir tydelig avklart – at kommunens organer og ledelse er 

bevisste på kompetansen, oppgavene og ansvaret til kommunelegen» (side 116).  

Utvalget gir en beskrivelse av generell sengekapasitet og intensivkapasitet i norske sykehus. I 

drøftingen av intensivkapasitet fremkommer det en utbredt erkjennelse av at kapasiteten har 

vært for lav i mange år forut for pandemien, og at kapasiteten er vesentlig lavere enn i de fleste 

øvrige europeiske land. Utvalget refererer forklaringer om at dette skyldes faglig uenighet om 

hva en intensivseng er. Of deler utvalgets vurdering av at faglig diskusjon ikke er en rimelig 

forklaring på hvorfor intensivkapasiteten har vært for lav. Det er ingen ting i veien for å styrke 

den generelle kapasiteten uavhengig av faglige diskusjon om spesialenheter, og som utvalget 

peker på er det åpenbart en lederoppgave å sikre tilstrekkelig kapasitet. Of støtter utvalgets syn 

på at andre forklaringer er mer nærliggende; finansieringsordningene i sykehusene og «Endelig 

kan det skyldes økonomi og manglende politisk vilje til å prioritere intensiv- kapasitet og 

intensivberedskap».  

I tabell 6.4 (side 140) er belegg i norske intensivsenger forut for pandemien framstilt. Det 

anføres at tabellen er basert på et brev oversendt fra NIPaR til kommisjonen. Belegget 

anføres å ha vært mellom 40,9 og 44,9 i årene 2016-2019. Fremstillingen er grovt 

villedende. Realiteten er at belegget i norske fullverdige intensivsenger (kategori 3) 

gjennomgående ligger i området 100 prosent. I mange avdelinger er det lange perioder 

med overbelegg også ved normal drift. Of anser det som særdeles uheldig at tabellen 

bidrar til en sterk fordreining av realitetene, og vil anmode om at dette rettes opp. 

Kommisjonen fremmer en – etter Ofs syn svak – anbefaling om at grunnkapasiteten må 

«økes noe»; «For å bedre beredskapen anbefaler kommisjonen at grunnkapasiteten i intensiv- 

og intermediæravdelingene må økes noe». Of vil bemerke at kommisjonen her synes å 

treffe anbefalinger på et helt feilaktig saksgrunnlag, og at denne delen av utvalgets 

rapport er særdeles svak.  



I fremstillingen av generell sengekapasitet beskriver utvalget at sengebelegget i sykehusene 

har falt fra et nivå på over 90 prosent tidlig på 2000 tallet til om lag 85 % etter 2015. Utvalget 

synes ikke å være kjent med at norske helsemyndigheter – etter en periode med stor 

oppmerksomhet på beleggsituasjonen – endret på rapporteringsformatet til OECD. Det er 

overveiende sannsynlig at dette er forklaringen på lavere rapportert belegg. Etter Ofs erfaring 

er rapporteringen av belegg i norske sykehus ikke fullt ut dekkende for den reelle situasjonen. 

Dette har sammenheng med registreringsrutinene. I de fleste større fagområder er belegget i 

sykehusavdelingene ofte over 100 prosent i lange perioder. Fleksibilitet og beredskap 

begrenses altså av et lavt antall senger, i Norge, som i de øvrige nordiske land. Of merker seg 

at utvalget betoner at lavt sengetall kan bidra til dårligere flyt og effektivitet i 

pasientbehandlingen: «Ved avveiningen av antall sengeplasser i norske sykehus vil det blant 

annet være viktig å ta hensyn til effektivitet, logistikk, økonomi, pasientsikkerhet og forsvarlig 

beredskap».  

Of støtter utvalgets vurderinger av at sykehusbyggene ikke viste seg å være fleksible nok i en 

pandemisituasjon. Utvalget siterer anbefalinger om flere to- og flersengsrom. Of støtter en slik 

vurdering, og vil peke på at også ved normal drift vil avdelinger med utelukkende enerom være 

beheftet med høyere bemanningsbehov i tillegg til at investeringskostnadene er vesentlig 

høyere.  

Utvalget referer at det underveis i pandemien oppsto mangel på smittevernutstyr. Utvalget har 

ytterligere beskrevet dette i rapportens første del. Of vil bemerke at utvalget – også i den første 

rapporten – har utelatt en fremstilling av at tilstrekkelig oppbygging av beredskapslager har 

vært gitt i oppdrag til de regionale helseforetakene ved flere anledninger. At foretakene ikke 

har etterkommet denne bestillingen avdekker en alvorlig svikt i etterlevelsen av helt sentrale 

forordninger som er avgjørende for at tjenestene skal være i stand til å etterleve overordnet 

planverk og beredskapshensyn. Of anser at utvalget – ved kun å peke på behovet for 

beredskapslager uten å gi en fremstilling av at dette har vært forutsatt oppbygget ved tidligere 

oppdrag – utelater en viktig erkjennelse av svikt i styringssystemet som en trolig vil gjenfinne 

også på andre områder. 
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