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Høring- utkast til anbefaling om prioritering for intensivbehandling ved 

kapasitetsbrist 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 10. november 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Of støtter at det er hensiktsmessig at det utarbeides anbefalinger for prioritering av pasienter til 

støtte for beslutningstakerne i klinikken ved kapasitetsbrist hvis slike situasjoner oppstår. Men 

blant annet på grunn av den korte høringsfristen, har Of konsentrert sin høringsuttalelse til 

forhold som angår legenes arbeidssituasjon. Vi legger til grunn at fagmedisinske foreninger 

kommer med høringsuttalelser om de medisinskfaglige forhold.  

 

Ofs høringsuttalelse gjelder punktet "Anbefalinger som er på høring", og da mer konkret 

"Helseforetak bør ha tilbud til helsepersonell for å håndtere etiske dilemmaer og stress i 

krisesituasjoner der tjenestens kapasitet utfordres." 

 

Of registrerer med tilfredshet at Helsedirektoratet løfter frem at det er et lederansvar å 

organisere et tilbud for å ivareta eget personell. Det er en kjensgjerning at det i krisesituasjoner 

der kapasiteten utfordres vil oppstå situasjoner som gir stress, og er emosjonelt krevende for å   

personellet. For å forebygge utbrenthet og/eller at leger ser seg om etter andre jobber, er det 

viktig at de rådene som gis i høringen følges opp av arbeidsgiverne, og ikke ender opp som 

gode råd kun nedfelt på papiret. Of finner derfor grunn til å understreke at arbeidsgivere aktivt 

må se etter faresignaler hos medarbeiderne sine, og også ta medarbeidere ut av jobb der det 

anses riktig for å ivareta personellet.  

 

Of mener at de praktiske rådene inntatt i dokumentet er gode råd, og vil i tillegg fremheve at 

arbeidstidsordninger som er risikovurdert mot moralsk stress er helt sentrale blant annet for å 

sikre en forsvarlig arbeidssituasjon med håndterbart arbeidspress. Moralsk stress er utbredt og 

må tas på alvor.  
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