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Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet 

 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for 

organisering og drift av somatiske akuttmottak.  

  

Dette skal være en veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 

akuttmottak. Veilederen peker på enkelte vilkår som må være oppfylt for at akuttmottakene 

skal kunne gi pasientene et kvalitetsmessig godt tilbud.  

Legeforeningen har vært representert i arbeidet med veilederen gjennom representanter for 

Overlegeforeningen, Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen. 

 

Veilederen skal oversendes departementet 18.juni sammen med utredningen om 

spesialitetsstruktur, inklusive forslag om ny spesialitet tilpasset tjenesten i akuttmottakene. 

Helsedirektoratets høringsfrist er derfor svært knapp (23. mai 2014).  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

18. mai 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 
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