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Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. februar 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på styremøtet 11. april 2018 og deretter 

per e-post. Styret har vedtatt følgende høringsuttalelse 

 

I mai 2016 nedsatte Regjeringen et offentlig utvalg med mandat om å gjennomgå og vurdere 

dagens palliative tilbud. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, 

kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid. 

Tiltakene omhandler pårørendes og pasientens behov og ønsker for innhold i, organisering av 

og sted for behandling i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder og bosted, fra den 

dødelige diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og fram til livets avslutning. 

 

Overordnet mener OF at utvalget gir en grundig og god beskrivelse av utfordringer og mulige 

løsninger i et omfattende og komplisert felt. Mye av fremtidens palliasjon vil kreve et 

betydelig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester, slik det er 

beskrevet i dokumentet.  

 

OF mener videre at palliativ medisin medfører behov for en bred tilnærming, og at det er 

hensiktsmessig at det fortsetter som et formelt kompetanseområde med nasjonal godkjenning. 

Å lage en egen spesialitet med egne LIS tror vi vil kunne forringe den brede kompetansen man 

er i ferd med å bygge opp ved å dra nytte av et samarbeid fra flere spesialiteter i et team.  

 

OF mener samtidig det er en betydelig svakhet at utvalget i liten grad går nærmere inn på de 

økonomiske utfordringene knyttet til de fleste av tiltakene som er foreslått. Sannsynligheten 

for at man vil kunne etablere alle de tilbud og tjenester som er beskrevet i rapporten uten en 

betydelig ekstra finansiering, er meget liten. Det er allerede trang økonomi i sykehus og 

kommunal helsetjeneste, slik at det å bruke dagens ramme som utgangspunkt ansees som lite 

hensiktsmessig. 
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