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Høring – NOU 2015:17  Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering 

av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 22.12.2015.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 2.2.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter det overordnende målet for helsetjenesten som er å sikre alle tilstrekkelig og god 

tilgang til helsetjenester som er faglig forsvarlige og tilfredsstiller internasjonale standarder der 

slike finnes.  

Legeforeningen har tidligere gitt grundige innspill til akuttutvalgets delrapport, og vi legger til 

grunn at disse innspill fremdeles er gjeldende på lik linje med Legeforeningens politikk når det 

gjelder legevakt. Of mener også at eventuelle innspill fra fastlegene må vektlegges, da de er en 

av de mest sentrale aktørene i den prehospitale tjenesten, spesielt i spørsmål angående 

legevakt. 

Befolkningen skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester uansett hvor i landet de bor og 

innenfor en akseptabel og forutsigbar ramme. Of ser også et behov for bedre tilgang til 

tolketjenester for å sikre en best mulig totalvurdering og likeverdig behandling av pasientene. 

Of stiller seg bak utsagnet om at god akuttmedisin og en godt fungerende akuttmedisinsk kjede 

kan redde liv og forebygge senskader, og at kvalitet og nærhet til akuttfunksjonene er viktig 

når det haster. I denne forbindelse støtter Of utvalgets forslag angående kvalitet og 

pasientsikkerhet, og at et velfungerende IKT-system er sentralt for å oppnå nettopp dette. 

Pasienter og brukere skal oppleve at de blir ivaretatt, sett og hørt. Dette mener Of må 

vektlegges, også i debatter angående den akuttmedisinske kjeden inkludert akuttmottakene i de 

lokale helseforetakene, hvor pasienten skal møte akuttmedisinske team bestående av 

indremedisin, kirurgi, anestesi samt tilhørende laboratoriefag. Det er beskrevet i aktuelle NOU, 

at et brudd i den akuttmedisinske kjeden ikke vil kunne kompenseres selv ved optimal 

funksjon av de andre leddene. Of mener at det å fjerne det akuttkirurgiske tilbudet ved enkelte 



lokalsykehus er å anse som et brudd, og at beslutningsmyndighetene må ta dette med i 

betraktning før vedtak fattes. 

Når det gjelder akuttilbudet innenfor psykiatri og rus støtter Of blant annet innspillene til 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin samt Norsk psykiatrisk forening. Vi mener det 

er viktig å lytte til fagfolk med spesialkompetanse innen feltet, noe som blant annet også 

gjelder for kapitelet om hjerneslag. 

En godt fungerende og kompetent AMK-sentral er svært viktig for å sørge for at pasientene 

blir prioritert riktig, og at de får riktig hjelp til riktig tid. Tiltak ansees nødvendig. AMK 

kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene som kommer, og i alle fall om det politiske 

Norge går inn for å legge ned det akuttkirurgiske tilbudet ved enkelte sykehus. AMK kommer 

da til å bli ansvarlig for at pasienter med spesifikke symptomer blir sendt til riktig sykehus og 

innenfor akseptabel responstid. Man må tilse at pasienten ikke blir utsatt for unødig påkjenning 

ved unødvendig lengre transport, på samme tid som at pasienten heller ikke må sendes til et 

lokalsykehus uten den ekspertisen som viste seg å være nødvendig for pasientens tilstand, da 

dette kan få alvorlige følger.  

Det er en betydelig utvikling innen ambulansetjenesten, hvor avansert akuttbehandling av 

pasienter startes opp prehospitalt. Utfra denne utvikling har man kommet frem til at det trengs 

økt kompetanse, og det legges opp til bachelornivå innen ambulansefaget. Of støtter at det 

legges til rette for kompetanseheving, men vi mener at det er bra at utvalget ikke legger opp til 

at det skal være en forutsetning for å få arbeide i ambulansetjenesten. Man kunne risikert å 

miste flere dyktige og uten tvil kompetente medarbeidere om det hadde vært kravet. 

Akuttutvalget legger vekt på at legenes bidrag inn i ambulansetjenesten er avgjørende for 

kvaliteten og ikke minst utfallet av akutte hendelser, og at kostnadene ved en slik ordning bør 

være sekundært i forhold til sikkerheten for pasientene. Dette mener Of er et viktig poeng som 

bør følges opp ved dagens og fremtidig utvikling av ambulansetjenesten. Det at det i flere 

RHFer opprettes transport av pasienter i mindre høyteknologisk utstyrte biler, kan Of se vil 

kunne ha en gevinst uten at det nødvendigvis går utover pasienten. 

Akuttutvalget har også satt fokus på ledelse og organisering. Of mener det er en forutsetning at 

man har kompetente ledere på alle nivå, både i kommunehelsetjenesten samt i 

spesialisthelsetjenesten om man skal kunne gjennomføre endringer og samhandling på en god 

måte og oppnå kvalitet i helsetjenestene. Man bør tilstrebe klare retningslinjer for 

ansvarsfordeling mellom kommune og helseforetak, men man må sørge for at dette ikke fører 

til en kamp hvor man ender opp med pasienten som den tapende part.  

Økonomi. Utvalget har kommet frem til at flere av forslagene til forbedring i den prehospitale 

tjenesten ikke vil koste noe da årsaken er dårlig utnyttelse av eksisterende ressurser. Of kan 

selvsagt se at dette kan være sannhet i noen tilfeller, og at det er mulig å gjøre grep som fører 

til bedre helsetjeneste med samme ressursbruk. På samme tid viser det seg derimot at det 

faktisk ofte koster ekstra å gjennomføre endringer. Det at de til slutt kommer frem til at en del 

tiltak allikevel vil føre til en merkostnad, mener Of gir NOUen og utvalget mer troverdighet, 

selv om de på flere områder ikke kan redegjør for omfanget. Utvalget mener at foreslåtte tiltak 

samlet vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Of mener at det er dette som bør vektlegges når 



man diskuterer pasienters helse og tilgang til den akuttmedisinske kjeden. 

Samfunnsøkonomisk gevinst tolker vi som et tegn på at pasienten har fått riktig hjelp til riktig 

tid, og det er først og fremst da man har nådd målet om en bedre akuttmedisinsk kjede og en 

helhetlig helsetjeneste for befolkningen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jon Helle (sign.) 
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