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Høring fra Akademikerne – Policydokument: Helseområdet 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 17. september 2019. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 14. oktober 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen støtter de fire overordnede hovedpunkter i policydokumentet, men 

fremstillingen kunne ha vært tydeligere akademisk, med fokus på hvorfor Akademikerne 

mener at dette er viktige områder, underbygget av dokumentasjon med referanser.  

 

For å kunne nå målene og styrke arbeidet med forebygging for god helse, utvikle 

helsetjenesten slik at den blir sterkere og enda mer velfungerende, satse på teknologi, 

helsenæring og mattrygghet, må det satses mer på kompetanseutvikling i alle ledd, dvs. faglig 

utvikling, forskning og innovasjon satt i system der også midler (økonomi og ressurser) er 

sentralt. LVS har skrevet om dette i sin høringsuttalelse og Of støtter deres høringsuttalelse.  

 

FNs bærekraftmål og miljøperspektiv kunne ha fått en plass i policydokumentet. 

 

I sammendraget 

 

Of støtter LVS sitt innspill. : Fremtidens helsetjenester bør ytes og styres i dialog med de som 

faktisk mottar hjelp. 

 

Kulepunkt 1 foreslås endret til:  

 

Videreutvikler god folkehelse gjennom økt satsing på kunnskapsbaserte forebyggende og 

helsefremmende tiltak, for befolkningen i alle sektorer og politikkområder. 

 

Felles ansvar for god folkehelse 

Forslag til første avsnitt endres til: 

Den norske befolkningens helse er generelt sett god. Ikke-smittsomme sykdommer er likevel 



en utfordring, og er en av de store årsakene til for tidlig død og år med redusert livskvalitet,  

kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer, kronisk lungesykdom og psykisk helse. En tydelig 

satsning på tiltak mot ikke smittsomme sykdommer, er nødvendig også i et globalt perspektiv, 

som forebygging, tidlig diagnostikk, høy kvalitet i utredning og behandling og en aktiv 

deltakelse av brukere og pasienter. 

 

LVS sine kulepunkter støttes. 

 

En sterk og velfungerende helsetjeneste 

Forslag til nytt avsnitt: 

Pasienter i sykehjem må få tilgang til høy kvalitet i helsetjenestene, tilstrekkelig med legetilsyn 

og oppfølging. Legetjenesten må utvikles i tråd med forventninger til likeverdige tjenester av 

høy kvalitet. Det må satses mer på faglig utvikling, forskning og innovasjon gjennom å sette 

dette i system, dvs. sette av tid og ressurser i det daglige arbeidet, men også ved at ledelsen 

har både kunnskap og et system for å kunne ivareta det.  

 

Samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom alle de ulike aktørene i helsetjenesten, 

inklusive tannhelsetjenesten, må bedres. Hensiktsmessige IKT løsninger er en viktig 

forutsetning for godt samarbeid og informasjonsutveksling. Flere helsetjenester, mangler et 

system for kommunikasjon mellom tjenestene, og mangler tilgang på e-resept og 

kjernejournal. Dette går utover pasientsikkerheten.  

 

Den raske helsefaglige utviklingen tilsier behov for kontinuerlig omstilling av tjenestetilbudet. 

Omstillingsprosesser krever tilstrekkelig og riktig finansiering, og god involvering av ansatte. 

Effektiviseringsgevinster kan først hentes ut når omstillinger er ferdig. Medarbeidere og 

tillitsvalgte må involveres på en god måte, slik at arbeidsmiljøet ikke påvirkes i negativ 

retning. 

 

Involvering er ikke for å bedre arbeidsmiljøet men for å sikre riktig og god omstilling og 

utvikling. 

 

Følgende kulepunkt foreslås endret til:  

 

Kulepunkt 12 foreslås endret til:  

Økt akademisk og høyere faglig kompetanse i sykehusledelsen og krav til stedlig ledelse for 

alle sykehusavdelinger.  

 

Bred satsing på utvikling av teknologi innenfor helse- og omsorgssektoren 

 

Of støtter uttalelsen fra LVS. 

 

IKT er en viktig del av utviklingen av helsetjenesten som krever IKT kompetanse også av 

helsepersonell. Det må sikres tilstrekkelige investeringer i IKT utstyr og opplæring. 

Kompatible løsninger på tvers av enheter, tjenester og nivåer må sikres. Teknologer med IKT-

kompetanse må arbeide sammen med helsepersonellet for å finne frem til løsninger som støtter 

opp under arbeidsprosessene på best mulig måte. Dette tverrfaglige samarbeidet bør starte 

allerede i studietiden. Å utvikle arenaer for dobbeltkompetanse innen helse og IKT er en 

nødvendig satsning i fremtiden. 

 

Helsenæringen 



 

Det er et økt behov for økt offentlig-privat samarbeid. 

 

Of støtter uttalelsen fra LVS. 

 

Matsikkerhet og mattrygghet 

 

Det vurderes viktig å skrive om Klima og miljøets betydning for helse, der mat jordbruk og 

havnæring er en del av dette. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 
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