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Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 

akuttmottak  
 

Sammen med revidert versjon av utredningen om fremtidig spesialitetsstruktur med 

tilhørende konsekvensutredning, har Helsedirektoratet sendt «Veileder for faglige og 

organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak på høring.  

 

Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se disse to sakene i sammenheng.    

Legeforeningen har valgt å skille de to problemstillingene i den interne høringen, slik at 

forslag til fremtidig spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak sendes ut som to separate 

saker. Det er imidlertid ønskelig at Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 

somatiske akuttmottak ses i sammenheng med de deler av spesialitetsstrukturen som 

omhandler arbeid i akuttmottak.  Begge sakene finnes på Legeforeningens nettsider. 

 

Denne høringen omfatter Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 

akuttmottak.   

 

Kort om saken: Bakgrunnen for saken er Riksrevisjonens og Helsetilsynets landsomfattende 

tilsyn med akuttmottakene i 2005 og 2007. Tilsynene påviste at den organisatoriske 

plasseringen av akuttmottakene ikke alltid gjenspeiler de dominerende arbeidsoppgavene, og 

at det er uklare ansvarslinjer. På bakgrunn av disse opplysningene ba Helse- og 

omsorgsdepartementet Helsedirektoratet utarbeide en veileder for faglige og organisatoriske 

kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. 

 

Beskrivelsen av akuttmottakenes oppgaver tar utgangspunkt i dagens situasjon, med mange 

foretak med akuttmedisinske oppgaver og svært ulik aktivitet. Likevel er det mange generelle 

utfordringer som må kunne håndteres for at pasientene skal kunne få et likeverdig tilbud. Det 

er spesielt tatt utgangspunkt i håndtering av eldre pasienter med uavklarte tilstander, samt 

prosedyrer for å takle hverdagskriser med opphopning av pasienter i akuttmottaket.  

 

Veilederen tar for seg fire sentrale temaer: Organisering, drift, klinisk virksomhet og 

kompetanse. 

 



 

 

Veilederen sendes nå på bred høring i Legeforeningens organisasjon. 

  

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

15. september. 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 

 

  

Kari Schrøder Hansen   

Fagsjef  

 

Saksbehandler: Ole Anders Stensen  

 

  

 

 

 

 

 

 


