
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway 

Helsedirektoratet 
Avdeling spesialisering og etterutdanning 
Irene Sørås, tlf.: 24163481 

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 17756824 
 
 
 

  

 

1 Høring – Forslag om ny spesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

Helsedirektoratet sender på høring et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, Akutt- og 
mottaksmedisin (AMM), (vedlegg 1).  
 
Det har i lengre tid vært påpekt utfordringene i akuttmottakene; at pasientene blir liggende for 
lenge uten legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på andre avdelinger, 
manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på diagnostisk kompetanse i front. Det kan 
føre til at blir sendt til feil spesialisert enhet. En av årsakene til dette har vært mangel på 
medisinskfaglig ledelse og god organisering av akuttmottaket1.        
 
Den nye spesialiteten er ment å bidra til:  

 At pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt 
om mulig ferdigbehandles i akuttmottakene 

 At akuttmottakene får tilpasset kompetanse, både faglig, ledelsesmessig og 
organisatorisk 

 At akuttmottak blir en faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger. 
 

2 Formålet med høringen 

Formålet med høringen er å bidra til at   
 

 innholdet i den nye spesialiteten blir så anvendbar som mulig  

 læringsmålene blir slik formulert at en lege under spesialisering i Akutt- og 
mottaksmedisin kan inngå i ordinære vakter 

 spesialiteten blir anvendbar i medisinskfaglig ledelse og for å bedre organiseringen av 
akuttmottakene.   

 
Gjennom innspill og tilbakemeldinger ønsker vi å avdekke mangler i læringsmålene som kan, 
bør eller må endres for utdanningen skal bli gjennomførbar.  
 

                                                      
1
 https://www.helsetilsynet.no/upload/publikasjoner/rapporter2008/helsetilsynetrapport2_2008.pdf 
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Helsedirektoratet ser flere problemstillinger som det er ønskelig å få innspill på. Vi ber spesielt 
om vurderinger av følgende: 
 

1 Generelle synspunkter på anvendeligheten av spesialiteten Akutt- og 
mottaksmedisin med den angitte innrettingen 

2 Skal en spesialitet rettet inn mot akuttmottakene innrettes mot det store grosset av 
pasienter av indremedisinsk karakter eller skal den også inkludere problemstillinger 
som går i egne pasientforløp (pediatri, gynekologi, ØNH og øye) ved mottak? 

3 Skal en spesialitet innrettet mot behovene i akuttmottak kunne håndtere avanserte 
livreddende prosedyrer innen luftveishåndtering? 

4 Utgjør forslaget tilstrekkelig ivaretakelse av behovet for at LIS går inn i ordinære 
vakter?      

 

3 Hvem berøres av forslaget 

Den nye spesialiteten er ment å ivareta alle pasienter som ankommer norske akuttmottak.  
 
Innføring av en ny spesialitet vil berøre akuttmottakene og de enhetene innen sykehus som får 
henvist pasienter fra akuttmottakene. Å ta i bruk spesialiteten er opp til hvert enkelt 
helseforetak, som til enhver tid må vurdere hensiktsmessigheten for egen virksomhet.  
 

4 Bakgrunn for forslaget 

Behovet for en egen spesialitet innrettet mot behovene i akuttmottak, har lenge vært etterlyst 
og diskutert. I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 11.05.2011 om 
gjennomgang av spesialitetsstruktur og – innhold ble direktoratet bedt om å utrede behovet for 
en slik spesialitet. Rapporten «Fremtiden legespesialister. En gjennomgang av 
spesialitetsstruktur og –innhold»2 konkluderte med et positivt svar på spørsmålet. Det 
daværende forslaget var av overordnet karakter, uten konkrete læringsmål.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga senere Helsedirektoratet i oppdrag å utrede læringsmål 
for en ny spesialitet knyttet til akuttmottak, jfr brev av 11.3.2015.  I henhold til oppdraget fra 
departementet skal det tas høyde for at:  
  
1. Spesialiteten kan benyttes ved alle akuttmottak uavhengig av sykehusenes størrelse og 

beliggenhet 
2. Spesialisten kan benyttes i observasjonsposter i tilknytning til de store sykehusenes 

akuttmottak 
3. De nye spesialistene skal kunne delta i de små sykehusenes vaktlag. 
 
Læringsmålene skal videre søke mot læringsmål i tråd med internasjonale krav til kompetanse i 
akuttmottak og observasjonsposter.  
 
Nasjonal helse- og sykehusplan (NSHP) legger noen viktige føringer som det skal tas hensyn til:  
 
 

                                                      
2
 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-

spesialitetsstruktur-og-innhold 
 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-spesialitetsstruktur-og-innhold
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-spesialitetsstruktur-og-innhold
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 Den desentraliserte sykehusstrukturen skal opprettholdes, men ikke nødvendigvis 
akuttkirurgien 

 De små sykehusene skal bevares.  
 
Om den nye spesialiteten sier NSHP følgende: 
 
«Ny legespesialitet innrettet mot akuttmottakene 
Regjeringserklæringen slår fast at det skal etableres en ny legespesialitet for å styrke kvaliteten i 
behandlingen ved sykehusenes akuttmottak. Den nye spesialiteten skal kunne benyttes ved alle akuttmottak, 
uavhengig av sykehusenes størrelse og beliggenhet. Spesialistene skal benyttes ved 
observasjonsposter ved de store sykehusene, og de skal kunne gå inn i vaktlagene ved de små 
sykehusene. 
 
Den nye spesialiteten må innrettes mot behovene hos de pasientene som legges inn i akuttmottakene. 
Helsedirektoratet har lagt vekt på at de nye spesialistene særlig skal ha kompetanse i rask diagnostikk og 
hastegradsvurdering (triage) av de vanligste sykdommer hos pasienter i mottakene. Spesialistene skal 
igangsette behandling – om nødvendig i samarbeid med andre legespesialister. Den nye spesialiteten bør i 
størst mulig grad tilfredsstille internasjonale krav til kompetanse i akuttmottak og observasjonsposter». 
 

Helsedirektoratet legger til grunn at den nye spesialiteten skal håndtere hele bredden av 
medisinske problemstillinger som kommer inn i norske akuttmottak, deriblant å kunne vurdere 
kirurgiske problemstillinger i samarbeid med kirurger og andre spesialiteter.    
 
Videre har Helsedirektoratet lagt til grunn at den nye spesialiteten ikke skal erstatte etablerte 
spesialistvakter ved norske sykehus. De etablerte vaktlagene består vanligvis av generell 
indremedisin, akuttkirurgi (gastrokirurgi), anestesiologi og radiologi.  
 
Ett forhold som skiller norsk helsevesen fra andre helsevesenet i andre land er 
legevaktorganiseringen. Den kommunale legevakten tar hånd om et bredt spekter av 
problemstillinger som i mange andre land kommer direkte til sykehus. Videre medfører 
legevaktsordningen til at de fleste akutte tilstander blir sortert og kanalisert direkte til riktig 
spesialistbehandling. Det gjelder særlig gynekologi, pediatri, nevrologiske/nevrokirurgiske 
problemstillinger, øre/nese/hals og øye. Det medfører at akuttmottakene ved norske sykehus 
får en annen pasientsammensetning enn i mange andre land.    
 

5 Kort om prosessen i utarbeidelsen av innholdet i ny spesialitet  

Helsedirektoratet etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe med spesialister fra sektoren, 
som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til læringsmål. Sammensetningen av arbeidsgruppen er 
vedlagt (vedlegg 2). Arbeidet resulterte i to forskjellige forslag.  
 
Den nye spesialitetsstrukturen er tredelt3. Del 1 er felles for alle spesialiteter og erstatter 
dagens turnustjeneste. Del 2 er felles for grupper av spesialiteter, dvs indremedisinske og 
kirurgiske spesialiteter. Del 3 er ulik for alle fag og utgjør unik spesialisering for hvert fag.  
 
Det første forlaget bygget på en del 2 hovedsakelig basert på læringsmål som kan oppnås ved 
tjeneste i akuttmottak, indremedisin med kardiologi, lunge, intensivmedisin, samt tjeneste i 
akuttmottak/observasjonspost. Del 3 omfatter foruten lungemedisin og kardiologi, både 
obstetrikk/gynekologi, akutt pediatri, ØNH og øye. AMM inkluderer følgelig læringsmål som 

                                                      
3
 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-

spesialitetsstruktur-og-innhold 
 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-spesialitetsstruktur-og-innhold
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-legers-spesialitetsstruktur-og-innhold
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gjør at den ligner på den EU-godkjent spesialiteten Emergency Medicine, som er innrettet mot 
akuttmottakene i land uten legevaktsordning og som noen land i Europa har etablert. Dette 
forslaget la også større vekt på læringsmål som er innrettet på livreddende behandling, for 
eksempel å kunne anvende avansert luftveishåndtering i livskritiske situasjoner og ha kjennskap 
til handlingsrutiner ved mislykket intubasjon.     
 
Det andre forslaget var tenkt som en hovedspesialitet bygget på en fremtidig del 2 i 
indremedisin. Tjenestestedene som ble foreslått var kardiologi, lungemedisin, 
infeksjonsmedisin, medisinsk overvåkning og akuttmottak/observasjonsposter og eventuelt 
generelle indremedisinske avdelinger. Denne spesialiteten var således mindre rettet inn mot 
akutte tilstander og mer mot den store gruppen i norsk akuttmottak med symptomer på 
indremedisinske problemstillinger.  
 

Interesserte kan få tilgang til de opprinnelige forslagene ved henvendelse til Helsedirektoratet. 
 
Det er viktig å poengtere at det er flere likheter enn ulikheter ved de to første forslagene.  
 
Det har vært et ønske fra myndighetene om å komme frem til ett samlet forslag. Det 
foreliggende forslaget representerer en mellomløsning, dvs. en tilpasning til flere faglige syn. 
Ikke minst er det lagt vekt på at spesialiteten skal bli anvendbar i akuttmottakene av ulik 
organisering og størrelse.  
 

 

6 Det endelige forslaget, ny Akutt- og mottaksmedisin 

Helsedirektoratet har landet på betegnelsen Akutt- og mottaksmedisin fordi den anses som 
mest dekkende, uten å skjele til noen av de tidligere betegnelsene.    
 
Den nye spesialiteten er basert på en felles kompetanseplattform (del 2) med de nye 
indremedisinske hovedspesialitetene. Det legges opp til at læringsmålene i del 2 i stor grad kan 
nås ved tjenesten ved forhåndsgodkjente akuttmottak/observasjonsposter. Slik 
forhåndsgodkjenning blir av arbeidsgruppen ansett nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
indremedisinsk virksomhet for å nå læringsmålene. Læringsmålene for del 2, felles 
kompetanseplattform for indremedisin, er imidlertid ennå ikke klare, og må følgelig tilpasse de 
endelige læringsmålene når de blir klare høsten 2016.  
 
Det legges opp til at noen av læringsmålene i del 3 kan nås ved flere tjenestesteder: 
medisinsk/kirurgisk intensiv/overvåkning/anestesi valgfritt. Dette kan tas på mindre sykehus.  
For å bli ferdig spesialist i akutt- og mottaksmedisin antas det at læringsutbyttet først nås etter 
ca 18 måneder på større sykehus/universitetssykehus, tilsvarende andre spesialiteter.  
 
Påbegynt utdanningsforløp innen anestesi evt gastrokirurgi vil kunne dekke læringsmålene i en 
del av del 3. Det er imidlertid når læringsmålene anses oppfylt som avgjør tjenestetiden, mens 
en minimumstid ligger fast.   
 
Et mulig utdanningsløpet er illustrert i vedlegg 3. 
 

7 Forholdet mellom del 2 og del 3 

Del 2 sikrer adekvat indremedisinsk kompetanse med læringsmål som oppnås ved tjeneste 
innen hjerte-, lunge- og akutte indremedisinske fagområder innenfor større hovedfag. Andre 
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læringsmål som f eks håndtering av akutte infeksjoner, akutt diabetes og annen akutt 
endokrinologi, akutt kronisk nyresvikt, forgiftninger, startvurdering av de viktigste akutte 
tilstander innen hematologi, gastroenterologi, hjerneslag m.fl. vil naturlig skje ved tjeneste på 
generelle indremedisinske avdelinger, i et bredt indremedisinsk mottak og ved å ha vakt på 
tvers av flere hovedavdelinger. I tillegg vil moduler og kurs dekke/supplere øvrige 
kompetansebehov.  
 
Det pågår et arbeid med utvikling av felles læringsmål for del 2 i alle indremedisinske 
spesialiteter. Derfor må de foreslåtte læringsmålene for del 2 i denne spesialiteten koordineres 
mot de felles læringsmålene for indremedisinske spesialiteter skal ha på et senere tidspunkt.  
 
I del 3 vil bredere mottakskompetanse, inkludert nødvendig vurderingskompetanse innen 
kirurgi (store kar, abdomen), nevrologi og andre fagområder opparbeides. Planen følger 
rammeverket med del 1, del 2 og del 3 i samsvar med Helsedirektoratets spesialitetsstruktur. 
Læringsmål/utbytte blir avgjørende, og rotasjonsforslagene er derfor veiledende.   
 
Det vises til en fullstendig oversikt over læringsmål for spesialiteten Akutt- og indremedisin i 
vedlegg 1.  
 
 

8 Helsedirektoratets foreløpige vurdering  

Det foreliggende forslaget til en ny spesialitet i Akutt- og mottaksmedisin er forsøkt tilpasset 
behovene til pasientgruppen i norske akuttmottak. Det skal svare ut føringene som ligger i 
«pasientens helsetjeneste».  
 

a. Spesialiteten kan benyttes ved alle akuttmottak uavhengig av sykehusenes størrelse 
og beliggenhet 

 
Den nye spesialiteten i Akutt- og mottaksmedisin er en «breddespesialitet» med bred 
vurderingskompetanse som skal omfatte alle typer problemstillinger som kommer i norske 
akuttmottak. Ca. 60-70 % av pasientene som kommer til norske somatiske akuttmottak har 
symptomer på indremedisinske problemstillinger, ofte med diffuse og sammensatte 
symptomer. Det viser seg at fordelingen av diagnoser er noenlunde lik uavhengig av 
sykehusstørrelse4.  
 
Denne spesialiteten bringer en betydelig større kompetanse innen diagnostikk inn i 
akuttmottakene, og sikter spesielt inn mot bedret håndtering av pasienter med lavere 
prioriteringsnivå i henhold til hastegrad (oransje-gul-grønn) i akuttmottaket. 
 
Kritisk syke og skadde pasienter med behov for umiddelbar intervensjon (prioriteringsnivå rødt 
i henhold til hastegrad) er allerede godt ivaretatt ved norske sykehus, blant annet gjennom 
definerte tverrfaglige teammottak (traumemottak, hjertestans, hjerneslag, medisinsk 
mottaksteam, barnemottak osv). Akutt- og mottaksspesialiteten er ikke ment å skulle overta i 
noen av disse velfungerende pasientløpene.  
 
Den foreslåtte spesialiteten vil gi en bred akuttkompetanse i indremedisin, som utgjør den 
største pasientgruppen i norske akuttmottak. Del 2 samordnes med en fremtidig del 2 for de  

                                                      
4
 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. Nasjonale faglige retningslinjer. 2014. Helsedirektoratet. 

IS-2236 
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øvrige indremedisinske hovedspesialitetene, og dette gir indremedisinsk vaktkompetanse som 
anses som nødvendig kompetanse for å ta beslutninger på vaktdøgnet.  
 
Del 3 vil i tillegg til indremedisin gi vurderingskompetanse for de viktigste akuttmedisinske 
tilstandene innenfor andre fagfelt som nevrologi og kirurgi (f. eks. ”akutt abdomen”). Her vil 
fokus være initial stabilisering mens man innhenter spesialkompetanse, eller organiserer 
transport til sykehus hvor dette finnes. Denne initiale stabiliseringen skal ikke lede til forsinket 
eller definitiv behandling.   
 
De største diagnostiske utfordringene oppstår ofte hos eldre med sammensatte 
problemstillinger og akuttinnlagte pasienter med uavklarte/symptombaserte tilstander 
(brystsmerter, bevisstløshet, pustebesvær, magesmerter). AMM-spesialistene vil utdannes til å 
ha et særlig ansvar for denne store pasientgruppen som i dagens situasjon ikke ”eies” av noen 
spesialitet. AMM-legene vil her forestå diagnostikk og igangsette behandling i samarbeid med 
de øvrige spesialistene på vakt. Dette ansvaret skal også sikre at tilgjengelige legeressurser på 
vakt benyttes mer effektivt. AMM-spesialiteten tilfører kompetanse i systemansvaret for 
akuttmottaket og sikrer at oppgaver som medisinskfaglig ledelse, samhandling, 
pasientsikkerhet og kvalitet tillegges en spesialitet som ser sykehusets akuttmottak som en 
fellesarena på tvers av spesialiteter, og sikrer at mottaksprosedyrene samstemmer med 
pasientforløpene videre innover i sykehusets øvrige avdelinger.  
 
Den foreslåtte resicuteringskompetansen i den nye spesialiteten vil være viktig av hensyn til 
den lille delen av pasientene som har behov for denne kritiske kompetansen før anestesilege 
kommer til stede. Samtidig må man være oppmerksom på risiko ved å spre denne 
kompetansen på andre spesialiteter enn anestesiologer, på grunn av behovet for 
mengdetrening og av hensyn til mulige konsekvenser for pasientene. 
 
 

b. Spesialisten kan benyttes i observasjonsposter i tilknytning til de store sykehusenes 
akuttmottak 

På lik linje med indremedisinske spesialiteter kan AMM-legen ha selvstendig fagansvar for 
observasjonsposter hvor et flertall av pasientene har indremedisinske problemstillinger. 
Observasjonsposter bør inneha gode diagnostiske muligheter med evne til sluttdiagnostikk og 
behandling for noen tilstander. Derfor kreves kompetanse innen diagnostiske fag, ultralyd, 
håndtering av laboratoriesvar og medikamentgjennomgang. AMM-spesialiteten skal ha 
innledende vurderingskompetanse ved flere tilstander innen nevrologi og kirurgi, men skal ikke 
erstatte disse spesialitetene for mer komplekse problemstillinger. Tid til behandling skal ikke 
øke etter innføring av AMM-spesialiteten, men derimot reduseres ved godt samarbeid på tvers 
av spesialiteter. Likeså vil kompetente AMM-leger kunne forestå rask utskrivelse fra 
observasjonsposter - med poliklinisk oppfølging - som erstatning for tradisjonelle liggedøgn på 
vanlige sengeposter.  Dagens indremedisinere samarbeider bredt med ulike kirurgiske fag, 
anestesileger, nevrologer og internt mellom grenene i indremedisin (geriatri, nyre, hjerte m.fl.).  
Faget har tradisjon for samordning og integrasjon av mange ulike fagfelt og hensyn. Det er et 
godt utgangspunkt for en styrket rolle i observasjonsposter.  
 

 
c. De nye spesialistene skal kunne delta i de små sykehusenes vaktlag 

Det er viktig at spesialiteten kan inngå i eksisterende vaktlag, og ikke krever etablering av nye 
beredskapsordninger. Siden del 2 er foreslått som et fellesløp med de 8 nye indremedisinske 
hovedspesialitetene, vil legen ha samme vaktkompetanse som andre i det indremedisinske 
vaktlaget. I Europa har det vært et bredt samarbeid om felles kompetansekrav i spesialiteten 
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indremedisin, disse ble godkjent desember 2015. Her legges vekt på akuttmedisinske 
problemstillinger, samarbeid med andre spesialiteter og god planlegging av pasientforløp. 
AMM-legen vil naturlig kunne inngå i dette vaktlaget på de små sykehusene, både som LIS og 
ferdig spesialist. Spesialiteten vil ikke være aktuell for andre vaktlag, som kirurgi eller anestesi. 
 
 

d. Tilpasningen til EU-krav 
I tillegg til de tre hovedpunktene ovenfor, skal forslaget «søke mot læringsmål i tråd med 
internasjonale krav til kompetanse i akuttmottak og observasjonsposter».  
 
Det primære siktemålet med spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin er å svare på de behovene 
pasientene i norske akuttmottak har. Dette er hovedsakelig pasienter med diffuse symptomer 
og ofte sammensatte indremedisinske problemstillinger. Med en god legevaktsordning er det 
flere av pasientene som ikke kommer inn i akuttmottakene, slik de gjør i andre europeiske land 
uten legevaktsordning.  
 
Samtidig er det et viktig anliggende at norske spesialister kan bli godkjente i andre europeiske 
land og at spesialister fra andre EU-land kan brukes i Norge. Helsedirektoratet ser derfor 
behovet for å utrede innholdet i en tilleggsmodul for å ivareta EU-kravene. Denne vil da 
inneholde praksis med læringsmål knyttet opp mot kvinnesykdommer, fødselshjelp, pediatri, 
ØNH og øyesykdommer. Dermed kan norske spesialister kunne ta denne tilleggsmodulen og bli 
godkjent i EU. På samme måte bør det utredes hvilke læringsmål som spesialister i Emergency 
Medicine må oppnå som påbygging for å kunne godkjennes som spesialist i Akutt- og 
mottaksmedisin i Norge.    
 
 

e. Ulike innganger til spesialiteten 
En del av oppdraget har vært å vurdere tilpasning av spesialiseringsforløpet slik at man kan 
skifte fra ett påbegynt spesialiseringsløp og til ny spesialitet. Som det fremgår av figur i vedlegg 
3, er dette ivaretatt ved at man kan oppnå læringsmålene ved påbegynt indremedisinsk 
utdanning, evt også påbegynt spesialisering innen anestesiologi eller gastrokirurgi.  
 
 

f. Andre forhold 
Utdanningen til spesialiteten AMM vil på bakgrunn av det foreliggende forslaget være fleksibel 
og ha stor kapasitet. Utdannelse i del 2 kan skje ved alle sykehus godkjent for LIS utdanning i 
indremedisin. Fleksibiliteten i utdanningen blir ytterligere forsterket ved at LIS som har 
avsluttet del 2, i prinsippet kan videreutdanne seg til AMM-lege eller en av de nye 
indremedisinske hovedspesialitetene. En slik innretning fører til god tilgang på LIS, som 
grunnlag for videre del 3 i Akutt- og mottaksmedisn. Når mye av utdanningen kan skje utenfor 
de store sykehusene vil det erfaringsmessig bidra til bedre geografisk fordeling av ferdige 
spesialister.   
 
 

 

9  Om høringsuttalelsene 

Høringsuttalelsen sendes til postmottak@helsedir.no, merket med saksnummer 16/9162. 
 
Vi ber de regionale helseforetakene videresende høringen til alle helseforetakene.  
  

mailto:postmottak@helsedir.no
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Høringen er publisert på Helsedirektoratets høringssider: 
https://helsedirektoratet.no/horinger.   
 
 
Høringsfrist: 14.juni.  
 
Kontaktinformasjon 
Spørsmål om høringen kan rettes til prosjektleder Irene Sørås, telefon 908 53 750 eller  
e-post: Postmottak.5510KPSE@helsedir.no. Merk henvendelsen: Høring Ny spesialitet AAM. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Karin Straume e.f. 
divisjonsdirektør 

Irene Sørås 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
Vedlegg: 1 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

           Postboks 1511 Vika 0117 OSLO 

Den norske 
legeforening 

           Postboks 1152 
Sentrum 

0107 OSLO 

HELSE MIDT-NORGE 
RHF 

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF            Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 
HELSE VEST RHF            Postboks 303 4066 STAVANGER 
NORSK 
PASIENTFORENING 

           Postboks 376  
Sentrum 

0102 OSLO 

Norsk 
Sykepleierforbund 

           Postboks 456 
Sentrum 

0104 OSLO 

Fylkesmannen i Aust- 
og Vest-agder 

           Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust-
Agder 

           Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

           Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

           Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 
Hedmark 

           Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i 
Hordaland 

           Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal 

           Julsundvegen 9 6412 MOLDE 

Fylkesmannen i 
Nordland 

           Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

           Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 
Oppland 

           Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 

           Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i 
Rogaland 

           Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane 

           Njøsvegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

           Postboks 4710 
Sluppen 

7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i 
Telemark 

           Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms            Postboks 6105 9291 TROMSØ 
Fylkesmannen i Vest-
Agder 

           Postboks 513 4605 KRISTIANSAND 
S 

Fylkesmannen i 
Vestfold 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Østfold            Postboks 325 1502 MOSS 
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HØGSKOLEN I BERGEN            Postboks 7030 5020 BERGEN 
HØGSKOLEN I 
BUSKERUD OG 
VESTFOLD 

           Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Høgskolen i Finnmark            Postboks 2320 9509 ALTA 
HØGSKOLEN I GJØVIK            POSTBOKS 191 2802 GJØVIK 
Høgskolen i Harstad            Postboks 44 9480 HARSTAD 
HØGSKOLEN I 
HEDMARK 

           Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i 
Lillehammer 

           Postboks 952 2604 LILLEHAMMER 

Høgskolen i Molde            Postboks 2110 6402 MOLDE 
Høgskolen i Narvik            Postboks 385 8505 NARVIK 
Høgskolen i Nesna            Postboks 5000 8700 NESNA 
HØGSKOLEN I NORD-
TRØNDELAG 

           Serviceboks 2501 7729 STEINKJER 

HØGSKOLEN I OSLO OG 
AKERSHUS 

           Postboks 4  St.Olavs 
Plass 

0130 OSLO 

HØGSKOLEN I SØR-
TRØNDELAG 

           Postboks 2320 7004 TRONDHEIM 

Høgskolen i Sørøst-
Norge 

                                 

HØGSKOLEN I SØRØST-
NORGE 

           Postboks 235 3603 KONGSBERG 

HØGSKOLEN I 
TELEMARK 

           Postboks 203 3901 PORSGRUNN 

Høgskolen i Østfold            Postboks 700  1757 HALDEN 
Høgskolen i Ålesund            Postboks 1517 6025 ÅLESUND 
Høgskolen 
Stord/Haugesund 

           Postboks 1064 
Sæverhagen  

5407 STORD 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) - 
Det medisinske 
fakultet 

           Postboks 8905 7491 TRONDHEIM 

NORSK 
PSYKOLOGFORENING 

           Postboks 419  
Sentrum 

0103 OSLO 

Pasient- og 
brukarombodet i 
Hordaland 

           Vaskerelven 39 5014 BERGEN 

Pasient- og 
brukerombudet i Aust-
Agder 

           Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Buskerud 

           Postboks 1637 3007 DRAMMEN 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Finnmark 

           Postboks 285 9600 HAMMERFEST 

Pasient- og 
brukerombudet i 

           Postboks 4326 2308 HAMAR 
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Hedmark og Oppland 
Pasient- og 
brukerombudet i Møre 
og Romsdal 

           Astrups gate 9 6509 KRISTIANSUND 
N 

Pasient og 
brukerombudet i 
Nordland 

           Statens Hus 8002 BODØ 

Pasient- og 
brukerombudet i Nord-
Trøndelag 

           Postboks 2568 7735 STEINKJER 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Rogaland 

           Postboks 8100 4068 STAVANGER 

Pasient- og 
brukerombudet i Sogn 
og Fjordane 

           Postboks 265 6801 FØRDE 

Pasient- og 
brukerombudet i Sør-
Trøndelag 

           Kjøpmannsgata 61 7011 TRONDHEIM 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Telemark 

           Postboks 2632  3702 SKIEN 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Troms 

           Postboks 6603 9296 TROMSØ 

Pasient- og 
brukerombudet i Vest-
Agder 

           Postboks 522 4605 KRISTIANSAND 
S 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Vestfold 

           Postboks 2104 3103 TØNSBERG 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Østfold 

           Postboks 75 1501 MOSS 

Pasientombudet i 
Hedmark og Oppland 

           Postboks 432 2308 HAMAR 

Universitetet i Bergen - 
Det medisinsk-
odonotologiske 
fakultet 

           Postboks 7804  5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo - 
Det medisinske 
fakultet 

           Postboks 1078 
Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Tromsø 
- Institutt for klinisk 
medisin 

           Postboks 6050 
Langnes 

9037 TROMSØ 

ANSA - Association of 
Norwegian Students 
Abroad 

           Storgata 19 0184 OSLO 

 


