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Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til 

akuttmottakene i sykehus. 

 

Om høringen: Bakgrunnen for at Helsedirektoratet foreslår en ny spesialitet, er at det ifølge 

Hdir at det lenge har vært utfordringer 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 akuttmottaket. 

  

Den nye spesialiteten er ifølge Hdir 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 

 

I tillegg til de punkter Helsedirektoratet ønsker belyst, ber Legeforeningen 

høringsinstansene særskilt vurdere og kommentere følgende punkter: 

 

 Kan den foreslåtte spesialiteten anses å være en utbygning av generell indremedisin 

og ivareta behovene for generell indremedisinsk breddekompetanse, eller vil det være 

behov for en egen hovedspesialitet i generell indremedisin i tillegg? 

 

 Helsedirektoratet angir at det legges opp til at læringsmålene i felles 

kompetanseplattform for indremedisinske fag (del 2) i stor grad skal kunne oppnås 

gjennom tjeneste i akuttmottak eller observasjonspost. Anses dette som realistisk og 

formålstjenlig? 

 



 

 

Side 2 av 2 

 Anses det som realistisk at de foreslåtte læringsmålene kan oppnås innen de skisserte 

tidsrammer? 

 

 Helsedirektoratet omtaler behovet for å utrede en "tilleggsmodul" for å oppnå 

kompetanse som muliggjør konvertering av spesialistgodkjenning mellom Norge og 

andre EU-/EØS-land i spesialiteten "Emergency Medicine". Anses dette som mulig 

og ønskelig? 

 

 I Helsedirektoratets forslag benyttes en modell med 4 nivåer for kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger. Begrepet "ekspert" introduseres for det høyeste 

ferdighetsnivået. I dagens regelverk benyttes en tredelt graderingssystem for 

ferdigheter og kompetanse som skal attesteres oppnådd ved søknad om 

spesialistgodkjenning. Anses den foreslåtte modellen med 4 graderingsnivåer som 

anvendelig og formålstjenlig?  

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/ny-legespesialitet-knyttet-til-

akuttmottakene-i-sykehus 

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

27. mai 2016. 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 

 

Sara Underland Mjelva 

Rådgiver  
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