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Høring - Akuttutvalgets delrapport 

 

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet Akuttutvalgets delrapport om 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus på høring. Rapporten inneholder en samlet 

beskrivelse av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus med særlig vekt på legevakt.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber særlig om tilbakemelding på de konkrete tiltakene som 

Akuttutvalget foreslår:  

 Hvilken effekt vil du ulike tiltakene forventes å ha? 

 Hvilke forutsetninger trengs for at de skal kunne gjennomføres? 

 Hvilke tiltak bør gis høyest prioritet? 

 Er det tiltak som mangler? 

 

Delrapporten er en viktig del av grunnlaget for de kommende stortingsmeldingene om 

primærhelsetjenesten og nasjonal sykehusplan.  

 

Akuttutvalget ble oppnevnt av Regjeringen høsten 2014. Utvalget har fått som mandat å 

gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og beskrive et helhetlig system som skal 

ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. Utvalget skal også 

avklare roller, behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede 

samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner og gjennomgå 

dagens regelverk.  

 

Tiltakene fra akuttutvalget vil bli vurdert opp mot Legeforeningens egen statusrapport om 

legevakt.  

 

Akuttutvalget jobber etter et stramt tidsskjema. Det er derfor satt en kort hørinsgfrist for 

tilbakemelding.  

 

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

24. november 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 
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