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Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 1.4.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken på mail. Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Overlegeforeningen er enig i mange av intensjonene som ligger bak ønsket om å etablere en ny 

spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Det er behov for et kvalitetsløft i norske akuttmottak 

med styrket legekompetanse, flere erfarne leger tilgjengelig og mer medisinskfaglig ledelse. 

Økt subspesialisering i mange fagfelt gjør den spisskompetente medisinen til en foretrukket 

karrierevei for mange leger. Det er et sterkt behov for å styrke en generell og allmenn 

kompetanse også i sykehusmedisin samt i norske akuttmottak. 

 

Overlegeforeningen har to hovedinnvendinger mot forslaget til ny spesialitet slik det nå er 

innrettet: 

 

Den første innvendingen mot spesialiteten er at det ikke er en ny type spesialist man trenger, 

men at akuttmottakene trenger kompetente og interesserte leger som over tid ønsker å jobbe 

med den sammensatte pasientgruppen i akuttmottak. Det er et paradoks at mot slutten av sin 

spesialisering, når legene kanskje er på sitt mest kompetente i forhold til håndtering av 

pasienter i akuttmottak, forlater de denne arenaen til fordel for mer høyspesialisert medisin. 

Det er derfor behov for å etablere karriereveier for leger i akuttmottak med overlegestillinger 

og en relevant faglig påbygging, slik at leger i ulike spesialiteter kan fristes til en karriere med 

en mer generell utøvelse av sin spesialitet. 

 

Overlegeforeningen mener etablering av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin ikke er den 

beste løsningen på dette. Vi mener at kompetanseområde i mottaksmedisin kunne gjøre at flere 

spesialiteter kunne oppnå denne spesialkompetansen som en påbygging, for eksempel 

indremedisin med grenspesialiteter, kirurgi med grenspesialiteter, anestesiologi og 

allmennmedisin. Etablering av kompetanseområde ville gjøre at man på kortere tid ville 

utdanne formelt kvalifiserte utøvere av kompetanseområde enn ved etablering av spesialitet. Et 

kompetanseområde vil også gi en større bredde i faglig bakgrunn som er gunstig for å håndtere 

den sammensatte pasientgruppen som går gjennom akuttmottak.  

 

Overlegeforeningens andre hovedinnvending går på den nye spesialitetens innretning, som 

ligner for mye på spesialiteten akuttmedisin slik den i dag er innrettet i for eksempel USA, 

Storbritannia og Australia. Dette er land som ikke har legevaktsordning. De praktiserer åpne 
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akuttmottak som håndterer hele pasientpopulasjonen. I slike systemer kan de fleste pasienter 

behandles poliklinisk. Mange av læringsmålene i utkastet til spesialiteten går på fagfelt som 

gynekologi og obstetrikk, skadeortopedi, øre-nese hals, øye, pediatri osv. Dette er fagområder 

som i vårt system håndteres på legevakt og deretter sortes og henvises direkte til relevant 

spesialavdeling. 

 

De mest akutte pasientene i mottak «blålys» pasientene håndteres godt av relevante 

spesialiteter i samarbeid med spesialister i anestesiologi. De pasientene som i dag får en 

suboptimal behandling i mottak er ikke «blålys» pasientene, men pasienter med sammensatte 

lidelser, høy alder og en uoversiktlig omsorgssituasjon. 

 

Det legges også opp til læringsmål for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin der de nye 

spesialistene skal gjøre kirurgiske vurderinger og enklere kirurgiske prosedyrer på sykehus 

uten akuttkirurgi. En slik innretning av ny spesialitet vil Overlegeforeningen på det sterkeste 

fraråde. Akuttsykehus må ha kirurgisk beredskap. I land som har «emergency medicine» som 

spesialitet, praktiserer disse i større akuttmottak som er tilknyttet kirurgiske vaktordninger. 

Man kan vanskelig se for seg at «akuttmedisiner» på et mindre norsk sykehus uten akuttkirurgi 

kan oppøves i kirurgisk vurderingskompetanse som går ut over det en spesialist i 

allmennmedisin forventes å inneha. 

 

Overlegeforeningen mener etablering av et kompetanseområde er beste løsning. Subsidiært 

kan etablering av en ny spesialitet være relevant, men det krever en vesentlig endring av 

spesialitetens innhold med sterkere fokus på generell indremedisin, og der de elementene som 

direkte overlapper med spesialitetene allmennmedisin, kirurgi og anestesiologi tas ut av 

læringsmålene.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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