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Høringsuttalelse om akuttutvalgets delrapport 

 

Utvalget slår fast at til tross for store avstander i Norge, så har innbyggerne tilgang til gode 
akuttmedisinske tjenester. Dette bygger på organisering med AMK-sentraler, 

ambulansetjeneste, legevakt og legevaktsentraler samt et stort antall ø-hjelphenvendelser hver 

dag hos fastlegene. LHL mener dette er en beskrivelse av hovedbildet, men vil samtidig 
understreke utfordringene knyttet til responstid, til kompetanse særlig i legevakttjenesten og 

muligheten for legevaktslege til hjemmet for pasienter som er svært syke eller har mange 

sykdommer samtidig. 
 

Den norske helsetjenesten har de siste årene gjennomgått flere organisatoriske endringer, 

eksempelvis fastlegereformen (2001), helseforetaksreformen (2002), og 

samhandlingsreformen (2009). LHL vil understreke at det fortsatt er mye ugjort når det 
gjelder samarbeid om planlegging og daglig drift mellom virksomheter og nivåer. Dette er et 

kvalitetsproblem hvor pasienter kan bli "glemt" eller oppleve utilsiktede forsinkelser mellom 

leddene i behandlingskjeden. LHL mener mange kronikere og pasienter med flere sykdommer 
samtidig er særlig utsatt for å bli rammet av dette. Derfor må det holdes høyt trykk på videre 

forbedringsarbeid. LHL vil understreke eksempelet med ny og forbedret behandling av 

hjerneslag hvor raskere respons, ny behandling og systematisk rehabilitering har gitt gode 
resultater. 

 

Utvalget har konkrete forslag til en strategi for å styrke akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus og for bedre felles planlegging av akuttmedisinske ressurser. LHL støtter utvalgets 
forslag på disse punkter. Likeledes støtter LHL forslagene knyttet til bedre ledelse, kvalitet, 

pasientsikkerhet og forskning. 

 
Utvalget skriver at responstid må etableres som en av flere kvalitetsmål for akuttmedisinske 

tjenester utenfor sykehus. Per i dag oppfyller ikke helseregionene målet om responstider. 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) foreslår at 95 prosent av 

befolkningen skal nås av legevaktslege innen 45 minutter ved utrykning. Utvalget angir at det 
ikke finnes forskning som dokumenterer at 45 minutter er det optimale. Utvalget vil derfor 

arbeide videre med problemstillingen og komme tilbake til dette. De forslag som allerede er 

formulert støttes av LHL. 
 

LHL støtter forslaget om å innføre et nasjonalt krav til at 90 prosent av befolkningen i et 

legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til nærmeste legevakt. LHL støtter 
også at forslaget om å opprettholde nødnummer 113. 
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