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vedtak: 
 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til 
Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet: 
 

1. Trondheim kommune gir sin tilslutning til Akuttutvalgets delrapport. Rapporten 
vurderes som et godt og viktig innspill til den videre utvikling av den akuttmedisinske 
beredskap utenfor sykehus.  
 

2. Trondheim kommune støtter Akuttutvalgets vurdering av behovet for å revitalisere og 
videreutvikle de lovpålagte samhandlingsavtalene mellom kommuner og helseforetak 
om akuttmedisinske tjenester og beredskap som et viktig redskap i arbeidet med å 
sikre et godt og forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne ved behov for akutt 
helsehjelp. 
 

3. Trondheim kommune støtter Akuttutvalgets forslag om å styrke ledelsen av 
tjenestene og samle flere av de ulike akuttmedisinske tjenestene i kommunene under 
felles ledelse.  Dette er et forslag helt i tråd med Trondheim kommunes pågående 
arbeid med etablering av en felles helsevakt for ivaretakelse av uplanlagte hendelser 
med behov for rask helsehjelp.  
 

4. Trondheim kommune støtter forslaget om å sette klarere nasjonale mål for og krav til 
kvalitet, pasientsikkerhet og forsknings- og utviklingsarbeid i de akuttmedisinske 
tjenestene. I dette arbeidet bør krav til responstider utredes, men det er viktig at det 
settes realistiske mål som kommunene samtidig settes i stand til å etterkomme med 
tanke på ressursbehov. 
 

5. Trondheim kommune støtter Akuttutvalgets forslag om å sette mer konkrete krav til 
samtrening for de ulike aktørene i den akuttmedisinske kjede når det gjelder 
samhandling og akuttmedisinske prosedyrer. Det må spesielt ses på hvordan 
fastlegene kan inkluderes i slik samtrening på en hensiktsmessig måte. 
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6. Trondheim kommune støtter forslag om nytenking rundt bruk av personell i de 
akuttmedisinske tjenestene. Dette er særlig viktig med tanke på sikring av forsvarlig 
beredskap i legevaktsdistrikter med stor avstand mellom deler av befolkningen og 
legevaktsbasen. Samarbeid med andre kommunale helse- og omsorgstjenester og 
andre vaktstyrker som for eksempel lokalt brannvesen, må utredes videre. 
 

7. Trondheim kommune støtter Akuttutvalgets anbefaling om i større grad å målrette de 
akuttmedisinske tjenestene mot de pasientene som har størst behov for akutt 
medisinsk hjelp. Det må sikres at pasienter som ville fått kvalitativt en bedre 
helsehjelp hos sin fastlege enn ved legevakten, kan få dette på en effektiv måte innen 
rimelig tid. 
 

8. Trondheim kommune deler Akuttutvalgets bekymring for at dagens 
avlønningssystemer og finansieringsmodell ved mange legevakter kan medføre en 
uønsket prioritering mellom pasienter og pasientgrupper, slik at spesielt psykisk syke 
og personer med rusrelaterte helseplager nedprioriteres, sammen med sykebesøk og 
utrykning ved lege til akuttmedisinske situasjoner. Trondheim kommune støtter 
anbefalingen om å utrede større grad av fastlønn som avlønningssystem også for lege 
ved legevakt.  
 

9. Trondheim kommune understreker at flere av forslagene til tiltak i delrapporten vil 
kunne medføre kostnadsøkninger for kommunene. Det er viktig at de økonomiske 
konsekvensene utredes videre og at nye krav til tiltak ikke iverksettes uten at 
kommunene er sikret økonomisk kompensasjon for de merutgifter som vil påløpe.  
 

10. Trondheim kommune anbefaler at det i det videre arbeidet fokuseres også på 
utvikling av kvalitetssikrede triageringssystemer, så vel ved telefonhenvendelser som 
ved oppmøte i legevakt, men også for henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp til 
fastlegekontorene. 

 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 


