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Innledning
Ethvert godt prosjekt forankres i lov, forskrift, politikk og fag. Vi stiller spørsmål ved 
deler av forankringen til dette prosjektet, og innspillet fra Dnlf Helse Førde blir 
dermed noe omstendelig. Det er knyttet spenninger til den bestilling som er kommet 
gjennom protokollen for somatisk tjeneste. I protokollen står det "Føretaksmøtet legg 
til grunn at indremedisinsk akuttberedskap ved Lærdal og Nordfjordeid sjukehus 
oppretthaldast som i dag". Videre er det muntlig presisert fra statssekretær Dale at 
anestesi ikke er en del av denne tjenesten. Etter Dnlfs syn er disse to utsagnene 
motstridende. I det videre redegjøres det for bakgrunnen for dette og noen av 
følgene dette får for prosjektmandatet.  

1. Uendret akutt indremedisin, anestesi og forsvarlighet

1.1 Forutsetninger
Legeforeningen i Helse Førde mener at det ikke er forenelig med forsvarlig 
helsetjeneste å drive fullverdig indremedisinsk akuttberedskap uten anestesistøtte. 
Denne holdningen er forankret i Dnlf sentralt, og det vises til resolusjon fra årsmøtet i 
Dnlf, Soria Moria, Mai 2011 (1) Indremedisinske tilstander dreier seg om vurdering og 
behandling av pasienter som brått kan endre alvorlighetsgrad, og dermed er 
beredskap for å overta vitale funksjoner essensielt for å ivareta en forsvarlig 
behandling av disse. Trygg anestesiberedskap innebærer en lege som har 
fagkunnskap, erfaring og en forsvarlig arbeidstidsordning slik at denne kan ivareta 
denne funksjonen. Dette betyr etter vår mening at avdelingen slik det er formulert i 
protokollen, må drives som i dag med flere vaktsjikt for indremedisinere med støtte 
av anestesilege som har en forsvarlig arbeidstidsordning i beredskap. Alternative 
løsninger som at overlege i indremedisin eller andre skulle være ansvarlig for å 
intubere en kritisk syk pasient finnes det ingen støtte for. Vedkommende som skal ha 
denne funksjonen vil måtte utføre denne under de mest ustabile forhold som en 
intubasjon kan skje under, og dette krever stor erfaring. Videre krever en 
akuttintubasjon at vedkommende er godt trent for dette og regelmessig utfører 
prosedyren under samme betingelser noe som vil måtte kreve en betydelig rotasjon 
til andre avdelinger for å opprettholde kvalifikasjoner (jmf luftambulanselegers krav til 
intubasjonstrening). Å bruke en anestesisykepleier i samme funksjon vil sette denne i 
en ansvarsposisjon som er uklar i forhold til dagens lovgivning, og forøvrig vil samme 
begrensninger gjelde som over ved at vedkommende måtte ha en betydelig rotasjon 
til andre avdelinger for å vedlikeholde denne kompetansen. Legeforeningen kan ikke 
se at det er mulig å etablere et prosjekt som kunne utprøves under disse 
forutsetninger og samtidig beholde forsvarlighetskravet. 

1.2. Prosjektforslag



Forutsetningene for mandatet er usikre siden det etter vår mening ikke er forsvarlig å 
drive akutt indremedisin som i dag uten anestesi. Dermed blir mandatet til et prosjekt 
basert på disse forutsetninger bundet innenfor disse rammene. Således må mandatet
fokusere på prosjekter som kan utnytte anestesiberedskapen til andre formål som 
f.eks dagkirurgiprosjekter/småkirurgiprosjekter. Om dette er innenfor rammene av 
varige løsninger blir et politisk spørsmål og avhenger av finansiering. Når det gjelder 
samhandlingsformål vil disse måtte utvikles innenfor rammen av mer tradisjonell 
sykehusorganisering. 

2. Endret akutt indremedisin, anestesi og forsvarlighet

2.1 Innledning
Hvis forutsetningene for protokollen endres og pasientgrunnlaget er et annet enn det 
er i dag, er det mulig å tenke seg akuttmedisin generelt som et prosjekt uten 
anestesi. Det forutsetter at man "siler" pasientene hos innleggende lege slik at de 
behandles i sykehus med kompetanse til å gi forsvarlig helsehjelp. I det følgende 
omtales noen forhold vedrørende dette på generell basis og deretter tanker om 
prosjekt og mandat. 

2.2 Sykehus, volum, kvalitet og effektivitet
Det er få gode sammenlignende data som gir sikre opplysninger om dette for 
indremedisinske problemstillinger. I kirurgiske fag er det publisert en rekke arbeid om 
sammenhengen mellom operatørvolum og utkomme som har fått konsekvenser for 
logistikken rundt pasientgrupper. Innenfor indremedisinske fag er det for 
gastrointestinale blødninger påvist at såkalte blødningsenheter gir bedre utkomme og 
dette medførte at gastrointestinale blødninger i vårt fylke ble sentralisert til FSS (2). 
For indremedisinske problemstillinger forøvrig er det færre publikasjoner. En nylig 
publisert artikkel omhandler sammenhengen mellom volum og pasientutkomme for 
vanlige indremedisinske tilstander(3). Denne viser at større pasientvolum av akutt 
hjerteinfarkt, hjertesvikt og lungebetennelse er assosiert med redusert dødelighet. 
Andre undersøkelser har vist bedret utkomme ved vanlige indremedisinske tilstander 
som sepsis ved høy initial innsatsfaktor (4). Dette krever multidisiplinær tilnærming 
døgnet rundt, og et sykehus med anestesiberedskap, mulighet for å etablere sentrale 
tilganger, respirator og pressorbehandling samt erfarent indremedisinsk personell. 
Totalt sett medfører dette at alle pasienter med økt risiko for alvorlig organsvikt 
(hjerte, lunge, bevissthetspåvirkning samt alvorlige infeksjoner) ikke kan legges inn 
primært på en institusjon som ikke har anestesiberedskap. 
Dette kan løses gjennom at alle pasienter varsles til en sentral enhet og at det 
utvikles klare kriterier for hvilke pasientgruppe som kan behandles ved fylkets ulike 
institusjoner.  Det er gjennom et tidligere prosjekt for innleggelser i indremedisinsk 
avdeling etablert en prosedyre for strukturert samarbeid mellom innleggende lege og 
bakvakt på medisinsk avdeling som delvis løser de organisatoriske spørsmål ved en 
slik ordning. Dette gjennom at LIS ved FSS blir sentral instans og beslutter 
innleggelseslokalisasjon gjennom diskusjon med innleggende lege. (5) Denne 
ordningen ble dessverre aldri satt i drift av organisatoriske og økonomiske hensyn i 
påvente av foretaksprotokollen. Det foreligger dermed ingen erfaringer fra reell drift. 

2.3 Generalist versus spesialist
Små sykehus har mer sårbar bemanning, og krever at legene tar beslutning innenfor 
et bredt sykdomsspekter. Større sykehus har større pasientgrunnlag med en bred 



dekning av spesialister slik at detaljkunnskapen om de enkelte tilstander er større. En 
vanlig oppfatning er at større sykehus er mindre effektive, men har høy grad av 
kvalitet, mens mindre sykehus er effektive, men har en lavere grad av kvalitet. Det 
finnes ingen sikre konklusjoner vedrørende denne påstanden og problemstillingen er 
beheftet med en rekke metodiske utfordringer (3,4). Medisinsk utvikling har medført 
en økende grad av spesialisering og subspesialisering. Det er i økende grad 
vanskelig for den enkelte lege å opprettholde generell kunnskap over et bredt 
område. Små sykehus er avhengig av leger med god breddekunnskap og at mer 
spesialiserte problemstillinger overlates til mer spesialiserte avdelinger. Dette har 
ledet frem til at det nå i spesialisering av indremedisinere legges mer vekt på 
akuttmedisin som breddekunnskap for dagens spesialister, mens fordypning i flere 
grener er nedprioritert. Det medfører at endebeslutning om tilstander i økende grad 
er lagt til grenspesialister og krever at et sykehus har en bredde av disse for å drives 
effektivt. For de store sykdomsgrupper (infeksjoner, forverring av kjent organsvikt, 
KOLS etc) har de fleste god kunnskap, og det er forsvarlig og effektivt å behandle 
disse i mindre enheter. 

2.4 Arbeidstidsordninger
Kravet til forsvarlige arbeidstidsordninger har i økende grad fått oppmerksomhet de 
senere år gjennom at det har blitt satt fokus på evnen til å ta riktige beslutninger 
under lange arbeidsøkter. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven og de utvidede 
vernebestemmelser for leger. Noe av bakgrunnen for disse bestemmelsene er å sikre 
forsvarlig hvile for arbeidstakeren slik at pasienten skal kunne ha en 
beslutningsdyktig lege som ansvarlig for behandlingen. Dette betyr at man må være 
flere for å dele på en vaktordning. På små og dermed sårbare enheter, er man få til å 
dele på vakter. Videre har kravet til kvalitet medført at pasienten møter større 
kompetanse tidligere i forløpet. Dermed brukes arbeidstimer i større grad ut over 
normal arbeidstid (07-17). Hvis pasienten skal møtes med samme kvalitet om natten 
som på dagen medfører dette økt forbruk av de mest erfarne legene. Dette gjør at for 
å beholde forsvarlighet i forhold til arbeidstidsordninger må man være flere om å dele 
på vaktene. Balansegangen her er ofte en begrensende faktor med tanke på å få 
kvalitativt gode, effektive og økonomisk bærekraftige løsninger. Spørsmålet som 
dermed oppstår er hvem som skal ha vakt på en institusjon som har et ”silet” 
pasientgrunnlag. Det er flere eksempel på ”halvannenlinjeinsitusjoner” i Norge og
spesielt vises det til Ål og prosjektet tilknyttet St Olav. Man kunne her tenke seg 
spesialister i indremedisin som hadde ansvar for en avdeling på dagtid, men ikke på 
vakttid. Disse kunne bedrive noe poliklinikk i tillegg. Drift av en slik institusjon ville 
være avhengig av arbeidsdeling med primærleger på f.eks en sentralisert legevakt 
hvor en av primærlegene på vakttid hadde ansvar for ø.hj. En annen hadde ansvar 
for sengeposten og de kunne være gjensidig støtte for hverandre. Dette krever at 
primærlegen ser de muligheter for endret arbeidsinnhold som en slik drift innebærer. 
På vakttid kan disse bruke vaktteamet i Førde som "bakvakt" og fortløpende 
konsultasjon både for ø.hj og for inneliggende pasienter. En enkel skadepoliklinikk vil 
kunne driftes på samme måte. Man kan videre vurdere muligheten for lokal 
indremedisiner å være “tertiærvakt”.

2.5 Faglighet, forsvarlighet
Det må etableres et kvalitetskrav for primærleger som ønsker denne type tjeneste og 
et kontinuerlig fordypningsopplegg tilpasset en endret hverdag. Eksempler her er 
innledende fokus på kvalifikasjon innenfor akuttmedisin og dernest et kontinuerlig 



fordypning/etterutdanningsopplegg for å tilegne seg kunnskaper tilpasset diagnostikk 
og behandling av pasientgruppen. Dette undervisningsopplegget kan ta 
utgangspunkt i dagens legevaktkurs og utvides gjennom samarbeid med de 
spesialister som til enhver til roterer til lokalisasjonen og gjennom mer definerte 
opplegg fra miljøene ved FSS.  
Dette vil bringe primærlegen og sykehusspesialistene sammen og kunne lede til 
interessante sekundæreffekter med tanke på fremtidig samhandling. Gjennom IKT 
løsninger kan den undervisning som holdes filmes og legges på intranett for Helse 
Førde og danne grunnlag for et strukturert undervisningsopplegg som gjøres 
obligatorisk for alle vaktleger og som kan tas elektronisk gjennom å se 
undervisningen på nett. Dette danner således det teoretiske grunnlaget for 
kvalifikasjoner og må kombineres med praktiske kurs innenfor de prosedyrer som 
kreves for å drifte enhetene. Kursvirksomheten dette krever vil komme i tillegg til de 
kurs spesialistene i allmennmedisin allerede er forpliktet til å gjennomføre. Det må 
derfor etableres finansieringsordninger som går utover perioden med prosjektmidler.

2.6 Rotasjon av spesialister og poliklinikk
I ny organisering for vårt helseforetak har det blitt diskutert å etablere rotasjon av 
spesialister til lokalsykehusene. Dette var forutsatt en bærekraftig økonomi og 
robuste fagmiljø ved FSS. Det er nå et spørsmål om innholdet i protokollen medfører 
at forutsetningene for dette ikke lenger er tilstede i og med at det synes som at de 
økonomiske bindingene i protokollen er større enn forutsatt. Hvis man tenker seg et 
system med roterende spesialister fra FSS vil disse kunne bidra med undervisning av 
primærleger, lokale pasientskoler og for enkelte til drift av post. Alt dette vil medføre 
at primærleger og sykehusspesialister kommer faglig og samarbeidsmessig nærmere 
hverandre. 

2.7 Prosjektforslag
Igjen er forankringen for rammene for et slikt prosjekt uklart i og med ordlyden i 
protokollen, men faglig sett innenfor det som Dnlf mener er forsvarlig organisering. 
Mandatet her blir bredt og inneholder mange samhandlingsperspektiv. 
Man kan tenke seg pilotprosjekter som får både nasjonal og lokal betydning og kan 
danne grunnlag for varige løsninger. De måtte innebære at man både fra kommunal 
og fra foretakets side måtte være åpne for nytenkning og se de muligheter som slike 
prosjekter gir for nye driftsformer. Flere av disse prosjektene kunne ha tilknyttede 
forskningsprosjekt. 

Prosjekt fra kommunal side
- Utvikle legevakter med kompetanse til diagnostikk, behandling og observasjon 

av akutt syke pasienter i tett og forpliktende samarbeid med lokalsykehus og 
sentralisert fullverdig akuttsykehus

- Utvikle stillinger for primærleger for observasjon og behandling av pasienter 
inneliggende i sykehusavdeling med stabile avklarte pasienter i tett og 
forpliktende samarbeid med spesialister ved nærmeste fullverdige 
akuttsykehus

- Utvikle normer og kvalitative krav til alders og sykehjemsleger i henhold til 
kompetansekravene fra Dnlf for de tilliggende kommuner med fokus på å øke 
kompetanse for diagnostikk og behandling i slike institusjoner. 

- Utvikle kvalitetsprosjekt for sykehjemsmedisin vedrørende akuttinnleggelser i 
slike institusjoner og normer for innleggelse i sykehus. 



Prosjekt fra helseforetakets side
- Utvikle undervisnings- og treningsopplegg for utdanning og vedlikehold av 

kompetanse for legevakt
- Utvikle undervisning for utdanning og vedlikehold av kompetanse for 

observasjon og behandling av pasienter inneliggende i sengepost på vakttid. 
- Utvikle undervisning som kan benyttes av alle primærleger tilknyttet slik 

institusjon gjennom nettbasert undervisning som medfører at alle kan følge 
denne uavhengig av hvor de til enhver tid er geografisk plassert. 

- Utvikle driftsformer for spesialister som medfører at disse kan utnytte sin 
kunnskap på sengepost i samarbeid med primærleger, selvstendig poliklinikk 
og konsultasjonstjenester

Torgeir Finjord Thomas Birkenes Rune Larsen
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