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Legenes spesialistutdanning
—n helsepolitisk ramme og presisering av oppdrag
Vi viser til prosess og til departementets seneste brev av 27.06.2013. I og med
regjerinusskiftet og ny helsepolitisk plattform er det behov for å sette oppdraget i en ny
ramme. Utviklingen i prosessen til nå viser også behov for presisering av oppdraget til
Helsedirektoratet på enkeltområder.
N helse olitisk lattform
Utvikling av en ny Nasjonal helse- og sykehusplan er sentralt i den nye helsepolitiske
plattformen. Arbeidet med spesialistutdanningen og spesialiststruktur vil være et viktig bidrag
til planarbeidet, og arbeidene vil sees i sammenheng.
Situasjonen i akuttmottakene i sykehusene har lenge vært i et kritisk søkelys, jamfør f eks
Helsetilsynets rapporter fra 2007 og 2009. Rapportene var særlig kritisk til tilbudet til den
store gruppen av pasienter med sammensatte og uklare tilstander. Kompetansebehovene i
akuttmottakene er et område i fokus, og behovet for ny legespesialitet på området er inkludert
i Regjeringens helsepolitiske plattform. Direktoratet bes å prioritere arbeidet med å utrede ny
spesialitet innrettet på behovene i akuttmottakene, i tråd med den innretningen som er skissert
i direktoratets rapport av 20. juni 2013. Målet er at en ny spesialitet skal sikre at pasientene
møter høy kompetanse i front i akuttmottakene og å motvirke fragmentering i sykehusenes
behandlingstilbud.
Presiserin av o dra med hens n til rosess
I tillegg vil departementet presisere oppdraget til direktoratet på punktet om

konsekvenser for de regionale helseforetakene og sykehusene.
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Det siteres fra brevet av 27.06.13;
"Departementetvil delfor be om at rammeutkastets hovedinnretning leggestil grunn i et
videre arbeid, og at saken utredes videre med vekt
Konsekvenserfor pasientene
Organisatoriske,driftsmessigeog økonomiske konsekvenserfor
- sykehusene og RHF
...det besom at scenarier og utviklingstrekkfor sykehusenebeskrives,inklusive
konsekvenserfor sykehusstruktur ogsmåsykehus...Et videre arbeid kan også inkludere
løsninger og tiltak som ikke er beskreveti direktoratetsrammeutkast...Departementet ber
om at videre arbeid og konsekvensvurderingerskjer i tett samarbeid med de regionale
helseforetakene,sykehuseneog universitetene iformaliserte prosesser."
Departementet ønsker å understreke denne delen av oppdraget og at videre arbeid og
konsekvensvurderinger skal skje i nært samarbeid med de regionale helseforetakene
og sykehusene. Et samarbeid må også inkludere egne prosesser med sentrale aktører i

foretakene som bærer et stort faglig og økonomisk ansvar for spesialistutdanningen.
Det bes om at nødvendige tiltak iverksettes for å bringe de regionale helseforetakene
og sykehusene sterkere inn i prosessen.

Ny frist
Fristen for leveranse til departementet utsettes til utgangen av juni 2014.
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