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Norsk anestesiologisk forening (NAF) organiserer 1600 anestesileger i hele landet. 
Våre medlemmer har det medisinske ansvaret for mer enn 90 prosent av alle 
intensivmedisinske sengeplasser i Norge, og innehar en nøkkelrolle i behandlingen 
av kritisk syke pasienter. 
 
 
I et så omfattende dokument som dette er det overraskende at legene som er 
involvert i intensivbehandlingen knapt nevnes. Bortsett fra en kort passasje om 
rekrutteringsproblemer for anestesileger er det ingen drøfting av hvilken rolle legene 
har i intensivavdelingene eller utfordringer knyttet til legebemanning eller 
legekompetanse. 
 
I all hovedsak er det leger med bakgrunn fra anestesiologi som har det medisinsk 
faglige ansvaret i norske intensivavdelinger. Et fåtall intensivsenger drives ved 
regionssykehusene i regi av kardiologer og indremedisinere. Intensivmedisin er i de 
fleste vestlige land en kompetanse som tilegnes gjennom flere år med praksis i 
intensivavdeling. I de fleste tilfeller er det også krav om formalkompetanse som egen 
spesialitet, sub- eller supraspesialisering. I Norden utgjør intensivmedisin en 
betydelig del av de anestesiologiske læringsmålene. I tillegg har den skandinaviske 
intensiv- og anestesiorganisasjonen, SSAI, i 20 år hatt et eget to-årig 
utdanningsprogram i intensivmedisin som inkluderer en europeisk intensiveksamen, 
EDIC.  
 
Både organisatorisk og utdanningsmessig står altså anestesiologien i en særstilling i 
norsk intensivmedisin sammenlignet med de andre legespesialitetene. 
 
Det vår oppfatning at Strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF bør diskutere 
organiseringen av det medisinsk faglige ansvaret og hvilke utfordringer som 
tilkommer ved en eventuell organisering utenfor avdelinger som har bred 
intensivmedisinsk kompetanse. Det er en kjent sak at oppgangen av ansvarslinjer 
kan være problematisk i slike tilfeller. Ikke minst med tanke på at tilgangen på 
intensivmedisinsk kompetanse utenfor anestesiavdelingene på kveld og natt er 
meget begrenset. 
 
I et så sentralt strategidokument burde det vært diskutert hvordan kompetansen i 
intensivmedisin skal opprettholdes og heves i foretaket. Det er store forskjeller i 
mulighet og behov i regionen. Små sykehus med lavt pasientvolum vil ha behov for å 
opprettholde kompetanse på et annet vis enn store sykehus.  
 



Etter vårt syn, og i tråd med fagdirektørene sin intensivutredning fra 2019, bør store 
intensivavdelinger ha klare mål om at legene skal ha videreutdanning i 
intensivmedisin utover grunnspesialitet og på mellomstore avdelinger bør medisinsk 
faglig leder også ha slik videreutdanning. Kravene til intensivmedisinsk 
legekompetanse bør være tydelige et slikt strategidokument. For intensivsenger 
drevet av ikke-anestesiologiske avdelinger bør det være klare føringer om hvordan 
døgnkontinuerlig intensivmedisinsk kompetanse sikres og hvordan slik kompetanse 
tilegnes når læringsmålene i den aktuelle spesialiteten i mindre grad sikrer slik 
opplæring. 
 
I strategidokumentet vises det flere ganger til at det må innhentes data for Norsk 
Intensiv- og Pandemiregister (NIPaR) for å kartlegge behovet for intensivplasser. Vi 
ønsker å presisere at definisjonen av intensivpasient i NIPaR og i prøveprosjektet for 
koding av intensivpasient ikke er tilpasset de gjeldende definisjoner av 
intensivsenger og erfaringsmessig vil omfatte et stort antall pasienter som ikke har 
behov for behandling i kategori 3 senger. Erfaringsmessig ser vi at nåværende kode- 
og registreringspraksis er sårbar for forskjeller i registrering av pasienter i 
intermediære behandlingsområder noe som resulterer i for høye tall for mindre 
sykehus med liberal bruk av intensiv- og intermediærområder, mens større sykehus 
rapporterer relativt færre pasienter. 
 
Denne høringsuttalelsen er utformet av Intensivutvalget i Norsk Anestesiologisk 
Forening og representerer foreningens standpunkt.  
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