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Høring – forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

 

Herøy formannskap har i møte 19.12.2017 – sak 110/17 – fattet følgende vedtak: 

 

Herøy og Dønna er to øykommuner på Helgelandskysten. Det er broforbindelse mellom 

kommunene, men ikke fastlandsforbindelse til andre kommuner. Begge kommunene har 

fergeforbindelse til Sandnessjøen, men dette dekker ikke hele døgnet. Det har derfor ikke 

vært aktuelt å inngå avtaler om større legevaktdistrikt. 

  

Herøy og Dønna kommune har gjennom mange år hatt felles legevaktordning. Hver av 

kommunene har to leger pluss turnuslege. Til sammen er det 6 leger som deltar i 

vaktordningen når alle stillinger er besatt og alle deltar i legevakt. I praksis er det slik at en av 

legene har fritak, og enda en lege har rett til fritak dersom han ønsker det. Derfor er det i dag 

5 leger i vaktordningen. Dette er et minimum av hva det bør være for å tilby en 

vaktbelastning som gjør det mulig å rekruttere leger. Særavtalen mellom KS og 

Legeforeningen tar utgangspunkt i at man bør tilstrebe minst 6-delt vakt. 

 

I veilederen for turnustjenesten fremheves det at deltakelse i kommunal legevakt er en viktig 

del av primærlegens arbeidsområde. Legevaktstjeneste er en obligatorisk del av 

turnustjenesten og turnuslegen skal inngå i kommunens vanlige turnusordning. Dette har 

hittil vært løst med en telefonbakvakt i en ordning som har fungert tilfredsstillende. Vi har i 

dag en god legevaktsordning der det er mulig å foreta hjemmebesøk, og vaktlegen kan rykke 

ut sammen med ambulansen ved alvorlige hendelser. 

 

Vi mener det er et paradoks at det som er ment å være en kvalitetsheving av legevakt og 

akuttmedisin vil føre til et dårligere tilbud for befolkningen. Dersom alle legevaktene som i 

dag dekkes av turnusleger må ha bakvakt etter ny ordning vil dette medføre en kostnad på 

inntil kr 470.000 pr år. Dette er lite effektiv pengebruk. I tillegg blir vaktbelastningen på de 

legene som er kvalifisert til å ha bakvakt alt for stor.  

 

I øykommuner som dette må det også tas hensyn til overordnet beredskap. Folk er bosatt på 

flere øyer, og ved storm og uvær kan øyene være uten fergeforbindelse. 

 

Vi ser to alternativer for våre kommuner dersom det ikke kan gjøres unntak fra kravene: 



Side 2 av 2 

 

Alternativ 1 

Avslutte avtalen om turnuslegeplasser, og ansette ferdig utdannede leger. Dette vil redusere 

antallet tilgjengelige turnusplasser, og føre til økte utgifter for kommunen. Det vil i tillegg 

være vanskelig eller nærmest umulig å rekruttere tilstrekkelig antall leger med rett 

kompetanse. 

 

Alternativ 2 

Et større legevaktdistrikt som vil være et uforsvarlig tilbud til befolkningen. Legevakten vil i 

praksis være utilgjengelig for befolkningen minst 8-9 timer hver natt, og 12-13 timer i 

helgene. Legevakten vil heller da aldri kunne gjennomføre hjemmebesøk eller delta på 

ambulanseutrykninger.  

 

Begge kommunene har i flere år gitt tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjeneste til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (KAD). Dette er et tilbud som er 

avhengig av at vi har tilgjengelig legetjeneste lokalt hele døgnet. 

 

Vi mener at forskriften må inneholde større muligheter til å søke dispensasjon eller unntak fra 

kvalifikasjonskravene for leger i vakt. I små kommuner vil legene i vakt ha større kjennskap 

til pasientene. Dette kan være med på å kompensere for kompetansekravene. 

 

Vi ber om at § 7 endres slik at bakvaktsordningen etter dispensasjon endres til 

telefonbakvakt slik ordningen er i dag. 

 

 

Høringssvar fra legetjenesten i Herøy og Dønna kommune følger vedlagt. 
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