
Høringssvar fra legetjenesten i Herøy og Dønna kommune 

Hovedbudskap: 

Forslag til endring av akuttmedisinforskriften: Legevaktsdistrikter med få innbyggere må få unntak 

fra kravet om at bakvakt skal kunne rykke ut. 

 

Den nye akuttmedisinforskriften må skille mellom store og små legevaktsdistrikter. 

Legevaktsdistrikter som eksempelvis tilhører vaktklasse 1 må få unntak fra bakvaktens 

utrykningsplikt. Spesielt der hvor det ikke foreligger noen reel mulighet for sammenslåing av 

legevaktsdistrikter. De mindre legevaktsdistriktene bør fremdeles ha et tilbud om telefonkonferering 

med kvalifisert bakvakt.   

I de minste legevaktsdistriktene vil forskriften hvor bakvakt har utrykningsplikt virke mot sin hensikt. 

Vi mener at det teoretiske «kvalitetsløftet» i praksis vil være en potensiell «rasering» av 

helsetilbudet.  

Eksempelvis:  

Herøy og Dønna legevaktsdistrikt: 

- Ca 3200 innbyggere. 

- I dag dekkes området av seks leger (fire faste og to turnusleger) hvorav fem vaktgående. Da 

har en av fem valgt å gå vakt til tross for alder, av hensyn til sine kollegaer.  

- Vaktdistriktet vil ikke kunne slås sammen med andre distrikter uten medisinsk uforsvarlighet. 

- Verst tenkelige scenario: to turnusleger kan ikke gå selvstendig vakt, samtidig som to leger 

benytter seg av vaktfritak grunnet alder. Det medfører at alle bakvakter fordeles på kun to 

leger. 

- Rekruttering er allerede vanskelig. Muligheten til å ansette leger som ikke bor fast på selve 

Herøy/Dønna vil med en slik ordning være lite sannsynlig. 

- I dag har distriktets befolkning god legetilgang til alle døgnets tider. Samtidig har legene en 

akseptabel situasjon i forhold til vaktbelastning.  

- Vi har ingen tilbakemeldinger som tyder på at tilbudet ikke holder god kvalitet. 

- Slik vi ser det i dag vil det reelle behovet for at bakvakt skal rykke ut være sjeldent. 

Turnuslegene har ett års erfaring fra sykehus før distrikts turnus.  Trygge rammer på legevakt 

sikres gjennom: 

o God opplæring. 

o Telefonisk konferering med bakvaktslege, sykehusleger og AMK. 

o Assistanse fra prehospitale tjenester som ambulansebil, ambulansebåt og 

legehelikopter. Andre etater i kommune er også behjelpelig.   

Det foreligger allerede i dag store utfordringer med å rekruttere gode kvalifiserte fastleger. Hvis den 

nye forskriften blir stående har flere leger signalisert at de vil vurdere oppsigelse av sin stilling i 

kommunen. Vaktbelastningen og berøvelsen av fritid blir for stor.   
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