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Høringsuttalelse - Endringer i akuttmedisinforskriften 

 

Porsanger kommune viser til utsendt høring om foreslåtte endringer i 

akuttmedisinforskriften av 3.11.17, og vil med dette komme med følgende uttalelse 
til høringen med utgangspunkt i Porsanger kommunes erfaringer med 
fastlegeordning, legevakt og akuttmedisin. 

 
Porsanger kommune betjener legevakt til en befolkning på knappe 4000 innbyggere 

i tillegg til tilreisende som til enhver tid oppholder seg i vår kommune.  
 
Kommunens legevakt er organisert i vaktklasse 1, aktiv tjeneste 0-10 min pr time 

pr vakt. Det er svært sjelden reelle samtidighetskonflikter under legevaktutøvelse.  
 

I Porsanger kommune har en de siste 2 årene hatt en omfattende og kontinuerlig 
utfordring i en realitet der en kun har hatt fast tilsetting i 1 av totalt 5 fastlege-
hjemler. Dette i form av kommuneoverlegen som også er eneste spesialist i 

allmennmedisin ved Lakselv legestasjon. Det har dermed vært et gjennomgående 
høyt behov for vikarer, belyst ved at vi i 2017 har hatt 27 vikarer tilsatt for kortere 

og lengre perioder i våre øvrige 4 fastlegehjemler. Det hører til sjeldenheten at en 
får legevikarer med spesialisering i allmennmedisin. Porsanger kommune har det 
siste året arbeidet meget aktivt og målrettet med rekruttering og stabilisering av 

legedekningen, og begynner nå å se resultater i form av at 4,4 av 5 hjemler nå er 
besatt av fast ansatte fastleger. En har imidlertid ikke lyktes i å rekruttere 

ytterligere spesialister i allmennmedisin men leger i LIS-stillinger. Dette vil være 
situasjonen også i lang tid fremover, begrunnet i tidsperspektivet i denne form for 
spesialisering.  
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Å tilplikte kommunen en bakvaktsordning med utrykningsansvar, vil være en 
uforholdsmessig merbelastning på en allerede sterkt presset legetjeneste med 

knappe ressurser for ekstra oppgaver. Leger som innehar det foreslåtte formkrav til 
kompetanse vil i seg selv være en knapphetsressurs som vil bli belastet ytterligere.  
 

Dette vil igjen medføre økt behov for å avspasere ekstra tid, og gjøre legen mindre 
tilgjengelig for pasientarbeid innenfor vanlig kontortid der de allerede er mye 

etterspurt. Dette fører til at erfarne leger ikke vil være tilstrekkelig tilgjengelig 
innenfor vanlig kontortid til at det sikres en nødvendig kunnskapsbase for mer 
uerfarne kolleger.  

 
Det vil også bli en økonomisk merbelastning for kommunen som ikke klarer å skaffe 

til veie det nødvendige antall leger, uten å måtte leie inn dyre vikarer som også er 
en dårligere løsning enn lokale leger med erfaring og lokalkunnskap. En ser for seg 

at erfarne leger som pålegges slikt ansvar, raskt vil komme i en situasjon der en 
søker seg bort fra fastlegeyrket på bakgrunn av høyt arbeidspress. Dette sikrer 
etter vår mening ikke økt pasientsikkerhet. 

 
Mer formålstjenlig vil være at kravet om utrykning for bakvakt erstattes av et krav 

om at bakvakt må ha den nødvendige lokalkunnskap, inneha selvstendig 
vaktkompetanse og kunne være tilgjengelig på telefon i en periode frem til aktuell 
legevaktslege kjenner lokale forhold og samhandlingslinjer tilstrekkelig til å kunne 

ha selvstendig legevakt uten bakvaktsordning.  
 

I Porsanger kommune har en allerede store utfordringer i at vår lokale legevakt-
sentral og AMK er lokalisert hele 400 km unna. Det er ikke mulig å tenke seg at en 
lege plassert i AMK vil kunne være en reell hjelp for vår legevakt, når 

vedkommende ikke kjenner lokale forhold som geografi eller pasienters ofte 
sammensatte sykdomsbilde og utfordringer. Nåværende kommunikasjonslinjer er, 

slik de har vært praktisert i en årrekke, basert på tett samarbeid mellom kommuner 
og lokal- og sentralsykehus samt de respektive bakvakter i 2. linjen. Dette fungerer 
godt, og vil være den foretrukne kommunikasjonsvei for å sikre optimale pasient-

forløp i vår legevakt.  
 

Vi vil imidlertid støtte krav i forskrift om lokal trening i samhandling som en viktig 
faktor for å trygge mindre erfarne leger, og kvalitetssikre pasientsikkerhet ved bruk 
av legevakten lokalt. Dette formkrav ønskes spesifisert mer detaljert når det gjelder 

hvilke minimumskrav som bør være en standard, og myndighetene bør sikre gode 
arenaer og forhold som fremmer slik samhandling. Det vises her eksempelvis til 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, kommune BEST og liknende modeller.  
 
Til sist vil Porsanger kommune oppfordre HOD til å utarbeide konkrete handlings- 

og tiltaksplaner med mål om å forebygge legeflukt fra kommunehelsetjenesten og 
distriktshelsetjenesten spesielt, samt legge forholdene til rette for å kunne løse 

lokale utfordringer med pasientsikkerhet under legevakt. Dette uten å ytterligere 
belaste hardt prøvde kommunale legetjenester med flere krav som fører til 
ytterligere rekrutterings-vansker og utfordringer med å tilby innbyggere en 

forsvarlig og stabil legetjeneste. 
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Med hilsen 
PORSANGER KOMMUNE 

 
 
Bente Moen 

Helse og omsorgssjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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