
Uttalelse angående høringsnotatet om endring i 

akuttmedisinforskriften med frist 08.01.18. 

Organisering av bakvakt for vaktleger som mangler kompetanse til selvstendige vakter har vært 

drøftet i allmennlegeutvalget for vaktdistriktet som består av Ibestad, Lavangen, Salangen, Bardu og 

Målselv. 

Kommuneoverlegene i vaktdistriktet avgir følgende uttalelse: 

Forslaget omhandler å 

1. forlenge overgangsordningen for dem som skal bemanne ambulansebiler til 2022. 

2. endre krav til grunnkompetanse for lege i vakt slik at denne også omfatter leger som "har 

gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen".  

3. forlenge overgangsordningen når det gjelder kravet til kurs for lege og annet helsepersonell.  

4. gjøre unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut. 

Punktene 2. og 4. har vesentlig betydning for driften av vårt legevaktdistrikt.  

Legevaktdistriktet består av Ibestad, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv, har om lag 18.000 

innbyggere foruten militære mannskaper og 1 - 2 timers kjøretid fra ytterkant til legevaktsenter. 

Distriktet er et av to vaktdistrikt mellom Tromsø og Narvik, det andre er Finnsnesregionen som er av 

sammenlignbar utstrekning og befolkningsgrunnlag. 

Det ble ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 måneders periode ble uført av leger 
som etter reglene fra 01.05.18 vil trenge bakvakt. 

1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetent til selvstendig vakt, men enkelte kan søke 
vaktfritak pga. alder. 

 

Høringsforslaget om at leger som har 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen, kan ha 
selvstendig vakt, er nødvendig for å opprettholde dagens situasjon.  En endring på bakgrunn av 
endret regelverk for spesialisering til at leger ikke kan ha selvstendig vakt før de er godkjent 
spesialist, vil trolig medføre at vaktdistriktet ikke kan opprettholdes. 

 

Gjennomføring av kravet om at bakvakt skal ha utrykningsplikt kan bli avgjørende for om det kan 
opprettholdes et eget legevaktdistrikt i vår region. Det kan være mulig å rekruttere telefoniske 
bakvakter fra inntil 6 leger som arbeider i området og som i dag har fritak fra vakt. Utrykningsplikt vil 
gjøre dette lite attraktivt, også fordi de fleste bor 20 – 50 km fra den stasjonære legevakten. Det er 
derfor uheldig at unntak fra kravet om utrykningsplikt for bakvakt kun gjelder i ett pilotforsøk der 
vårt vaktdistrikt ikke inngår.  

 

Dersom det ikke er mulig å fylle forskriftskravet, tvinges man til å vurdere en alternativ organisering. 
Sammenslåing med Tromsø, Narvik eller Finnsnes legevaktdistrikt vil medføre uforsvarlig lang 
kjøretid til legevaktsentralen for publikum og ambulanser og derfor en markert kvalitetsforringelse.  



 

Vi støtter således endringsforslagene i det fremlagte høringsforslaget.  

 

Vi tilrår at det gis mulighet for dispensasjon fra kravet om utrykningsplikt for bakvakt, også i andre 
områder der nødvendig bakvaktressurs ikke kan fremskaffes. 

 

Sjøvegan, 06.12.17 

 

Lars A. Nesje 

Kommuneoverlege/ helsesjef 

på vegne av kommuneoverlegene. 


