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Høringsuttalelse til Forlag til endringer i akuttmedisinforskriften 
 
Sandefjord legevakt yter akutt helsehjelp til våre egne 62.000 innbyggere og alle med midlertidig 
opphold i kommunen. Vi er heldige som har et solid innslag av fastleger blant våre legevaktsleger. Vi 
har 33 fastleger i vaktkorpset, og i tillegg 5 turnusleger og 13 legevaktvikarer. Blant de 33 fastlegene 
er det minst 5 som til enhver tid ikke vil fylle kompetansekravene. Blant legevaktvikarene er det nå ca 
8. Vi har ila uken 23 vakter å dekke, dvs 1200 vakter å dekke ila et år. Turnuslegene tar vakter bare i 8 
av årets 12 måneder. Vi vil da pr 1.5.18 ha 28 vaktkompetente fastleger og 5 vaktkompetente 
vikarleger. Vikarlegene er en gruppe med høyt gjennomtrekk, men vi er avhengig av at disse stiller 
opp og avlaster fastlegene. De vaktkompetente legene skal i tillegg til ordinære vakter,  være 
bakvakter for 18 leger uten vaktkompetanse.  
 
Bakvaktsplikten medfører større vaktbelastning på fastlegekorpset 
Våre beregninger tilsier at foruten fastlegenes egne 26 vakter pr år (3 vakter pr mnd når en trekker 
fra 8 uker til ferie og kurs), så blir det i tillegg minst 12 bakvakter pr vaktkompetent lege pr år, dvs 
tilsammen 4 vakter i mnd, altså en vakt hver uke. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke 
rekruttering negativt. På den andre siden ser vi behovet for at ikke-vaktkompetente leger skal kunne 
konferere med vaktkompetent kollega. 
 
Utrykningsplikten for bakvakt må bortfalle 
Bakvaktordningen i nåværende forskrift innebærer plikt til å kunne rykke ut. Vi undrer oss over hva 
som er meningen med en slik plikt. Vi er enige i behovet for at den ikke-vaktkompetente legen 
trenger en bakvakt å konferere med pr telefon, eller nødnett. Vi ser ikke behov for at bakvakten 
rykker ut. Vi har aldri hatt behov for å tilkalle en ekstra lege utover den beredskapsvakten som vi 
allerede har i vaktlaget vårt. Foruten den merbelastningen det er med flere vakter, vil 
utrykningsplikten innebære at bakvakten er bundet til å være i geografisk nærhet til legevakten 
gjennom denne vakten, samtidig som det medfører ekstra behov for barnepass for legene som har 
omsorg for mindreårige barn. Dette er en helt unødvendig merbelastning for vårt fastlegekorps. 
Det bør i det minste være valgfritt i den enkelte kommune om man opprettholder utrykningsplikten, 
da kommunenes  legevakt-beredskap er veldig ulik. 
 
Pasientene vil møte færre vaktkompetente leger 
For å kompensere for forskriftskravet om utrykningsplikt for bakvakt, kan vi la vaktkompetente 
fastleger ta færre ordinære vakter, og i stedet ta flere bakvakter. Resultatet blir da at pasientene i 
mindre grad møter erfaren spesialist i allmennmedisin på legevakten. Dette er ikke etter hensikten 
med akuttmedisinforskriften, som nettopp poengterer krav til vaktkompetanse. 
 
Utrykning ved katastrofer er ivaretatt i beredskapsplanen 
Legevakten har en beredskapsplan som inntrer ved uforutsette akutte hendelser som krever mer enn 
normal kapasitet. I denne er det en plan for tilkalling av leger til legevakten, men vi oppfatter at det 
ikke er akutt uforutsette behov som er tiltenkt i utrykningsplikten for bakvakt.  
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Bekymringsfull vanskelig rekruttering til fastlegehjemler 
Sandefjord kommune,  med 62.000 innbyggere, opplever siden høsten 2016 problemer med å 
rekruttere fastleger. Vi mangler fortsatt 2 fastleger, i tillegg til at det blir ytterligere minst 1 ledig 
fastlegestilling i 2018. Vi har en aldrende fastlegegruppe, og flere slutter å ta legevakter pga alder. 
Noen har også fritak fra legevakt pga kronisk sykdom, og noen har søkt om fritak pga 
omsorgsoppgaver, men dette er foreløpig avslått. 
 
Fastlegekorpset har vært stabilt med lang praksistid, gjennomsnitt på 10 år, og median tid på 12 år. 
Gjennomsnittlig fastlegeliste er 1200. Vi har for få fastleger med knapt 3% ledige plasser for 
fastlegebytte. Vi har hittil kunne vise til en attraktiv legevakt ved rekruttering, men dette hjelper ikke 
lenger, da vi fortsatt har 2 ubesatte hjemler. Med denne plikten for bakvakt til å rykke ut, blir det 
enda vanskeligere. Vi er bekymret for at den nye forskriften med økt belastning på fastlegene, vil bli 
enda en faktor som bygger ned en hittil velfungerende allmennlegetjeneste og legevakttjeneste i vår 
kommune. 
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