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Høringssvar til Akuttforskriften 

 

 

 

 

Jeg jobber som kommuneoverlege og helsesjef på øya Vega på Helgeland. Jeg er dansk lege 

og utdannet i Danmark hvor jeg også har tatt min turnus. Jeg har bodd på Vega i 15 år og først 

jobbet som kommunelege og så som kommuneoverlege og helsesjef siden 2007. Jeg har tatt 

min spesialistutdanning innen for samfunnsmedisin og er stort sett klar til å sende inn 

papirene til godkjenning (mangler å få de siste to kursene godkjent fordi jeg ikke har fått 

levert inn hjemmeoppgavene ennå). Jeg fikk i fjor vinter formell godkjenning som allmenn 

lege og har tatt akutt medisin kurs, begge deler for å imøtekomme kravene i Akuttforskriften. 

Vi har de siste årene slitt med manglende stabilitet i legestillingene. Vi er fire leger som 

jobber ved Vega legekontor og vi går i 4 delt vakt. Den ene stilling er turnuslege og så er det 

kommunelege 2 og 3 og så meg. Frem til sommeren 2016 hadde vi en dansk lege som 

kommunelege 2 og som kommunelege 3 hadde vi en norsk garvet eldre lege, men siden da har 

vi bare hatt helt unge leger i de tre andre stillingene her, siste totale utskifting var 1/12 og 

13/12 2017. Vi lyste stillingene ut i høst og ønsket da å få leger inn med kompetanse til å 

kunne gå selvstendig i vakt, selvsagt aller helst spesialister i allmenn medisin. Dette lyktes vi 

ikke med, vi fikk inn søkere som ikke oppfylte kompetanse kravene og valgte derfor å ansette 

bare een ung nyutdannet lege (som straks har gått i gang med sin spesialisering i allmenn 

medisin) og så lot vi den andre stillingen stå vakant og lyser ut nå igjen og håper så på å få inn 

en lege med kompetanse til å gå selvstendig vakt/være bakvakt. Inntil da har vi en vikar i den 

ene kommunelegestillingen. Problemstillingen med rekrutteringen, og det at det kun lykkes 

oss å få tak i helt nyutdannede leger, betyr at utrolig mye av min tid går med opplæring og 

veiledning, både på dagtid og på vakt idet jeg stort sett alltid er tilgjengelig pr telefon og for 

det meste også fysisk tilstede på øya (bortsett fra kurs, ferier, møter og slik hvor jeg så forlater 

Vega for en kort periode).  

 

Mitt syn på Akuttforskiften er at dette er et skritt i riktig retning. Her tenker jeg på 

utfordringen med tilstedeværende bakvakt. Når jeg snakker med våre yngre leger gir de 

uttrykk for at det som er viktig for dem er veiledning, både på dagtid og på vakt. På dagtid 

prioriterer vi veiledning slik at det settes av tid hver dag til gjennomgang av dagens nye 

problemstillinger samt hver onsdag settes det av 1,5 time til grundigere gjennomgang av 

pasientcases/kliniske probelmestillinger. I tillegg henter de yngre leger meg om de trenger 

hjelp til vurdering av et utslett, gjøre en GU, se på et sår, et Ekg eller annet. Vi har satt 30 

minutter av til alle konsultasjoner, så legen har tid nok til å søke hjelp om han/hun støter på 

problemstillinger som vedkommende trenger hjelp til å løse. Ved tilstedeværende bakvakt 

(hos oss vil det være på tilkall på samme måte som legen i vakt), vil terskelen for å be om 

hjelp til vurdering av pasienter bli lavere og den unge lege vil få mere faglig ut av sine vakter, 

og pasientsikkerheten vil økes. Det vil være en trygghet for både lege og pasient og jeg tror at 

dette vil gjøre det lettere å rekruttere yngre leger, når veiledningen prioriteres enda høyere enn 

idag. Også det at de unge leger ikke skal stå alene i potensielt uoverskuelige situasjoner 

(mange skadd, mange pasienter) er også en økt trygghet. 

Det at det hos oss er rom for veiledning er nok en av grunnene til at turnuslegene trives her og 

også at jeg i lange perioder har hatt stabilitet i tjenesten. Om jeg skal få yngre leger til å bli 

her må jeg gjøre en innsats i å få dem til å bli utdannet spesialister i allmenn medisin og etter 



hvert selv kunne gå i vakt uten bakvakt, men det krever noen år med tilstedeværelse for min 

del, både på dagtid og på vakt. 

 

 

Men så kommer vi til utfordringene i å få det til da. 

 

    

 Som det er i dag er jeg bakvakt for alle de tre yngre leger, dvs alle de dager jeg ikke 

selv går i vakt. Året rundt. På telefon. 

 Fra mai 2018 treder Akuttforskriften i kraft og med det kravet om at bakvakten skal 

kunne rykke ut i lag med vakthavende lege, når denne ikke selv har kompetanse til å 

gå alene i vakt. Det vil etter all sannsynlighet fortsatt være kun meg som kan gå alene i 

vakt og meg som kan være bakvakt. Det vil da i perioder hvor jeg er bortreist fra Vega 

ikke være mulig å ha tilstedeværende bakvakt. Som høringsforslaget er, gis det ikke 

dispensasjon for bakvakt. Men for oss vil det ikke være mulig å dekke alle bakvakter 

med tilstedeværende bakvakt. Vi går i 4 delt vakt og dekker for hverandre under 

ferier/kurser og annet fravær, dvs at alle i gjennomsnitt har 91 dager med vakt/år. Det 

blir altså 91x3=273 bakvaktdager på meg, hvorav ca 50 er uten tilstedeværelse. Altså 

223 dager pr år, om jeg også regner med bakvakter i min ferie når denne holdes på 

Vega (hvor jeg jo også blir ringet opp). Dette i tillegg til de 91 dager jeg selv har vakt, 

altså blir det at jeg må være tilgjengelig 223+91 = 314 dager i året. De siste 50 dager i 

året er jeg tilgjengelig bare på telefon, og de dager kommer vi jo til å bryte forskriften. 

 I høsten 2017 tok jeg kontakt med Fylkeslegen i Nordland akkurat pga denne 

problemstilling, for å høre hva vi kunne gjøre. Kom ikke noen løsning nærmere.   

 Det er ingen god løsning for oss med interkommunal legevakt. Den nærmeste legevakt 

ligger i Brønnøysund, og det tar ca 40 minutter fra Vega med båt å komme dit i godt 

vær. Men pasienten må jo først komme til kaien, og det kan ta 20 minutter fra de fleste 

plasser på Vega å komme seg dit, og Brønnøysund har legevaktsamarbeid i lag med 

Sømna 10 % av tiden, Sømna ligger ytterligere 45 minutter unna Brønnøysund. Samlet 

ligger legevakten altså opp til 1 time og 45 minutter unna pasienten, og da har vi ikke 

tatt høyde for at om sommeren er mange av pasientene på øyene rundt Vega, og ikke 

bare på selve hovedøya.  I NOU 15:17 («Først og fremst» av Akuttutvalget) legges det 

jo tydelig vekt på at jo lengere legevakten ligger unna pasienten jo færre kontakter blir 

der, også av røde og gule henvendelser, altså henvendelser vi ikke ønsker skal 

reduseres. I samme NOU anbefales ikke lengre transporttid for 90 % av pasientene 

enn 40 minutters reisetid, 60 minutter for 95 %. 

 Hva tenkes om det med at leger må gå bakvakt store deler av året, og forvakt andre 

deler, dvs være på «jobb» nesten hele tiden ? Er det greit at legen som har bakvakt 

aldri har fri ? Det står ikke noe om dette i hverken Akuttforskrift eller 

kommunelegeavtalen. 

 Slik jeg ser det må det være mulig for små kommuner å kunne søke dispensasjon når 

det ikke lar seg gjøre å dekke alle bakvakter i året, uansett hvor mye vi prøver. Men 

får vi det til halvparten av tiden så er det jo en klar forbedring fra tidligere med kun 

telefonisk bakvakt. Vi må strebe etter å få til tilstedeværende bakvakt, men det kan 

ikke være slik at vi i stedet blir presset til sammenslåing av legevakter når ikke dette er 

til pasientenes beste. Den legevakt vi har på Vega er unik fordi legene kjenner de 

fleste av pasientene, de kan gjøre avtaler med dem om timer neste dag, eller flere 

kontroller i løpet av en helg, legene kan legge pasienten inn på kommunens KAD seng 

og selv tilse pasienten de neste tre dager eller gi rapport videre til neste lege på vakt. 

Ambulansepersonellet er stabilt og kjenner både pasienter og leger og samarbeidet er 



upåklagelig av samme grunn. La oss få lov å styrke den legevakt vi har, uten å presse 

inn en endring som ikke vil være til det beste for hverken innbyggere eller leger.  

 Kravet som er, om at det i små kommuner med få innbyggere i legevaktdistriktet bør 

være minimum 4 leger om å dele vakten, har gjort at vi er 4 leger om å dele alle 

oppgaver innenfor legetjenesten, herunder kommunelegeoppgaver, helsestasjon, 

sykehjem, folkehelse, fastlegefunksjon osv. Det gir oss mulighet til å ha tid til hver 

enkelt pasient, tid til veiledning, tid til samhandling med andre etater, tid til å gjøre en 

god jobb med pasienten og innbyggerne i sentrum. Vi ønsker å fortsette med dette. 

Flyttes legevakten vil legestanden også bli redusert og tjenesten forringes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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