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Emne: Høring ny forskrift til legevakt 
 
Viser til notat ute på høring: 
Det synes som forskriften er laget for en ideell verden uten 
gjennomføringsmulighet i distrikt. Før en tenker på å gjennomføre dette, må 
legevaktsdistriktene bli større, det må komme klare kvalitetskrav til hva en 
legevakt skal inneholde ( les hjelpepersonell, akseptabel vaktbelastning for den 
enkelte mm) Med denne forskriften vil arbeidstiden for fastlegene øke dramatisk. 
Vi vil i vårt distrikt gå fra 13 delt vakt til 5-6 delt vakt da halvparten av 
staben ikke vil være kvalifisert for legevakt på selvstendig basis. Dette vil 
selvfølgelig få konsekvenser for fastlegeordningen i kommunene da vi ikke kan 
jobbe både natt og dag. Når man selv ikke har vakt må man ligge med akuttradio og 
plikt til å rykke ut hvis man har bakvakt.  
 
Vi vil også få problemer med å gjennomføre ferie da vår tradisjonelle vikarer 
ikke vil være kvalifisert for å gå legevakt. 
 
Dette er gjennomførbart i større distrikt/ bykommuner men mangler rot i 
virkeligheten i distrikt. Man MÅ ha på plass større distrikt og kvalitetskrav til 
legevaktssentraler med hjelpepersonell tilstede før dette kan gjennomføres. Jeg 
er redd arbeidsbelastningen for fastleger i distrikt blir så stor med dette at 
rekruttering og stabilitet vil bli sterkt skadelidende. Man må lage forskrifter 
som er gjennomførbare også utenfor skrivebordet til byråkratene.  
  
Turnusleger bør få gå selvstendige vakter med bakvakt som i dag. 
Selvstendig vakt for fastleger i vakt selv under veiledet tjeneste bør 
videreføres. 
Kommunene og legevaktene bør selv ha ansvar for å kvalitetssikre vikarer. En 
forskrift som utelukker tradisjonelle vikarer for distriktene vil ramme oss 
hardt. 
 
En forskrift som dramatisk forverrer arbeidstid og øker belastning for fastleger 
i distrikt vil kun medføre forverring av helsetilbud i distrikt med stor 
utskifting og ustabil fastlegeordning. 
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