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Felles høringssvar fra interkommunal legevakt for kommunene Bardu, 
Lavangen, Salangen og Målselv - ny akuttmedisinforskrift  
 

Kommunene Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv har et interkommunalt samarbeid om legevakt 

og velger derfor å levere inn et samlet høringssvar for det interkommunale legevaktsamarbeidet 

 

4.2.3.2. Kompetansekrav til lege i vakt: 

Slik er det i dag 

Ingen kompetansekrav for å ha legevakt 

_ Fastleger og spesialister blir byttet ut med yngre, vikarer og turnusleger 

_ Som oftest bare en lege på vakt (>80%) 

_ Turnusleger har aleinevakt for > 50.000 innbyggere 

_ Autorisasjonsregler fra 2012: Legevakt uten gjennomført norsk turnus 

 

 

Den nye forskriften foreslår følgende 

Stilles fagkrav til leger som skal gå legevakt 

Kompetansekrav for legevaktlege 

_ Lege som skal ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, må være enten 

_ a) spesialist i allmennmedisin 

_ b) allmennlege som har gjennomført tre års veiledet 

tjeneste, hvorav minimum ett år innen allmennmedisin 

_ c) lege med spesialistgodkjenning i fagene indremedisin, 

kirurgi, pediatri, nevrologi eller anestesiologi 

_ d) lege i utdanningsstilling som har gjennomført tre års 

veiledet tjeneste, i fag som nevnt under c) 

_ I tillegg skal vaktlegene ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 

overgrepshåndtering 

 

Kommentarer til kompetansekrav lege: 

Allmennlegeutvalget for legevaktdistriktet Målselv/ Bardu/ Salangen/ Lavangen er betenkt over 

bemanningskrav som gjør det vanskelig å opprettholde nåværende større interkommunale 

legevaktordninger og medfører betydelig sentralisering. 

Legevaktsamarbeidet i kommunene stiller seg bak legenes bekymring om at kravene blir i den grad 

at man ikke klarer å bemanne legevaktene og at det igjen fører til en ytterligere sentralisering av 



legevaktene.  Man er imidlertid enig i at det skal stilles krav til kompetanse for å jobbe på 

legevakten, herunder kurs i akuttmedisin. Turnusleger bør og få gå legevakter, men kan ha noen 

følgevakter og deretter bakvakt som kan rykke ut ved behov. Dette bør nedfelles i forslaget. Kravene 

i forslaget vil for vår legevakt utgjøre at det går fra å være 18 delt legevakt til å bli ca 6 delt legevakt 

da turnusleger og andre faller ut pga kravene.  

Kompetansekravene som er satt til legevaktslegene vil gjøre det vanskelig for distriktene å rekruttere  

Forskriften vil føre til rekrutteringsbekymring samt få store økonomiske konsekvenser for 

kommunene. 

Det bør stilles krav til kompetanse hos legevaktslegevikarer. 

 

Mange hull i regelverket – de som er i kortere arbeidsforhold samt de som har tatt utdannelse i 

utlandet uten turnustjeneste kan gå direkte ut å fungere som legevaktsleger 

Det bør settes krav til gjennomføring av kurs for både leger og annet personell som arbeider på 

legevakt - samtrening 

 

4.2.3.3 Krav om å ha bakvakt 

 

Kompetansekrav for bakvaktlege 

_ Samme kompetansekrav som vaktlege! 

_ a) spesialist i allmennmedisin 

_ b) allmennlege som har gjennomført tre års veiledet tjeneste, hvorav minimum 

ett år innen allmennmedisin 

_ c) lege med spesialistgodkjenning i fagene indremedisin, kirurgi, pediatri, 

nevrologi eller anestesiologi 

_ d) lege i utdanningsstilling som har gjennomført tre års veiledet tjeneste, i fag 

som nevnt under c) 

_ Ingen spesifikke krav til tilgjengelighet, 

avstand, lokalkunnskap etc 

 

Det bør stilles krav til at bakvakt ikke bare er telefonisk men skal rykke ut ved behov 

 

4.3. Ambulansetjenesten 
 

Krav til ambulansearbeidere henger ikke sammen med utdannelse. Da de fleste er ferdig utdannet og 

ikke gammel nok til å kjøre utrykning. (sertifikat for utrykningskjøretøy) 

 

Krav om tilstedevakt – dette støttes 

Det bemerkes at det ikke stilles krav til utrykningstid. I våre kommuner er det langt til sykehus. Det 

er mange timer uten beredskap når en ambulanse er på sykehuset for å kjøre en pasient til f.eks 

poliklinisk kontroll på røntgen! 

 

4.4.3 Nærmere om krav til legevaktsentraler 

Forskriften mangler: 

1. Tydelige kompetansekrav til annet helsepersonell på legevakt 
     - svartjeneste på telefon er en kritisk suksessfaktor for legevakt og AMK 

     - krever breddekunnskap og erfaring 

    - krav til sykepleiefaglig kompetanse og relevant erfaring 

 



Vi ønsker at det skal stilles krav til at legevaktsentraler skal bemannes med sykepleier med 

tilleggsopplæring  

 

Lydopptak ved LV-sentraler 

Vi støtter forslaget om at LV sentraler skal ha lydlogg 
 
 

På vegne av kommunesamarbeidet 

Hege Hammer Bech 

Prosjektleder 

Videreutvikling av interkommunale helse- og omsorgstjenester 

Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv kommune 
  

  


