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1. Akuttforskriften er rimelig klar på ansvaret for Ø-hjelp ligg hos kommunen som har plikt
til å organisere ø hjelp.
Fastlegeforskriften definerer ansvaret for fastlegen til hans pt populasjon og definerer også her inn en
øhjelp fkt overfor liste pasienter
Akutt forskrift presisere også at fastlegen har et ansvar for å yte øhjelp til folk som ikke er på hans
liste

Denne formulering er svært fornuftig men kan av enkelte brukes til å gi fastlegen ansvar
for hele befolkning i kommunen ,noe som nok ikke var intensjonen.

I en kommune oppholder det seg en rekke mennesker som
1 Som kke har fastlege
2 .Pt som har fastlege i annen kommune
3.Pt er Student /skolelev.
4 Pt er på ferie
5 Pt på gjennomreise
For alle disse har kommunenet øhjelps ansvar -men ikke fastlegenHer er det et sprik i ansvret som ø hjelp fkt på dagtid skal dekke inn.

SFS 2305 gjør dette enda mer uklart i og med at man i ordlyden bruker kan....
6.5 Kommunal organisering
I kommuner med inntil 20 000 innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege til enhver tid er
tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp-nummeret/nødnett. For dette tilstås selvstendig næringsdrivende
lege beredskapsgodtgjøring etter punkt 8.3, klasse 1
Dette kan tas til inntekt for at kommunen ikke skal betale beredskapshonorar dersom befolkningen er
under 20000 -og det dekker de fleste kommuner i Norge

Jeg mener det er viktig at den nye akuttforskriften er helt klar på :

1 Kommunen har ansvar for organisering av øyeblikkelig hjelp hele døgnet og at kommunen har
ansvar for at der er en eller flere navngitte leger som har ansvar for øhjelp også mellom kl0800-1500.
2. Lege i vakt skal også på dagtid være tilgjengelig i Nødnett
3.Økonomisk kompensasjon for beredskap må gjelde for alle kommuenstørrelser-men kan selfølgelieg
variere med kommunestørrelse .
4: Ordlyd i SFS 2305 må endres slik at det ikke er motstrid med forskrift

Denne striden om ansvar har ført til at min kommune ikke har organsiert Øhjelpsfkt på dagtid
Håper at presisering gjør at dette kan unngås i framtida

med hilsen

Bengt Kallevik
fastlege

