
FOLLO LEGEVAKT IKS  

 

                                 STYREPROTOKOLL 

 
Tid:                    03.09.14  Kl.09.00 – 11.00 

Sted:                  Ski sykehus, møterom ”gule rommet” 

 

Tilstede:           Helge Bunæs (Ski),  

           Kjell Pettersen ( Oppegård),  

           Marianne Jørstad (Nesodden) 

           Kirsti Birkeland (Frogn),  

                                 Kristian Kamben (Enebakk) 

                                 Marit Roxrud Leinhardt (Ås) 

           Ole K Karlsrud (daglig leder), 

                                 Elisabeth Sogge (merkantil) 

                                 

Forfall:              Tarig Ahmed (tillitsvalgt leger)  

                                  

 

 

 

Sak  8/2014          Protokoll fra styremøte 18. 06 .2014 for Follo legevakt IKS 

 
                                 Vedtak : Protokoll fra styremøte 18.06.2014 godkjennes. 

                                  

 

Sak 9/2014       Høringsnotat – forslag om ny akuttmedisinforskrift og  

                          Forslag til endring i forskrift om pasientjournal   

                           
                                Vedtak : Styret ved Follo legevakt har gjort seg kjent med hovedinnholdet 

i høringssaken og har følgende kommentar til det fremlagte forslaget :  

                             

        1; Kommentar til kompetansekrav leger : Etter vår mening  er det viktig med god 

kompetanse i allmennmedisin men at man  i tillegg også gjør   realkompetansevurdering  av 

hver enkelt lege med hensyn til kunnskap  og    -egnethet  for legevakt.  Med realkompetanse  

menes  feks gjennomgåtte kurs, mye tidligere arbeid- interesse for LV arbeid og tidligere 

annen  klinisk  erfaring , Ved nyansettelser på legevakter bør spesialister i allmennmedisin 

prioriteres.  

Vi støtter kravet om bakvaktordninger for  legevaktlegene.  

Det bes om spesifikt en kommentar på om legevakter kun børe innehas  av allmennleger, Vi 

er uenige i dette. Det å jobbe på en stor legevakt har mange likhetsstrekk med det å jobbe på 

et sykehus som ikke kommer frem i høringsnotatet. Man treffer stort sett pasienter  man ikke 

kjenner i motsetning til fastlegearbeid  som er i langt tryggere rammer med pasienter  man 

kjenner fra før. Vi tror også at slike strenge krav kan skape rekrutteringsproblemer .  

  

Når det gjelder  ytterligere krav til leger i legevakt synes man det burde vært et ÅRLIG krav 

om kurs i akuttmedisin og ikke bare som et krav om at dette er gjennomført  en eller annen 



gang. Dette er altfor svakt. 

  

Vi synes også det er fornuftig med kravet  om økt  kompetanse hos medhjelperne når det 

gjelder akuttmedisin- og vold- overgrep.            

   

2: Krav til LV sentraler 

  

Svartid: Kravet om at 80 prosent av tlf henvendelser besvares innen 90 sekunder synes med 

dagens ressurser som et lite gjennomførbart krav. Vi støtter kravet, men da er det en 

forutsetning at legevaktene får den nødvendige bemanningen. 

  

Vi  støtter kravet til økt kompetanse hos  ansatte på LV sentralen , men ønsker at det  stilles 

krav om at operatør i legevaktsentral skal være sykepleier som har gjennomgått 

tilleggsopplæring for arbeid som operatør. 

  

3; Tilgjengelighet  i nødnettet; Vi  støtter  at legevaktleger  og LV sentraler hele tiden skal 

være tilgjengelig i nødnettet     

 
    

4. Vi  støtter forslag om samarbeid med aktører utenfor helse – og omsorgstjenesten (f. eks 

frivillige organisasjoner og kommunalt brannvesen) om bistand i akutte situasjoner. 

 

5. Vi støtter tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117. 

 

6. Vi støtter krav til at legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lyd- 

opptak av viktige samtaler. 

 

 

 

Tidspunkt for neste møte torsdag 04.12.2014 kl 10.00 – 12.00 Ski sykehus 

 

 

Ski 03.09.14 

Elisabeth Sogge 

Referent 
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