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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Høringsbrev - Forslag til ny 
akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal 

 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskrift om krav til og organisering 
av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. 
(akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal, med høringsfrist 
15. september 2014. 
 
Vi beklager at kommunens høringsuttalelse oversendes etter høringsfristen, men ber 
allikevel om at høringsuttalelsen blir tatt med. 
 
Bystyret i Fredrikstad kommune vedtok i møte 11.9.2014 i sak 83 følgende høringsuttalelse: 
De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus har gjennomgått en betydelig utvikling etter 
at dagens forskrift trådte i kraft i 2005. Departementet ønsker derfor å foreslå en ny forskrift. 
Forslaget innebærer blant annet kompetansekrav til leger som skal ha legevakt uten bakvakt, 
kompetansekrav til annet helsepersonell og krav til utstyr for lydopptak i LV-sentral.   
 
Fredrikstad kommune deler regjeringens oppfatning om at det er behov for å styrke den 
kommunale legevaktordningen. Legevakten skal være befolkningens sikkerhetsnett for de 
akutte tilstandene som oppstår tilfeldig over hele døgnet. Legevaktarbeid er krevende, og det 
er mange utfordringer knyttet til legevakttjenesten. 
 
Kurs og kompetanseheving av ansatte foregår i dag i betydelig omfang. Fredrikstad 
kommune ønsker at kurs fortrinnsvis skal kunne organiseres lokalt, gjerne i samarbeid med 
helseforetak og nærliggende kommuner. Kommunen ser imidlertid at det er store utfordringer 
med å få til fellesøvelser med andre instanser. Det er krevende å organisere, og medfører 
kostnader for de ulike partene. For å få til god samhandling ved større ulykker og hendelser 
er det nødvendig å øve sammen. Kommunen oppfordrer til at det ses nærmere på dette.  
 
Nødnett er tatt i bruk i kommunen. Vi ser et stort opplæringsbehov, både i basisbruk og mer 
avansert samhandling ved større hendelser. Selv om personell har gjennomgått basiskurs 
har de stadig behov for oppfriskning.  
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Fredrikstad kommune ser at det er behov for avklaring av honorering av formalisert 
veiledning i vakt (turnusleger og andre leger med liten erfaring). 
 
For Fredrikstad kommune er det viktig å få til en god og stabil legevakttjeneste. Det er 
utfordrende å dekke vakter. I kommunen vil det variere hvor mange fastleger som har fritak 
fra legevakt på grunn av alder og helsemessige årsaker. Det er viktig å ha leger som er godt 
egnet til å jobbe på legevakten. Dette innebærer faglige kvalifikasjoner, men også andre 
momenter, som kjennskap til legevakten, erfaring fra lokal legevakt m.m. har betydning. 
Fredrikstad kommune mener at andre legespesialiteter enn allmennmedisin på permanent 
basis bør kunne ta legevakter dersom de er kvalifisert til det, og at dette ikke bare er en 
overgangsordning. 
  
I forbindelse med Samhandlingsreformen og overføring av oppgaver til kommunene, har 
legevakten merket et betydelig økt press på tjenesten. Dette gjelder blant annet håndtering 
av sykere pasienter i hjemmetjenesten, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og 
overføring av sykere pasienter fra sykehus. I tillegg har befolkningen en forventning til 
døgnåpne legetjenester. Fredrikstad kommune ser behov for en betydelig økonomisk 
styrking av legevakten i årene som kommer, for å kunne oppfylle nye krav til tjenesten. 
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