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Innstilling: 

Hurum kommune ser positivt på en faglig oppgradering av legevaktstjenesten. 

Det forutsettes imidlertid at økte utgifter som følge av forskriftsendringen blir dekket gjennom 

økte statlige bevilgninger. 

 

Vedlegg: 

Høringsnotat – utrykt vedlegg 

 

Sammendrag: 

 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til 

endringer i forskrift om pasientjournal, på høring med frist 15.09.14. Forslaget omhandler krav 

til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om 

pasientjournal på høring.  

 
Forslaget til ny akuttmedisinforskrift er i stor grad videreføringer og justeringer av bestemmelser 

som i dag fremgår i forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus (forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus) og i forskrift 20. desember 2000 nr. 1556 om 

funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommu-

nikasjonsberedskap.  Forslaget innebærer en forenkling ved at de to forskriftene er foreslått slått 

sammen til én ny forskrift.  

 

Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er regulering av: 

 

 samarbeid med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten (f. eks frivillige organisasjo-

ner og kommunalt brannvesen) om bistand i akutte situasjoner  

 kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil  



 at minst to av personene på en ambulansebil må ha førerkort for kjøretøyklassen og 

kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy  

 svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler  

 at legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler,  

 tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117 

 at AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når hen-

vendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra 

spesialisthelsetjenesten  

 at AMK sentralene umiddelbart skal iverksette varsling (trippelvarsling) ved behov for 

samtidig innsats fra flere nødetater  

 at AMK sentralene har et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske bered-

skapen i og utenfor eget ansvarsområde og  

 at AMK sentralene har beredskap for nødvendig tolketjeneste.  

 

Endring i Pasientjournalforskriften innebærer et forslag om å oppheve § 9 om utsending av 

epikrise. Begrunnelsen er at den anses overflødig siden dette er ivaretatt av ny bestemmelse i 

§45 i Helsepersonelloven.  

 

Rådmannens vurdering: 

Den nye Akuttmedisinforskriften fokuserer på en forbedring av legevaktstjenesten ved å sikre 

kompetansen til de som skal ta legevakter. Helse- og omsorgsdepartementet mener fastleger 

som er blitt spesialister i allmennmedisin er faglig best kvalifisert til legevakter. Det stilles spe-

sifikke krav til den som skal ta legevakt og beskrives hva som skal til for å bli godkjent. Hvis 

legevaktslegen ikke har denne kompetansen eller er under opplæring skal hun/han ha bakvakt. I 

store legevakter vil dette kunne være relativt enkelt, mens det kan bli vanskelig og med store 

utgifter i mindre legevakter.  

Høringsnotatet beregner utgiftene til bakvaktsordningen: «Når det gjelder den kommunale lege-

vakttjenesten, går det frem av Prop. 1 S (2013-2014) at det er avsatt 50 mill. kroner til å styrke 

kvalitet og kompetanse i legevakttjenesten for 2014. Det er i tillegg videreført 17 mill. kroner fra 

tidligere år.» 

 

Alle legevakter skal også ha lydlogg, noe de fleste ikke har i dag. Lydloggen skal oppbevares i 

inntil 3 år. Høringsnotatet beskriver kostnadene ved installering, men ikke hvor utgiftene skal 

belastes. 

 

Forskriften vil også regulere kommunenes ansvar for å drifte det nye legevaktsnummeret: 116 

117. Dette medfører kun et nytt telefonnummer til dagens legevakt i Drammen. 

 

Det økte fokuset på samarbeid mellom nødetatene er positivt og nødvendig. 

 

Forslaget til nye forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus har latt vente på seg og er ikke blitt 

så om fattende som man forventet. Det legges opp til en faglig økning av legevaktstjenesten noe 

rådmannen ser som svært positivt. Det forutsettes imidlertid at kostnadsøkningen  som vil kom-

me på grunn av den nye forskriften dekkes med økte statlige bevilgninger. 

 

 

 

 


