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Høringsuttalelse —ny akuttmedisinforskrift
Høring til ny akuttmedisinforskrift er lagt fram med høringsfrist mandag 15. september 2014.
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Etter Saltdal kommunes vurdering er høringsutkastets mest krevende forslag forskriftens § 7
Kompetansekrav til lege i vakt m.v., tredje ledd. Av forslaget går det fram at kommunene plikter
å etablere bakvaktordning for legevaktsleger som ikke oppfyller bestemte kompetansekrav, i
praksis for alle turnusleger og enkelte andre nyutdannede leger. Ordningen er nærmere beskrevet
i høringsnotatet s. 72, hvor det står det at
- bakvakt for turnuslege/nyutdannede leger må være tilgjengelig i nødnett og ha en reell plikt til å
rykke ut ved behov
kommuner kan organisere felles bakvakt for flere legevaktdistrikter, dersom dette er faglig
forsvarlig og hensiktsmessig.
Intensjonen med forslaget er naturlig nok å sørge for å styrke kompetansen der pasientnurtet
skjer.
Men forslaget innebærer en ytterligere forsterket vaktbelastning på de fastlegene som nå deltar i
legevaktsystemet. Dersom forskriften hadde blitt satt ut i livet i dag, ville den for Saltdal
kommune innebære at tre fastleger må dele på å være bakvakt for turnuslege/nyutdannet
lege 50% av alle vaktdøgn og vakthelger. Denne bakvaktbelastningen vil komme på toppen av
fastlegenes ordinære forpliktelser til å delta i legevakt.
Sjøl om det forventes at dekningen av fastleger i Saltdal vil bli noe bedre med tiden, illustrerer
dette at bakvaktkravet vil bli svært krevende å innfri for Saltdal kommune. Forslaget har dermed
som en konsekvens at det blir ytterligere urealistisk å opprettholde Saltdal kommune som eget
legevaktdistrikt. Det er da også gjort vedtak om at Saltdal kommune skal søke samarbeid med
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nabokommunene Fauske og Sørfold om legevakttjenesten. Et slikt samarbeid vil kunne gi noe
redusert vaktbelastning, men også i Fauske og Sørfold er innslaget av leger uten tilstrekkelig
kompetanse til å utføre legevakt aleine så stort at bakvakt vil måtte organiseres for ca. 30 - 40%
av alle vaktdøgn.
Høringsutkastet sier heller ingen ting om hvilken responstid en slik bakvakt skal ha. Mange av
fastlegene som arbeider i Fauske og Sørfold, er bosatt i Bodø, ca. 50 minutters kjøretid fra
legevaktsentral på Fauske. Tilsvarende er det 30 minutters kjøretid fra Rognan,
kommunesentrum i Saltdal, til legevaktsentral i Fauske. Man må nok godta en responstid for
bakvakt på omkring 1 time dersom man ikke skal legge opp til at bakvakt skal oppholde seg i
umiddelbar nærhet til legevaktlokalet. Uten å godta en responstid på omkring 1 time vil det være
helt urealistisk å få en bakvaktordning til å fungere.
Høringsnotatets utkast til forskriftens § 7 Kompetansekrav til lege i vakt m.v., tredje ledd har
denne teksten: Kommunenplikterå etablerebakvaktordningerfor legeri vakt som ikke
oppfyllerkravenei første og andre ledd.
Saltdal kommune foreslår at teksten utformes slik: Kommunenplikterå etablere

bakvaktordningermed responstidpå inntilI timeforlegeri vakt som ikke oppfyller
kravene i første og andreledd.
Videre omhandler høringsnotatet på s. 42 kompetansekravene til Legevaktsentralens operatører.
I forskriftens § 13 Krav til organisering og bemanning av legevaktsentralene, pkt. f, foreslås det
at legevaktsentralene bemannes med personell med nødvendig helsefaglig kompetanse
som har gjennomgått tilleggsopplæring for arbeid som operatør.
Vi mener at Legevaktsentralens funksjon er så viktig at kompetansekravet bør skjerpes og
presiseres. Vi foreslår som ny tekst i § 13 pkt. f: legevaktsentralene bør bemannes med

autorisertsykepleiersom har erfaringfraakuttmedisini minumumto år og som har
gjennomgåtttilleggsopplæringforarbeidsom operatør.
De øvrige forslagene til ny akuttmedisinforskrift har Saltdal kommune ikke noen kommentar til.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Larsen
Rådmann
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