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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

  2014/6210 Cathrine GH Gundersen,  10.09.2014 

 
 
Oversendelse av høringsuttalelse fra Skedsmo kommune - forslag til ny akuttmedisinforskrift 
 

Det vises til høringsbrev fra departementet datert mai 2014, med høring på forslag til ny 
akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.  
 
Skedsmo formannskap har i møte den 27.08 behandlet høringen, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Forslag til høringsuttalelse gitt i kapittel 2 oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som 
kommunens høringsuttalelse.  

 
 
Skedsmo kommune avgir dermed følgende høringsuttalelse: 
 

Kommunen er enig i behovet for en forenkling og tydeliggjøring av regelverket og behovet for 
å oppdatere de gjeldende forskrifter. Kommunen har kommentarer særlig til forslagene om 
kompetansekrav ved legevakt, til triagesystemer og til akseptabel ventetid for ulike 
triagekoder.  
 
Om triagesystem 

Kommunen mener at forslag til ny akuttmedisinforskrift i liten grad tydeliggjør krav til at 
legevakter og legevaktsentral må ha et tilpasset, validert triagesystem. Høringen gir omtale av 
hvem legevaktstilbudet skal være for, krav til ventetid m.m., men omhandler i liten grad 
hvordan dette bør sikres. Kommunen mener at dette må gjøres gjennom tydelige krav til 
triagering, som bidrar til å sikre at pasientene får behandling rett sted til rett tid.  
 
Kommunen mener at krav til triagesystem må legges opp etter en differensiering mellom små, 
mellomstore og store legevakter. Ved små legevakter er det mindre pågang fra pasienter, slik 
at henvendelser er enklere å håndtere. Ved mellomstore og store legevakter er det pågang 
fra mange pasienter samtidig, som krever et system for sortering av pasientenes tilstander. 
Legevaktene bruker nå i stor grad nasjonalt forankret AMK-triage basert på medisinsk indeks. 
Ulempen er at dette systemet er laget for AMK sin virksomhet, som blant annet skiller på 
pasienters behov for ambulanse sett opp mot behov for legevaktstjeneste. Systemet er 
dermed ikke lagt til rette for sortering av tilstander for pasienter som kommer til legevakt. Det 
bør derfor utvikles og stilles krav om forskningsbasert triagesystem tilpasset legevaktsdrift ved 
legevakter av en viss størrelse der det er en viss pasientstrøm samtidig.  
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Krav til bruk av triagekoder vil også bidra til en tydeliggjøring av legevaktsfunksjonen som et 
akuttmedisinsk tilbud. Kommunen erfarer at mange bruker legevakt som et døgnåpent 
legekontor, der pasientene kommer med tilstander/sykdom som faktisk kan vente på 
behandling til fastlegens kontor åpner neste dag. Slik bruk av legevakten medfører ventetid 
for de det gjelder med opplevelse av at legevakten ikke gir hjelp. Videre medfører det at 
legevaktstjenestens ansvarsområde utydeliggjøres. Skjerpede krav til triage vil medføre at 
legevakten styrker fokuset på det akuttmedisinske tilbudet, og at fastlegekontorene må 
håndtere de tilstander som ikke er av akutt karakter. Det er kommuner som har erfaringer 
med fastlegekontorer som er åpne på ettermiddag/tidlig kveld, som avlaster legevaktene og 
bidrar til legevaktenes fokus på det akuttmedisinske.    
 
Innføring av et validert triagesystem vil ha konsekvenser for kompetansekrav og 
bemanningsnorm samt hva slags krav som kan settes til svartid/ventetid. Se nedenfor.  
 
Om kompetansekrav og bemanningsnorm 
Kommunen støtter at det må stilles tydelige kompetansekrav til personell ved legevakt. Det 
fremstår imidlertid som om forskriftsforslaget setter hovedfokus på krav til leger, og i liten grad 
stiller nødvendige kompetansekrav til øvrig personell ved legevakt. Kommunen er av den 
oppfatning at det må stilles tydelige kompetansekrav også til hjelpepersonellet ved 
legevaktene. Hjelpepersonellet mottar henvendelsene fra publikum/pasienter over telefon og 
har samtaler med pasienter som kommer til legevakten. En viktig funksjon er da å gjøre 
innledende kartlegginger og avklaringer av pasientenes tilstand, slik at det kan gis riktig råd 
og veiledning og gjøres beslutninger som sikrer at pasienten får behandling rett sted til rett tid. 
Denne frontfunksjonen er av stor betydning for pasientene og for legevaktsdriften, for å sikre 
at de pasienter som har behov for akutt hjelp prioriteres. Bruk av triagekoder vil være en 
støtte i arbeidet, og krever god kompetanse og erfaring innen helsefeltet og akuttmedisin. Det 
er derfor svært viktig at denne funksjonen utføres av kompetent helsepersonell. 
 
I forskriftsforslaget er det gitt føringer om at hjelpepersonellet bør være helsepersonell, med 
kurs i akuttmedisin og kurs om volds- og overgrepshåndtering. Kommunen mener dette er for 
svake kompetansekrav. For å sikre god triagering, der personalet har evne til å fatte rette 
beslutninger raskt og gi god veiledning og støtte til pasienter, mener kommunen at 
hjelpepersonellet minst bør ha bachelorgrad innen helse i tillegg til å ha akuttmedisinsk 
trening.   
 
Forslag til akuttmedisinforskrift har ingen veiledning hva angår bemanningsnorm. Krav til 
ventetid og bruk av triage både ved legevaktsentral og i legevakt vil ha konsekvenser for 
bemanningsnivået ved mange legevakter. Departementet bør vurdere om det enten som del 
av forskriften eller utenom forskriften er hensiktsmessig å fastsette nasjonale veiledninger for 
bemanningsnorm ved små, mellomstore og store legevakter.  
 
Om ventetid/svartid 
I forskriftsforslaget stilles det bl.a. krav om at 80 % av telefonhenvendelsene ved 
legevaktsentral skal besvares innen 90 sekunder. I denne sammenheng må det minnes om at 
ved en legevaktsentral er det krav om at det skal gis medisinskfaglige råd og veiledning, skje 
en prioritering av pasienter og kunne ytes oppfølgning av henvendelser blant annet ved 
videreformidling til fastlege, helse- og omsorgstjenesten i kommunen m.m. Det er viktig at de 
som besvarer henvendelsene får gjort innledende kartlegginger innenfor triagesystemet for å 
vurdere rett kode, for å oppnå det overordnede mål om behandling på rett sted til rett tid. Der 
personellet vurderer at en pasient ikke trenger å komme til legevakt, trengs det ofte noe mer 
veiledning og samtale for å trygge pasienten. Kommunen mener det er god kvalitet å satse på 
tid og anledning til å gi ordentlig og fullført veiledning og oppfølgning over telefon, for å bidra 
til at legevaktstilbudet benyttes som et akuttilbud. Dette medfører at kravet til 90 sekunder 
svartid ikke vil kunne overholdes fordi en gjennomsnittlig samtaletid vil være høyere. 
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Konsekvensen er da at legevaktene må ha flere ansatte i legevaktsentralen, eller at 
triageringen ikke kan være for streng med den følge at flere pasienter vil møte opp på 
legevakt uten egentlig å ha behov for dette. Dette anses uheldig.  
 
Kommunen mener at forskriftens krav til svartid bør knyttes til ulike triagekoder, fremfor å 
utformes som et generelt krav. Det kan også vurderes om det bør stilles krav til ventetid ved 
oppmøte på legevakt, der kravene også knyttes opp mot ulike triagekoder.  
 
Om samarbeid mellom legevakt og ambulansetjenesten 

Det er tette bånd mellom legevaktene og AMK-sentralene. Dette medfører at det bør være 
samarbeidsavtaler mellom lokal legevakt og AMK-sentral om ansvar, rutiner, arbeidsflyt m.m. 
Kommunen har erfart at ambulanser har kjørt pasienter til legevakt, som ikke skulle vært der, 
eller har utført vurderinger som ikke tilligger deres ansvar. Videre kan det oppleves en 
skjevhet i «maktbalansen» mellom legevakt og ambulansepersonell/AMK-sentraler som bidrar 
til for stor avstand mellom tjenestene.  
 
Om lydopptak 

I høringen foreslås det at kravet om lydopptak utvides til å gjelde landets legevaktsentraler, 
med samme behov for dokumentasjon og kvalitetssikring som gjør seg gjeldende ved AMK-
sentralene. Kommunen støtter departementets vurderinger og forslag på disse punktene. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Cathrine GH Gundersen 
Ass. kommunaldirektør 
Helse- og sosialsektoren 
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