
Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift 
 
Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om 
sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale 
spesialisthelsetilbudet til befolkningen i distriktene. Når sykehustilbud 
sentraliseres må kommunens helsetjeneste, i samarbeid med de 
prehospitale tjenestene, nå utgjøre ryggraden i det akutte helsetilbudet i 
nærheten av der pasienten bor. Kommunen hadde håpet at regjeringens 
ønske om sentralisering av spesialisthelsetjeneste hadde vært fulgt opp 
med ønske om desentralisering av primærhelsetjeneste, men registrerer en 
motsatt utvikling. Kommunen har tidligere oppfattet et nasjonalt politisk 
ønske om å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester i nærheten av der 
pasienten bor. Kommunen registrerer at nytt forslag til 
akuttmedisinforskrift, slik det foreligger i dag, tydelig vil føre til en 
sentralisering av legevaktene og primærhelsetjenesten i Norge. I 
forbindelse med en folkeaksjon foran Stortinget mot nedleggelse av 
akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus uttalte helseministeren seg til media. 
Helseministeren understreket da flere ganger at det fortsatt skulle være 
legevakt i vår kommune når akuttfunksjonen ved vårt lokalsykehus nå 
skulle legges ned. Kommunen stiller seg undrende til at helseministeren 
kan komme med slike garantier og samtidig fremme forslag om en forskrift 
som nettopp gjør det vanskelig, og kanskje umulig, for kommunen å ha en 
legevakt i kommunen. Kommunen etterlyser konkrete tiltak fra 
helseministeren som følger hans garantier om at det fortsatt skal være 
legevakt i vår kommune. 
 
Kommunen ser ikke bort fra at sentralisering av legevakter i Norge vil være 
en god løsning mange steder, men ser samtidig at det ikke vil være en god 
løsning for lokalbefolkningen andre steder i landet. Dagens forskriftsforslag 
åpner i liten grad for lokale tilpasninger for å finne den beste løsningen 
tilpasset lokale forhold og geografi.  Derimot innfører forskriften absolutte 
krav som vil være helt identiske for alle de forskjellige kommuner i landet. 
Kravene som innføres er identiske, men fører til at tilgjengelighet og reelt 
tilbud ikke blir identisk i de ulike kommunene. 
 
Krav om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser er i ferd med å innføres 
og vil kunne gi et tilbud til en rekke pasienter innenfor en kortere avstand 
fra hjemstedet enn nærmeste sykehus. Når legevaktene nå kan forsvinne fra 
en rekke kommuner forsvinner ofte kommunenes mulighet til å etablere 
kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser innad i kommunen. De fleste 
distriktskommuner vil få utrykningstid fra lege i vakt til 
kommune/kommunale øyeblikkelig hjelp plass langt over veiledet 



maksimal utrykningstid for dette tilbudet. Det synes mangelfullt at 
departementet i sitt lange høringsnotat ikke grundig har omtalt de 
konsekvenser foreslåtte forskrift med sentralisering av legevaktene i Norge 
vil ha for andre kommunale helse- og omsorgstilbud. Kommunen frykter en 
utvikling i mange distriktskommuner hvor til slutt pasientene sitter igjen 
med et magert helsetilbud der de bor. 
 
Kommunen mener at for mange formelle krav til landets legevakter, som alle 
har betydelig forskjellige forutsetninger i forhold til 
geografi/avstand/befolkning, vil kunne gjøre det vanskelig å etablere 
hensiktsmessige vaktordninger og kommunal helsetjeneste i nærhet av der 
pasienten bor. Kommunen frykter en sentralisering av landets legevakter uten 
at dette vil føre til bedring av helsetilbudet til befolkningen. 
 
 
 
 
Kommunen er særlig kritisk til §7 Kompetansekrav i ny forskrift. Allerede i 
dag er det formalisert en ordning hvor turnuslege kan konsultere erfaren 
lege ved alle legevakter i Norge. SFS 2305 punkt 12.2 omtaler kommunenes 
plikt til å etablere en slik ordning som riktignok kun er per telefon. 
Kommunen støtter at det bør være en tilsvarende ordning også for 
vaktleger med liten erfaring eller kompetanse på linje på turnusleger. 
Kommunen støtter derfor at legevaktsleger som ikke tilfredsstiller 
kompetansekrav i forhold til foreslåtte §7 også skal ha en formalisert 
ordning hvor man kan konsultere lege over telefon. Kommunene er 
imidlertid imot et krav om en formalisert bakvaktsordning som skal kunne 
rykke ut ved behov.  
 
Turnusleger dekker i dag en uvurderlig del av legevaktene i landet særlig 
ved distriktslegevakter. På samme måte er mange legevakter, særlig 
distriktslegevakter, avhengig av vikarer. Veldig mange legevakter i Norge 
ville måtte legges ned og sentraliseres hadde det ikke vært for deltagelse av 
turnusleger og vikarer i vaktordningen. Erfarne leger har en tendens til å 
forsvinne til sentrale strøk og distriktene blir derfor mer avhengig av 
turnusleger, vikarleger og mindre erfarne leger i sin vaktordning. Det er i 
dag utfordringer med å rekruttere erfarne leger til distriktstillinger og en 
vesentlig årsak synes å være belastende/omfattende og uforutsigbare 
vaktordninger. Kommunen mener det derfor er helt feil å innføre nye 
kompetansekrav som nettopp vil øke belastningen på disse erfarne legene 
og gjøre rekrutteringen av slike leger ennå vanskeligere enn den er i dag. 
 



Gjennomsnittsalderen er ofte høy blant fastlegene som gir grunnlag for 
fritak fra vakt for mange leger. Kommunen ser det ikke som hensiktsmessig 
å kunne benytte disse legene som har gått ut av vaktordningen fast i en 
bakvaktsordning da de ikke har en aktiv kjennskap til legevakten. Alle 
bakvakter må derfor fordeles på de få gjenværende erfarne legene i 
vaktordningen. En formalisert bakvaktsordning som foreslått i ny §7 vil 
utgjøre en betydelig vaktbelastning nær på linje med vanlig vakt og utgjør 
en tydelig forskjell fra dagens ordning med telefonisk bakvakt.  
Å etablere et slikt system for bakvakter vil øke antall totale vakter per år 
per distriktslegevakt med anslagsvis 30-60%. Dette er bakvakter som 
utelukkende må dekkes av de få erfarne legene.  Fastleger har allerede i dag 
en arbeidstid utenom legevakt som langt overstiger normert arbeidstid. 
Kombinasjon av krav om betydelig økt antall bakvakter for erfarne leger, en 
mer formalisert bakvaktsordning som utgjør en mye større påkjenning enn 
dagens ordning samt ønske om at flere vakter skal dekkes av erfarne 
allmennleger/fastleger vil gjøre belastningen på de erfarne legene i 
ordningen betydelig større enn i dag. Kommunen frykter store 
rekrutteringsproblemer. 
 
En mulig konsekvens for distriktlegevakter for å kunne møte denne nye og 
økte belastningen på de erfarne legene, og lette rekrutteringen, blir å ta ut 
de erfarne legene av aktiv vakt for at de kun kan dekke bakvakter. Man vil 
da miste erfarne leger i front og få todelt vaktordning selv ved de mindre 
legevaktene. For å dekke tilstedevaktene må man få inn flere uerfarne 
vikarer. Kommunen tror ikke dette har vært hensikten til departementet og 
tror heller ikke dette vil gi en bedre tjeneste til befolkningen, men tvert om 
en dårligere tjeneste. En slik utvikling er stikk i strid med de erfaringer man 
har hatt ifra sykehusene hvor man nå snarer ønsker mer erfaring i front i 
akuttmottakene i stedet for mer formaliserte bakvaktsordninger.  
 
Kommunene er imot et krav om en formalisert bakvaktsordning som skal 
kunne rykke ut ved behov. 
Kommunen frykter belastningen på de erfarne legene i dagens vaktordning 
blir for stor ved en formalisert bakvaktsordning.  
Kommunen frykter dagens forslag til ny forskrift vil gjøre rekruttering av 
særlig erfarne leger enda vanskeligere enn i dag. 
 
 
 
 
Mange av de rundt 200 legevaktene i Norge har relativt lite pasientgrunnlag 
allikevel kan avstandene i legevaktsdistriktet være store. Tross etablering 



av interkommunale legevakter med flere kommuner er pasientgrunnlaget 
ofte fortsatt lite og det er få fastleger tilknyttet legevakten. Flere distrikt 
kjennetegnes av flere kommunale sentra og tettsteder innen distriktet med 
fagmiljø og bosatte leger spredt utover et stort område. Allikevel er det ikke 
befolkningsgrunnlag for mer enn en lege i vakt på enhver tid og knapt nok 
dette.  
 
Ut ifra høringsnotatet er det vanskelig å få klarhet i hva slags krav 
departementet tillegger utrykningsplikten for bakvakt. Kommunen tenker 
da særlig på anslått maks utrykningstid for bakvakt. Kommunen er redd for 
at formalisert krav til utrykning for bakvakt vil forstås som en 
utrykningstid på linje med den man har som aktiv lege i vakt til legevaktens 
lokale. En formalisert bakvaktsordning med bestemte krav til utrykningstid 
vil medføre at flere interkommunale legevakter vil måtte ha tilstedevakt 
også for bakvakt uten at i det er pasientgrunnlag for slik bemanning. Veldig 
mange steder i landet vil interkommunale bakvaktsordninger ikke være 
mulig å etablere hvis krav til utrykningstid vil være på linje med det som er 
vanlig for lege i aktiv vakt. Tilstedevakt også for bakvakt vil medføre en 
betydelig økt belastning på vaktlegene og en kostnad langt utover det som 
beregnes i kapittel 6 i høringsnotatet. For kommuner tilknyttet slike 
legevakter vil det da være helt uinteressant å i det hele tatt motta 
turnusleger og heller forsøke å basere seg på vikarer med de nødvendige 
kvalifikasjoner. Kommunen mener derfor det er helt sentralt at det i 
forskriften kommer tydelig frem at utrykningskravet for bakvakt ikke er 
tenkt som lik for lege i aktiv vakt. Det er flere legevakter som har avstand 
fra bakvaktens bosted til legevaktsentral på rundt 1,5 time og kommunen 
kan ikke se at en slik utrykningstid burde være problematisk. Kommunen 
stiller da spørsmål om det i slike tilfeller egentlig er hensiktsmessig å i det 
hele tatt etablere en formalisert utrykningsplikt.  
 
Kommunen mener at om det skal innføres utrykningsplikt for bakvakt er det 
viktig at det åpnes for at utrykningstiden kan være betydelig lengre enn for 
lege i aktiv vakt og at dette kommer tydelig frem i merknadene til forskriften. 
Kommunen mener at departementets anslag hva en formalisert 
bakvaktsordning vil koste for distriktslegevakter er for lave. 
 
 
 
 
Behandling av akutte tilstander er en av de mest sentrale oppgavene til 
landets legevakter. Kommunen ser derfor at et krav om akuttmedisinkurs 
for leger og annet helsepersonell vil være riktig for å sikre forutsigbar og 



god kompetanse. Kommunen er imidlertid skeptisk til for mange formelle 
krav til legevaktsleger og annet helsepersonell i lys av innledende 
betraktninger i dette svaret.  Kommunen mener at legevaktsarbeid krever 
god kunnskap innen mange andre tema enn volds- og overgrepshåndtering. 
Kommunen stiller seg spørrende til hvorfor akkurat et slikt formelt krav om 
kurs i volds- og overgrepshåndtering må forskriftsfestes. Kommunen mener 
det vil være nok å forskriftsfeste et krav om akuttmedisinkurs.  
 
Kommunen er imot et formelt krav til kurs i volds- og overgrepshåndtering 
for alle legevaktsleger og annet helsepersonell.  
 
 
 
 
Hvordan vil vår kommune måtte møte forskriftens krav  hvis denne 
forblir uendret? 
I vår kommune ønsker vi å ha og bygge opp en del sentrale kommunale 
helsetjenester innad i kommunen. Vi ønsker å ha et tilbud om kommunale 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold innad i kommunen, ikke som alternativet er 
i samme bygg som nærmeste sykehus langt unna. Vi må derfor ha en 
døgnlegevakt i kommunen. Vi har derfor to muligheter, eller en 
kombinasjon av disse, for å tilfredsstille forskriftens krav slik den er 
utformet nå: 

 Å avvikle vår faste utdanning av 4 turnusleger i året og i stedet dekke 
vakter med EØS leger på korttidsvikariater som tilfredsstiller 
forskriftens krav. Turnslegeutdanningen må da heller andre og større 
kommuner ta seg av.  

 Å ta ut de erfarne ansatte legene i kommunen ut av aktiv vakt for at 
de skal kunne dekke bakvaktene. I aktiv vakt må man få inn flere 
vikarer og uerfarne leger, samt turnusleger. Man vil da få mindre 
erfarne leger i front enn man har i dag. 

 
Kommunene mener begge løsninger er dårligere enn det man har i dag 
og vil gi et dårligere tilbud til befolkningen. Samtidig er kommunen 
opptatt av å følge forskrifter og lover og vil derfor være nødt til å gjøre 
disse endringene.  

 
 

 


