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Orientering om "Forskrift om krav til og organisering av
kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste mv /akuttmedisinforskrift)
Forskriften av 20. mars d.å. beskriver legevakt som følger: «Legevakten utfører medisinsk
diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåking ved akutt oppstått/forverring av
sykdom eller skade, blant annet akutte psykiske lidelser og rusproblemer og akutte
tilstander etter vold og overgrep, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for
pasientens liv og helse.» mens legevaktens sentrale oppgave er «gjennom hele døgnet å
vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging».
Legevaktens telefontjeneste, legevaktsentralen, skal «gi medisinskfaglige råd og veiledning,
prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp,
blant annet å videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege
i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser»
Man pålegges en rekke krav som kommunens helsetjeneste må tilfredsstille:
-

Personale pålegges kurs i akuttmedisin og for volds- og overgrepshåndtering (§§7 og
8)
Krav til svartid på telefonhenvendelser (§13)
Strengere kompetansekrav til personalet ved legevakten (§13)
Kompetanse- og opplæringskrav til andre helseressurser, som hjemmesykepleie (§5)
Telefonhenvendelser anses som pasientjournal og opptak av disse skal lagres (§ 20)
Bakvakt (lege tilgjengelig på telefon og som kan rykke ut ved behov) (§§ 6 og 9)
Presisering av tilrettelegging for utrykning (§9)
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- Opplæring og trening i akuttmedisinske oppgaver (§4)
Samlet vil disse kravene gi kommunens helsetjeneste administrative og ressursmessige
utfordringer på kort og lengre sikt. Man ser allerede i dag behov for to leger til stede på
legevakten, i hovedsak grunnet befolkningsvekst. Dagens lokaler for legevakten ikke egnet
til å skalere opp driften for økt aktivitet, utover i meget korte perioder. Dette medfører også
en betydelig beredskapsutfordring. En formalisert ledelse er nå derfor nødvendig for å
ivareta de lovmessige krav til helseberedskap, samhandling, internkontroll og forsvarlighet i
legevaktstjenesten.
Samfunnsmedisinsk avdeling avholder årlig akuttmedisinsk seminarer for flere av deltakere i
den akuttmedisinske kjeden og kravet i § 4 i den nye forskriften medfører at man må sikre
at alle deltakere er inkludert i denne type aktiviteter.
I tillegg til den aktuelle forskriften vil man orientere om at det pågår et prosjekt for
nasjonalt nødnett som vil være operativt i løpet av 2015, i tillegg til at det etableres et
nasjonalt legevaktnummer: 116 117.
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