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Høring- Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 25. juni 2019, samt epostkorrespondanse om utsatt 

høringsfrist til innen utgangen 2. september 2019.  

 

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for legevakt. I tillegg omfatter høringen 

utkast til nasjonale kvalitetsindikatorer på legevaktområdet.  

 

Formålet med veilederen er å sikre god kvalitet på legevaktene og legevaktsentralene.  

 

Målgruppe for veilederen oppgis å være ledere og ansatte på landets legevakter og 

legevaktsentraler, og ledelsen i landets kommuner.   

• Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på veilederen og kvalitetsindikatorene som 

helhet og de enkelte anbefalingene i høringsutkastene.  

• Vi ber om tilbakemelding på om innholdet i veilederen oppleves som tilstrekkelig 

nyttig. Er det andre emner/problemstillinger som bør omtales?  

• Vi ber om tilbakemelding på om indikatorene oppleves som relevante og nyttige. Er det 

andre indikatorer som kan være aktuelle?  

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019 og 

har følgende innspill:  

 

• Of regner med at det er andre foreningsledd og fagmiljø som veilederen kanskje er mer 

aktuell å uttale seg om, og at disse vil levere mer utfyllende høringssvar. 

• Veilederen er omfangsrik (ca 100 sider), men dette oppveies av en ryddig 

innholdsfortegnelse, og omfanget vil nok sannsynligvis ikke oppleves som 

anstrengende i ett digitalt format. Oppbygningen er slank med en initial poengtert 

heading i hvert kapittel, etterfulgt av et mer utdypende avsnitt med referanser og linker. 

Dette gjør veilederen lettlest. Of mener det kan være nyttig å organisere referanselisten 

under hvert kapittel slik det er gjort, istedenfor på slutten av dokumentet som vanlig. 

Dette gjør oppslag i dokumentet enklere. 



• Of mener veilederen fremstår som ett «førsteutkast», der ikke alle detaljene ennå er 

fullt på plass, og regner med at veilederen vil modnes i påfølgende revisjoner i årene 

som kommer og finne sin form etterhvert. Of oppfordrer Helsedirektoratet til å 

inkludere legevaktsmiljøene i det fremtidige arbeidet med revisjon og vedlikehold av 

de nasjonale faglige retningslinjer, slik at de operative miljøene får ett eierskap til 

utvikling av dette fagfeltet/veilederen fremover. Det vil også gjøre fremtidige 

revisjonsarbeid lettere.   

• Of mener at legevakt må stille med hensiktsmessig arbeidstøy til helsepersonellet, i 

tillegg til personlig verneutstyr, av hygiene- og smittehensyn. Rutiner for vask/bytte må 

være på plass. Det må også være mulig å skifte arbeidstøy underveis i vakten ved 

eksponering for smitte og kroppsvæsker, ikke minst av hensyn til neste pasient. 

• Of mener at legevakt må ha skjermede og tidsriktige hvile/oppholdsrom for personalet 

som sikrer forsvarlig hvile på vakt med mulighet for dusj/klesvask.  

• Legevakt bør ha skjermede arbeidsrom med adekvate IKT løsninger for legenes 

journalarbeid. Tilsvarende bør legevaktsleger ha lesetilgang til relevant spesialist-

helsetjeneste sitt journal, røntgen og laboratoriesystemer for å sikre diagnostikk og 

pasientsikkerhet. 

• Legevakt bør ha egnede avvikssystemer og systemer for å sikre god 

pasientsikkerhetskultur. 

• Of mener at krav til leger i legevakt ikke må utelukke deltagelse fra leger i 

spesialisthelsetjenesten eller andre egnede legevikarer. Dersom kravene blir ”for 

strenge”, også til bakvakt, så kan dette få negative konsekvenser for spesielt 

distriktenes evne til å dekke nødvendige legevakttjenester til sin befolkning. 

Tilsvarende kan gjelde for storbyene med store legevakter og høy turnover på 

personell. Of er fornøyd med at det fortsatt åpnes for at legestudenter kan arbeide på 

legevakt i egnede stillinger. 

• Om fagutvikling, så mener Of at alle ansatte må ha en personlig kompetanseplan, og tid 

avsatt i tjenesten til å holde seg faglig oppdatert, herunder kurs og selvstudie. 

• Når det gjelder kvalitetsindikatorer, så mener Of at svartid, tilgjengelig LV-lege og 

triagering er fornuftige indikatorer, men vi kan ikke se at tall for samtrening med 

ambulanse, tolketjenester og ROS-analyse vil belyse dette fagfeltet eller dokumentere 

kvalitet på en god måte. Of vil anbefale at man måler antall pasienter ferdigbehandlet 

på legevakt inkludert utrykninger (dvs ikke 

videresendt/innlagt/belastet  spesialisthelsetjeneste) inndelt i fagfeltene allmennmedisin 

og sår/brudd, samt pasienter innlagt/utskrevet i ØHD senger. Videre anbefaler Of at 

man måler kvalitet på bemanningssiden, dvs leger og annet helsepersonell som 

oppfyller de oppsatte kravene til vakt/bakvakt.    

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 
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