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Bekymring for helsetjenestene i kommunene knyttet til situasjonen som 
koronaviruset skaper 
 

Legeforeningen er bekymret for situasjonen i kommunene, og har forslag til tiltak som vil kunne 
hjelpe. Pandemien har nå pågått i mange måneder og med et stort trykk på kommunene. 
Kommunene er svært ulike, og har derfor ulike forutsetninger for å kunne ruste seg for eventuelle 
utbrudd. Det er en bekymring for at lokale utbrudd kan sette kommunehelsetjenesten lokalt ut av 
spill. 

Legeforeningen vil innledningsvis nevne at det at fastlegene er sikret smittevernutstyr gjennom 
kommunene er viktig. 

Munnbind på legekontor 

Legeforeningen er bekymret for om det kan komme smitteutbrudd på legekontorer og konsekvensen 
av det. Enkelte kommuner har svært få legesentra og det vil ha store konsekvenser om et helt senter 
må stenges på grunn av karantene. Med tanke på vaksinasjonen som nå er i gang, vil det, avhengig av 
hvordan vaksinasjonen i den enkelte kommune organiseres, være flere personer som er innom 
legesentrene og risikoen for smitte øker. Det er derfor grunn til å se på ulike tiltak som vil kunne 
forhindre smitteutbrudd på legesenter. 

Munnbind til alle pasienter vil kunne redusere faren for smitte noe. Legeforeningen erfarer at det er 
stor variasjon i både hvorvidt befolkningen bruker munnbind, typen munnbind som benyttes og 
måten de brukes på. En del legesentre har en fysisk utforming som gjør det krevende å opprettholde 
tilstrekkelig avstand. Mye av det som gjøres ved et legekontor innebærer også at personer 
nødvendigvis må være så nærme hverandre at det er reell fare for smitte. Vi vil her vise til at FHI i sin 
Koronavaksinasjonsveileder1 anbefaler at de som skal vaksineres ved "gymsalvaksinering" får utdelt 
munnbind. De samme hensyn gjør seg gjeldende ved legekontorene. Legeforeningen mener det er 
grunn til å kreve at alle pasienter benytter munnbind ved besøk på legekontorer, uavhengig av om 
det foreligger lokale forskrifter om slik bruk. Videre bør det kun være kirurgiske munnbind som 
benyttes, slik at de faktisk har en effekt. Både typen munnbind og måten de skal brukes på, kan sikres 

                                                             
1 https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-
helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/kommunenes-plikter-og-
oppgaver/?term=&h=1#gjennomfoering-av-vaksinasjon 
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ved at de ligger tilgjengelig ved inngangen til legekontoret, med desinfeksjonsmiddel tilgjengelig og 
instruksjonsplakat ved siden av. 

Legeforeningen ber departementet om å i samråd med FHI og Helsedirektoratet utarbeide nasjonale 
råd om bruk av munnbind på Legekontor. Det er viktig at dette er likt over hele landet. Samtidig må 
det sikres finansiering og distribuering av slike munnbind ut til kommunene og fastlegekontorene. 

 

Beredskapsteam til kommunehelsetjenesten 

Små kommuner har få personer å spille på. Det vil enkelte steder kunne få dramatiske konsekvenser 
dersom kommuneoverlege og/eller fastlege(r) blir syke. Vi vil her også legge til at enkelte steder har 
særlig kommuneoverlegene jobbet så mye over lang tid at det er en bekymring for om vi også vil 
kunne komme i en situasjon der enkelte blir sykemeldt av den grunn. Pandemien er en nasjonal 
utfordring, og det bør ikke bare være opp til den enkelte kommune å sikre beredskapen. De minste 
kommunene vil ikke enkelt kunne ansette leger og kan ha utfordringer med å relativt raskt skaffe 
legeressurser på annen måte.  

Legeforeningen er kjent med at det tidlig i pandemien ble opprettet register over tilgjengelig 
helsepersonell (nasjonalthelsepersonell.no). Etter det Legeforeningen er kjent med er det imidlertid 
få kommuner som benytter dette registeret. For å kunne sikre seg mot at enkeltkommuner blir 
stående uten nødvendige legeressurser, mener Legeforeningen det trengs tiltak ut over dette 
registeret. Det kreves særskilt kompetanse for å kunne rykke ut til en kommune og utføre oppgaver 
som fastlege eller kommuneoverlege. Vårt forslag er at det lages et slags nasjonalt beredskapsteam 
bestående av kompetente fagpersoner som på kort varsel vil kunne bistå en kommune med behov 
for det. Vi kan gjerne diskutere løsninger nærmere. 

Vi vil nevne at det fremgår i OECDs "Health at a glance 2020"2 at "Strengthened primary care systems 
are key to maintaining continuity of care for nonCOVID-19 patients" (side 63). Og at rapporten også 
beskriver at ulike land har hatt systemer for "additional staff to respond to surges in demand" (side 
69). 

 

Skjerme kommunehelsetjenesten 

I tråd med det vi har foreslått over ber Legeforeningen også om at man i tiden fremover forsøker å 
skjerme kommunehelsetjenesten for nye oppgaver. Ved alle beslutninger, anbefalinger og rutiner 
som offentlige myndigheter utarbeider videre i pandemien bør det tas med i betraktningen at 
kommunehelsetjenesten nå over lang tid har vært, og fortsatt er, svært presset.  

Som eksempel på slike konkrete oppgaver vil vi vise til transport av personer til og fra vaksinering. 
Her kunne man benyttet det allerede eksisterende systemet med Pasienttransport. I stedet legges 
oppgaven til den enkelte kommune. Dette mener Legeforeningen er uheldig.  

 

                                                             
2 OECD iLibrary | Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle (oecd-ilibrary.org) side 63 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2020_82129230-en;jsessionid=yfL35C9SYBCE5sMlYhPsC4cQ.ip-10-240-5-189

