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1. Sammendrag 
Denne rapporten er et resultat av at legevaktstjenesten både i Namdalen og i resten av landet, står 

overfor til dels store og krevende utfordringer. Tjenesten er preget av sårbarhet i forhold til mangel 

på rekruttering og kontinuitet i legebestanden, en forskrift som trådte i kraft 1.5.2017 som stiller 

flere krav til tjenesten, samt for Namdalen sin del, lange reiseavstander både innad i kommunene og 

inn til lokalsykehuset i Namsos. Utfordrende veistrekninger og framkommelighet i enkelte deler av 

regionen, påvirker også kvaliteten på tjenesten.  

Sluttrapporten er delt i to, med en innledende del som består av faktaopplysninger om 

legevaktordningene i Namdalen, opplysninger om legesituasjonen, avstander og informasjon om de 

kravene som akuttmedisinforskriften stiller til legevaktstjenesten fremover.  

Del to består av en presentasjon av innspill fra leger og helseledere i Namdalen, hvor dagens og 

fremtidig organisering av legevaktstjenesten vurderes, og hvilke løsninger en kan se for seg vil kunne 

bedre rekrutteringen av leger til distriktene, samt imøtekomme kravene i akuttmedisinforskriften. 

Til slutt i rapporten anbefaler kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune noen tiltak som 

konkret kan bidra til å sikre et profesjonelt interkommunalt legevaktsamarbeid i Namdalen. Tiltakene 

er vurdert og anbefalt med god støtte fra medlemmene i prosjektgruppen.  

Følgende tiltak anbefales: 

- Sikre nødvendig og riktig kompetanse hos leger og annet helsepersonell tilknyttet legevakt i 

Namdalen. 

- Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid, enten MNS legevaktsamarbeid eller utvidelse av 

LINA-samarbeidets virketid. 

- Sikre gode og forsvarlige forsterkede bakvaktsordninger/beredskapsvakt i forsvarlig avstand til 

regionens innbyggere. 

- Investere i tilstrekkelig utstyr og tilgang til uniformert legevaktsbil i regionene. 

- Prøve ut, og implementere utstrakt bruk av lyd og bilde mellom kommunene i legevaktsamarbeidet 

og hovedstasjon/konsultasjonsvakt i Namsos. 

- Videreføre planlegging og etablering av nye og moderne legevaktslokaler tilknyttet sykehuset i 

Namsos, herunder vurdere behovet for observasjonssenger. 

- Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, koordinering av vaktlister og 

myndighet til å gi vaktfritak, til en felles koordinerende enhet (pr. 1.5. 2017; MNS, fra 1.1.2020; nye 

Namsos). 

Begrepene forsterket bakvakt/lokal beredskapsvakt brukes i denne rapporten om samme funksjon. 

Kommuneoverlege i Midtre Namdal er i dialog med Helsedirektoratet om hvilket begrep som 

skal/bør brukes. I akuttmedisinforskriften er bakvakt definert som en lege som er tilgjengelig på 

nødnettradio for råd og veiledning, og som kan rykke ut om nødvendig.  
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2. Innledning 
Midtre Namdal samkommune har medisinskfaglig og administrativt ansvar for MNS legevakt og LINA 

legevakt (Legevaktsamarbeidet i Namdalen – på natt), samt Namdal Legevaktsentral, som fungerer 

som legevaktstelefon for 15 kommuner 24 timer i døgnet, året rundt.  

Etter en utredning for felles legevaktsamarbeid som ble gjennomført i 2015, hvor innføring av 

KØHD/KAD-senger ble utredet, samt kravene i ny akuttmedisinforskrift (kap. 2.1) ble vurdert, 

besluttet samkommunestyret å videreføre arbeidet med utvikling av legevaktsamarbeidet. Årsaken 

til dette var at det første utredningsarbeidet avdekket blant annet at legevaktsamarbeidet ikke 

tilfredsstiller kravene i akuttmedisinforskriften slik organiseringen var pr. 1.1.2016.  

Midtre Namdal samkommunestyre fattet 11.04.2016 følgende vedtak: 

1. Samkommunestyret tar konsekvensutredning legevakt til orientering. 

2. Samkommunestyret vedtar forslaget om videre utredning om legevakt i forhold til 

a. Konsekvenser av ny akuttforskrift for kommunene i Namdalen i forhold til 

legevakt, herunder 

i. Felles løsning av kompetanseutfordringen 

ii. Mulig behov for samarbeid om bakvaktsordninger 

iii. Krav til utstyr i legevakt 

iv. Mulig samarbeid om rekruttering. 

b. Utvikling av felles prosedyreperm som også inkluderer samhandling med 

kommunale ø-hjelpsenheter. 

c. Utredning om mulig utvidelse av legevaktsamarbeidet på ettermiddag mellom 

MNS og kommuner i Indre Namdal. 

d. Nye permanente lokaler for interkommunal legevakt ved Sykehuset Namsos. 

e. Bruk av ny kommunikasjonsteknologi. 

 

Dette vedtaket er kommuneoverlegens mandat, og ligger til grunn for denne sluttrapporten. 

Hovedfokus i rapporten vil være på punkt 2 a, 2 a. ii og 2 c.  

Prosjektarbeidet har vært organisert med en prosjektleder hos kommuneoverlegen i Midtre Namdal 

samkommune, og en prosjektgruppe bestående av følgende representanter fra Indre, Midtre og Ytre 

Namdal: 

Tore Brønstad, sektorleder helse- og omsorg, Namdalseid kommune 

Gerd Niebelschutz, fastlege Høylandet 

Jan Frode Tranaas, fastlege Namsos 

Svenn Morten Iversen, fastlege Namsos 

Maria Michaela Lahner, fastlege og tillitsvalgt for legevaktslegene i Namsos 

Bernt Harald Opdal, Kommunalsjef helse og omsorg Høylandet kommune 

Ivar Kvalø, helse og sosialsjef Vikna kommune 

Edith Valfridsson, Helse og omsorgssjef Lierne kommune 
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Sabine Moshövel, kommuneoverlege, Nærøy kommune 

Ragnhild Smalås, fastlege i Namsskogan og tidligere kommuneoverlege for Grong og Namsskogan 

Håvard Avelsgaard, kommuneoverlege Vikna kommune 

Bodil Margrethe Holm, klinikkleder for AMK i Helse Nord-Trøndelag 

Sølvi Jekthammer, daglig leder MNS legevakt og LINA legevakt 

Haldor T. Holien, kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune (MNS) inkludert Osen og 

Flatanger samt medisinskfaglig ansvarlig for MNS og LINA legevakt. 

Elin Skage Knappe, prosjektleder hos kommuneoverlegen i MNS 

Prosjektgruppen har hatt jevnlig møter siden juni 2016, med møte ca hver sjette uke. Deltakernes 

rolle har vært å komme med innspill og tilbakemeldinger underveis, samt at de har tilført prosjektet 

mye nyttig informasjon og lokalkunnskap. 

3. Bakgrunn 

3.1 Akuttmedisinforskriften 

20. mars 2015 fastsatte Kongen i Statsråd ved kgl.res Forskrift om krav til og organisering av 

kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv., også kalt 

akuttmedisinforskriften. Følgende hjemler ligger til grunn: 

- Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m § 2-1 a 

- Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m §§ 3-1 og 11-1 

- Lov 23. juni 2000 nr. 64 om helsepersonell m.v §§ 4 og 39 

- Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp § 7 

Forskriften trådte i kraft fra 1. 5. 2015. Kommunene gis 3 – 5 år for innfasing av nye krav.  

Formålet med ny akuttmedisinforskrift er å «..bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig 

hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  Forskriften skal 

også bidra til at utstyr som inngår i helse – og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap 

fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom 

medisinske institusjoner, til mobile enheter og til samarbeidende etater.» (§1 Formål) 

Forskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus. Dette omfatter kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste og tjenester som ytes av andre etter avtale med kommunen eller regionalt 

helseforetak. Med kommunal legevaktordning menes i forskriften «virksomhet som gjennom hele 

døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging.»  

(§2 Virkeområde) 

Kapittel 2 § 6 i forskriften beskriver hvordan kommunal legevaktordning skal sikres i forhold til 

funksjon, tilgjengelighet, legevaktens rolle, kompetanse, utstyr osv. og den er formulert slik: 
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....«Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og 

må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant 

annet....» 

§ 7 beskriver hva slags kompetanse som kreves av legevakt, og krav til bakvakt. Likeså sier forskriften 

at bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. 

§ 8 og § 9 beskriver kompetansekrav til annet helsepersonell og krav til utstyr i kommunal legevakt. 

Tabellen nedenfor viser 5 av de viktigste kravene til legevakttjenesten som står nedfelt i 

akuttmedisinforskriften av 1.5.2015. Tabellen viser også hvilke frister kommunene må forholde seg til 

i forhold til innfasing av eventuelle nødvendige tiltak: 

Hva: overgangsordninger Oppfylt 

Innen 
Innfasing Ansvar 

Krav til grunnkompetanse lege etter § 7 første 

ledd: 

Godkjenning som spesialist i allmennmedisin, eller: 

- Gjennomført veiledet tjeneste/eller 

yrkeskvalifikasjon fra andre EØS land eller Sveits 

- Gjennomført 40 legevakter eller arbeidet ett år 

som allmennlege i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

1.5.2018 Høsten 2017 Kommunene 

Kompetansekrav til annet helsepersonell: 

- Helsepersonell som arbeider sammen med lege i 

vakt (også operatører av lv-sentraler), skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og 

overgrepshåndtering 

1.5.2020 2017-2020 Kommunene 

Krav til kurs for lege etter § 7 og til annet 

helsepersonell etter § 8  

- Gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 

overgrepshåndtering 

1.5.2020 2017-2020 Kommunene 

Kommunen plikter å etablere bakvakt for leger i 

vakt som ikke oppfyller kompetansekravene i 

første ledd. Kompetansekravene i første ledd 

gjelder tilsvarende for leger som skal ha bakvakt 

1.5.2018 Høsten 2017 Kommunene 

Kommunen skal sørge for utstyr til å gjennomføre 

diagnostikk og iverksette medisinsk behandling og 

overvåkning i akutte situasjoner. 

Legevakten skal være organisert og utstyrt slik at 

helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart. 

1.5.2015 xxxxxxxx Kommunene 

 

Når det gjelder reisetid og avstander, la Akuttutvalget (NOU 2015: 17) til grunn at 80 % av en 

befolkning i et legevaktdistrikt bør kunne nå legevakten på 40 min og 95 % innen 60 minutter. 

Hovedgrunnen for å foreslå disse kvalitetsmålene er å begrense størrelsen på legevaktdistriktene i 

store interkommunale legevakter.  
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Hvis en organiserer regional legevakt innenfor disse grensene, burde en være på trygg grunn, ifølge 

Helsedirektoratet. Avstanden Røyrvik – Namsos er 139 km med en reisetid på 2 timer, og 

Namsskogan – Namsos er 120 km med en reisetid 1t 40 min. Dette gir regionen noen utfordringer. 

 

3.2 Geografisk og oppgavemessig avgrensing 

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og 

Overhalla. I tillegg selges tjenester til Flatanger (unntatt folkehelsekoordinator) og Osen kommuner.  

MNS er fra 2013 ansvarlig for både legevakttjenesten i Midtre Namdal inkl. Osen og Flatanger 

(ettermiddag og kveld + helg) og LINA som omfatter alle namdalskommunene (kl. 23.00-08.00). 

Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for begge legevaktsordningene.  

 

Kommunene som deltar i Legevaktordningen i Namdalen (LINA) er Namsos (13 010 innbyggere), 

Fosnes (633 innb.), Overhalla (3 825 innb.), Høylandet (1 250 innb.), Grong (2 466 innb.), Røyrvik (469 

innb.), Namsskogan (867 innb.), Lierne (1 375 innb.), Flatanger (1 103 innb.), Namdalseid (1 622 

innb.), Vikna (4 387 innb.), Nærøy (5 126 innb.) og Osen (976 innb.).  

Bindal (1 465 innb.) og Leka (562 innb.) kommuner har avtale med MNS om legevaktstelefon via 

Namdal Legevaktssentral. Denne rapporten beskriver konsekvenser både for MNS legevakt – 

distriktet og for hele LINA – distriktet, som til sammen har et befolkningsgrunnlag på 39 173 

innbyggere ved utgangen av første kvartal 2016.  

Fra og med 1. januar 2013 har LINA vært en del av driften i MNS (Midtre Namdal Samkommune). 

Midtre Namdal Samkommune (MNS) er kontraktsmotpart for Helse Nord – Trøndelag for alle avtaler 

vedrørende legevakt og legevaktstelefon. Samkommunen organiserer legevakt på ettermiddag og 

helg/helligdager for Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid (som en del av samarbeidsavtalen), samt 

Flatanger og Osen (gjennom vertskommuneavtale). I tillegg har MNS vertskommuneavtale med 

ytterligere 7 kommuner (til sammen 13 kommuner) om legevakt på natt (LINA).  

 

4. Beskrivelse av legevakt/beredskap i Namdalen 
På dagtid, ettermiddager og kveld virkedager, samt ved helg – og helligdager har kommunene i hhv 

Midtre Namdal, Indre Namdal og Ytre Namdal, egne legevakt – ordninger som håndteres av 

kommunene i regionene.  

Fra kl 23:00 – 08:00 hver natt, innlemmes de tre regionene i LINA – ordningen (Legevaktsamarbeidet 

I Namdalen). LINA – vakt er tilstedevakt på legevakten tilknyttet sykehuset i Namsos, samt bakvakt 

tilgjengelig i Indre og Ytre Namdal.  

Bindal og Leka kommuner sørger for øyeblikkelig hjelp (legeressurs) til sine innbyggere i egen 

kommune 24 timer i døgnet.  
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Tabellen viser kommunene som benytter seg av Namdal legevaktsentral, og hvilke legevaktordninger 

de har i ulike tidsrom: 

Kommuner Virkedager 

Beredskap 

Alle  

netter 

Beredskap 

Helg og høytid 

Beredskap 

Namsos 

Flatanger 

Namdalseid 

Osen  

Overhalla 

Fosnes 

MNS legevakten kl. 15.30 – 23.00 (vinter) 

MNS legevakten kl. 15.00 – 23.00 (sommer) 

LINA MNS legevakten 

 

Vikna  

Nærøy 

Regional bakvakt kl. 15.30 – 23.00 (hele året) 

 

LINA 

 

Ytre Namdal 

Legevaktordning 

Høylandet 

Grong 

Namsskogan 

Røyrvik  

Lierne 

Regional bakvakt kl. 15.30 – 23.00 (vinter) 

Regional bakvakt kl. 15.00 – 23.00 (sommer) 

LINA Indre Namdal 

Legevaktordning 

 

Bindal Egen vaktordning    

Leka Egen vaktordning   

 

4.1 Namdal Legevaktsentral 

Legevaktstelefon (Namdal Legevaktsentral), som er en døgnkontinuerlig telefon – tjeneste, 

organiseres av MNS gjennom vertskommuneavtale og betjener totalt 15 kommuner. Namdal 

Legevaktssentral vurderer henvendelsene, og ruter eventuelt til aktuell instans, som er enten lokalt 

fastlegekontor, tilsynslege eller 113 ved akutte situasjoner. Dersom legevaktsentralen mener 

henvendelsen ikke haster, bes pasienten om å vente til neste dag. Kvalifisert helsepersonell betjener 

legevaktssentralen.  

Namdal legevaktssentral driftes i dag som en integrert løsning med AMK Nord- Trøndelag, der 
116 117 mottas for nedslagsfeltet (15 kommuner, nærmere 40 000 innbyggere 24/7). Dette er den 
eneste sentralen i Norge som pr i dag drifter med en fullstendig integrert løsning, noe som seg selv er 
et spennende studieobjekt i forhold til å se på effektene av dette samarbeidet opp mot blant annet 
samlokalisering med brann og politi. 116 117 samarbeider med AMK i en stor prosentandel av alle 
hendelsene som kommer inn, mens man antar samarbeid om hendelser med politi og brann gjelder 
6-7 %. Integrasjonen antar en at bidrar til positive effekter for begge de ulike nivåene gjennom både 
kompetanse, samhandling og ikke minst robusthet. 
 
Det en pr i dag vet er at på kvalitetsindikatoren svartid, skårer både AMK Nord- Trøndelag og Namdal 
LV sentral helt i topp nasjonalt. En er godt innenfor kravene med 98-99 % både på 113 og 116 117.  
Enda bedre rutiner for å skille de to tjenestene i forhold til dokumentansvar og rolleavklaringer er 
nødvendig for å fremme en optimal løsning og dette må nedfelles i tydelige avtaler og 
rutinebeskrivelser.  
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4.2 Hverdager fra 08.00 – 15.30 

Kommunene i LINA, og som berøres i denne rapporten, har på hverdager fra kl. 08.00 – 15.00 

(sommer) og fra kl. 08.00 – 15.30 (vinter) egne legevaktsordninger. I Namsos går betjeningen av 

kommunal daglegevakt på rundgang mellom 3 legekontor etter en på forhånd definert nøkkel. 

 

Øyeblikkelig hjelp på dagtid i ukedagene (virkedager) ivaretas av legene ved legekontorene i Indre 

Namdal. Når det har skjedd en hendelse vurderer den lege som har vakt om ambulanse skal 

kontaktes (hvis AMK ikke allerede er varslet) eller om lege skal rykke ut. Selv om AMK/ambulanse er 

varslet er det ikke uvanlig at lokal lege rykker ut. I slike situasjoner er det også vanlig at sykepleier fra 

legekontoret er med og bistår legen.  

I Ytre Namdal har Vikna og Nærøy kommuner en lege hver på vakt på dagtid fra kl. 08:00 til 15:30. 

Legene er på sine kontor og har ordinær arbeidsdag, men er tilgjengelig for utrykning ved oppkall på 

helseradio, og har ansvar for øyeblikkelig hjelp for pasienter som ikke har fastlege i kommunene. Ut 

over dette har hver fastlege ansvar for å tilby øyeblikkelig hjelp til sine egne pasienter i dette 

tidsrommet.  

Bindal kommune har 4 ansatte leger (2 spesialister i allmennmedisin og 2 allmennleger) som deler på 

vaktbelastningen på ettermiddager, kveld, natt og helger/helligdager.  

Leka kommune har to fast ansatte leger i kommunen, samt fire leger som vikarierer for disse to. 

Samtlige er ansatte i kommunen. Legen alternerer med mellom 1 og 4 ukers vakt som dekker alle 

døgnets timer og dager i året.  

4.3 Ettermiddag, kveld, helg og høytid 

4.3.1 MNS 

På ettermiddag og kveld ukedager, samt dagtid helger og dagtid ved høytid (rød – dager), er det lege 

på vakt ved den interkommunale legevakten (MNS) som befinner seg i Namsos, som tar over 

ansvaret for å gi innbyggerne nødvendig øyeblikkelig hjelp ved behov. Denne ordningen gjelder for 

kommunene Namsos, Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Osen og Flatanger.  

 

Legevaktslegen dekker samkommunen samt Flatanger og Osen alle dager fra kl.15:30 til kl.23:00 på 

hverdager og fra kl. 08:00 til kl. 23:00 lørdag/søndager og helligdager. Sommertid hverdager i 

perioden 15. mai – 14.sept. kl 15:00 – 23:00.  

Det eksisterer ingen bakvakt for legevaktslegen i dette tidsrommet i regionen. Dette vil være et av 

kravene i akuttmedisinforskriften, som kommunene må imøtekomme innen 1.1.2018. 

4.3.2 Indre Namdal 

I Indre Namdal samarbeider kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne om felles 

aktiv legevakt alle dager i tidsrommet kl. 15.30 – 23.00, helger og høytidsdager i tidsrommet kl. 08.00 

– 23.00. Leger som har aktiv vakt har også bakvakt for LINA fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Denne 

bakvakten kan skje fra hjemkommunen. Aktiv vakt på ettermiddag, kveld, helg og helligdager skjer 

enten fra legekontor i Grong eller Høylandet. Pasienter fra Røyrvik og Lierne møter opp på 

legekontor enten i Grong eller Høylandet, avhengig av hvilken lege som har vakt.  
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4.3.3 Ytre Namdal 

På ettermiddag og kveld er det vaktsamarbeid mellom Nærøy og Vikna i tidsrommet kl 15.30 – 23.00 

på hverdager, og helg fra 08.00 – 23.00. Kommunene deler vaktansvar med en uke hver og en lege på 

vakt. Legen tar stort sett pasienter inn på kontoret. Pasienter som ringer 116117 blir vurdert ved 

Namdal legevaktsentral i Namsos og får et oppmøtetidspunkt hos den legen som har vakt dersom 

det ikke kan vente til neste dag. Oppmøtested er enten Rørvik eller Kolvereid, avhengig av hvilken 

lege som har vakt. Legen rykker ut ved rød respons dersom det er grunn til det, enten i privat bil eller 

sammen med ambulansen. Det varierer hvor mange pasienter en har på en kveldsvakt, men mellom 

3 – 8 på kveld og 30 – 50 i løpet av en hel helg.  

4.4 Alle netter 

På natt fra kl. 23.00 – 08.00 går samtlige kommuner i Namdal, samt Osen og Flatanger, inn i felles 

legevaktsordning, Legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA).  

LINA har tilstedevakt på natt ved legevaktsentralen i Namsos, og vakten går fra 23.00 – 08.00 

påfølgende dag. Vaktene bemannes av allmennleger og turnusleger og andre leger fra distriktet som 

tar noen vakter.  

På natt har Indre og Ytre Namdal hver sin beredskapsvakt (en lege) tilgjengelig dersom LINA – legen i 

Namsos vurderer at det trengs lege på stedet i en akutt situasjon. Beredskapsvakt på natt i Indre og 

Ytre Namdal befinner seg i hjemkommunen/hjemme. 

4.5 Vaktbelastning 

Midtre Namdal inkludert Osen og Flatanger har 19 leger i vakt inkludert 1 turnuslege i Namsos og 1 

turnuslege i Osen samt 2 hjemler med leger som har fritak fra å gå vakt grunnet sykdom. Fordelt over 

året blir det ca 19 vakter i året pr lege. I tillegg kommer nattevakter (LINA-vakter).  

Vedlagt er tre rapporter som viser antall henvendelser fra publikum til Namdal Legevaktsentral i 

2016, fordelt på tre perioder på døgnet (vedlegg 1). 

Indre Namdal har 7-delt vaktorganisering. Det vil si 52 vaktdøgn pr. lege i vakt i året (utenom LINA). I 

Indre Namdal eksisterer ingen elektronisk registrering av antall pasienter på legevakt ettermiddag, 

helg og høytid. Antall pasienter på vakt ligger et sted mellom 2 og 10 (anslagsvis) (ref. H. Kolstrøm). I 

tillegg til dette kommer nattevakter i Namsos (LINA-vakter).  

I Ytre Namdal er det 6-delt vakt, det vil si 61 vaktdøgn pr lege i vakt i året (utenom LINA). I tillegg er 

legene i Ytre Namdal bakvakt for egen turnuslege. I tillegg til dette kommer LINA-vakter, som 

fordeles likt på alle legehjemlene i LINA. Legene i Ytre Namdal har inntil 2 timers reiseveg til LINA-

vakt, en veg.  

I Ytre Namdal eksisterer ingen elektronisk registrering av antall pasienter på legevakt. Erfaringsvis er 

det i gjennomsnitt 5-6 pasienter i løpet av en kveldsvakt, med variasjon på 1-10, mens det i helgene i 

snitt er 12-14 pasienter pr dag.  

Det største pasient-trykket har de mellom 18-21 på ettermiddag og mellom 12-21 på helger. Det er 

sjelden det er travelt på vaktene, men det er mye tid som går med til reising og til å vente på 

pasienter som har lang reisetid (ref. Avelsgaard).  
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Legevaktsamarbeidet på natt har tilgang til 43 leger inkludert 6 turnusleger. 8 av hjemlene har fritak 

fra å gå vakt eller er ubesatte hjemler. Fordelt over året utgjør dette ca 10 vakter i året pr lege.  

 

5. Bemanning og kompetanse 

5.1 Leger i vakt 

Antall leger i vakt avhenger av flere faktorer: antall turnusleger, alder på fastleger (fritaksgrunn) og 

andre fritak (sykdom etc). Legevakten bemannes i hovedsak av allmennleger og turnusleger etter 

oppsatt turnus. Det kan benyttes vikarer for å avlaste fastleger med vaktplikt.   

Legene som går vakt i de regionale ordningene i Namdalen, og LINA, har varierende kompetanse og 

erfaring. I utgangspunktet er alle fastlegehjemler satt opp på vaktliste. Denne blir til en viss grad 

fulgt, men det er også vanlig å bytte bort vakter. Mange av spesialistene gir bort sine vakter, og de to 

legene som har flest MNS-vakter for andre, er ikke spesialister i allmennmedisin. I tillegg er det slik 

p.t at turnusleger har plikt til å delta i legevaktsordning for å få turnustjenesten godkjent. Bytting av 

vakter i MNS og LINA skjer via www.legevakt.no .  

Fra og med 1. juli 2017 har Midtre Namdal samkommune legevakt og LINA valgt å ansette en fast 

ansatt legevaktslege i 50 % stilling som en prøve-ordning.  

5.2 Hjelpepersonell og bakvakt 

Legevakten i Midtre Namdal er bemannet med hjelpepersonell/helsesekretærer fra kl. 17 – 21 

hverdager, kl. 17-22 fredag, kl. 11 – 17 lørdag og kl. 16 – 22 søndag. Ut over dette er det inngått 

avtale med Helse Nord – Trøndelag om leie av sykepleier i akuttmottaket i inntil 1,5 time i døgnet ved 

behov for assistanse.  

Ved MNS legevakten er det pr. 1. juli 2016 tilsatt 3 x 30 % stillinger som hjelpepersonell.  

I Indre og Ytre Namdal er legen alene på vakt på ettermiddag, kveld og ved helg – og helligdag.  

Ved spesielle tilfeller kan vakthavende lege tilkalle hjelp fra sykeheim/hjemmesykepleien.  

Lege med LINA - vakt, er til stede ved legevaktens hovedkontor tilknyttet akuttmottagelsen ved 

sykehuset i Namsos. Legevakta på natt har ikke eget hjelpepersonell, men kan disponere personell i 

mottagelsen ved behov. På natt i Indre Namdal er regional bakvakts - lege tilgjengelig ved behov. Det 

samme er tilfellet på natt i Ytre Namdal.  

For kommunene i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger), eksisterer det ingen bakvakts – 

ordning, verken på ettermiddager, helg – og helligdager eller på nettene. Den bakvakts – ordningen 

som har eksistert i Midtre Namdal frem til 1.7. 2015 har vært en frivillig kollegial ordning som i 

hovedsak har vært benyttet til å dekke opp evt. fravær av lege med vakt på ettermiddager og ved 

helg – og helligdager. Denne ordningen opphørte 1.7. 2015, og innebærer i praksis at lege på vakt er 

alene om å dekke både konsultasjoner og beredskaps-behovet i sitt distrikt.  

5.3 Administrativ ledelse 

5.3.1 MNS 

Daglig ledelse for MNS legevakten og LINA utgjør i dag en 50 % stilling. Innenfor disse 50 % tilfaller 

det mange oppgaver, av disse nevnes; 



Sluttrapport legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og anbefalinger 2017 
 

13 
 

- Timeoversikt opp imot avlønning av leger og annet personell 

- Vaktliste – oppsett (for leger og hjelpepersonell)  

- Koordinering av vaktbytter (for leger og hjelpepersonell) 

Innenfor rammene på 50 % benyttes mesteparten av tiden til administrativ ledelse til koordinering av 

vaktbytter og kontroll på vaktlister. Det er i dag ikke rom for systematisk forbedringsarbeid, 

utviklingsarbeid, systematisk oppfølging av ansatte ved for eksempel sykdom, eller muligheter for 

systematisk planlegging av opplæring og trening.  

5.3.2 Indre Namdal Legevakt 

I Indre Namdal er det Grong kommune som administrerer legevaktsordningen, og som utarbeider 

vaktlister i henhold til vaktfordeling, sammen med deltakende leger.  

5.3.3 Ytre Namdal Legevakt 

I felles legevaktordning for Vikna og Nærøy er det slik at kommuneoverlegen i Vikna setter opp 

vaktene som Vikna har ansvar for og en lege i Nærøy setter opp vaktene som Nærøy har ansvar for.  

 

6. Oversikt over legesituasjonen i LINA – kommunene  
Nedenfor er oversikter pr. 1.1.2017 over 1. kommuneoverlegesituasjonen og 2. legesituasjonen i 

kommunene i LINA-samarbeidet. Oversikten er oppdelt etter kommune, antall innbyggere, 

kommuneoverlegenes stillingsstørrelse, legenes ansettelsesforhold.  

KO = Kommuneoverlege 

Kommune Antall 

innbyggere 

Pr. 1.1.2017 

Legenes 

administrative 

leder 

Antall 

Kommune 

overleger 

KO 

Stillings % 

Antall 

fast 

ansatte 

fastleger 

Antall 

Nærings-

drivende 

fastleger 

MNS inkludert 

Osen og Flatanger 

13 010 Helseleder 1 50 %  12 

Nærøy 5 126 Helseleder 1 40 % 5  

Overhalla  3 825 Helseleder 1 Se MNS 2 1 

Vikna  4 387 Helseleder 1 40 % 3  

Grong 2 466 Helseleder 1 30 % 3  

Namdalseid 1 622 Helseleder 1 Se MNS 2  

Bindal 1 465 Helseleder 0 Se MNS 3  

Lierne 1 375 Helseleder 1 40 %  2 

Høylandet 1 250 Helseleder 1 10 % 2  

Flatanger 1 103 Helseleder 1 Se MNS  1 

Osen 976 Helseleder 1 Se MNS  1 

Namsskogan 867 Helseleder 1 10 %  1 

Fosnes 633 Helseleder 1 Se MNS  1 

Leka 562 Rådmannen 0 0 2  

Røyrvik 469 Helseleder 1 20 %  1 

Kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Osen og Flatanger deler på en 50 % 

kommuneoverlege – stilling. Grong og Namsskogan deler på en kommuneoverlege i hhv 30 % og 10 

% stilling. Vikna og Nærøy kommuner har hver for seg definert 40 % stilling som kommuneoverlege. 
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Oversikt over «legebeholdningen» i Namdalen pr. 1. mai 2017, antall hjemler, antall fastleger, 

antallet spesialister, antallet leger under spesialisering, antall leger med vaktfritak, og antall 

turnusleger: 

Kommune Antall 

hjemler 

Ant fastleger Spesialist Under  

spesialisering 

Fritak på 

grunn av 

alder eller 

helsetilstand 

Turnusleger 

Namsos 12 12 9 3 2 1 

Namdalseid 2 2 1 1 0 
 

Fosnes 1 1 1 0 0 
 

Overhalla 3 3 1 2 1 
 

Osen 1 1 1 
 

1 1 

Flatanger 1 1 
  

0 
 

Høylandet 2 2 2 
 

1 2 

Grong/Namsskogan 3/1 3/1 1 2 1 1 

Røyrvik/Lierne 2 2 
 

1 1 0 

Vikna 5 3 1 2 1 1 

Nærøy 5 5 2 3 0 1 

Totalt 38 36 23 11 7 8 

 

NB: ovenstående oversikt er i stadig endring. 

For å ha selvstendig legevakt må legen etter forskrift være spesialist i allmennmedisin. For å få 

godkjenning som allmennlege i Norge må en lege oppfylle ett av disse kravene: 

- Være spesialist i allmennmedisin 

- Ha gjennomført tre år med veiledet tjeneste 

- Ha allmennlegebevis fra et annet EØS-land 

I tillegg må legen ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Spesialist i 

allmennmedisin utdannet og/eller resertifisert etter 1. januar 2012 har gjennomgått obligatorisk 

emnekurs i akuttmedisin som del av utdanningen.  

Situasjonen i Namdalen er som vist i tabellen ovenfor. 23 av 36 fastleger er spesialister i 

allmennmedisin. 11 leger er under spesialisering. Dette er en prosess som tar inntil 4 år.  

I MNS, Osen og Flatanger kommune, er det 20 fastleger til sammen. Av disse er det 13 spesialister i 

allmennmedisin. 3 av de 7 som ikke er spesialister, er under spesialisering.  

I Indre Namdal er det til sammen 8 fastleger. 4 av disse er spesialister, og 2 er under spesialisering. 

I Vikna og Nærøy er det 8 fastleger. 6 av disse er spesialister, og 2 er under spesialisering.  

Denne statusen vil endre seg etter hvert som leger fullfører sin spesialisering. Situasjonen vil også 

endre seg dersom leger slutter, nye leger kommer til, og når leger kommer opp i en alder hvor de får 

fritak fra legevakt (60 år).  

Kommunene plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller de nevnte 

kompetansekravene. Kompetansekravene gjelder også for leger som skal være bakvakt.  
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7. Utfordringer med dagens organisering av kommunal legevakt 

i Namdalen 

7.1 Legenes uttalelser/erfaringer 

Basert på skriftlige uttalelser fra helsepersonell (leger og hjelpepersonell) tilknyttet legevakt, 

helseledelse i kommunene og intervju av 5 tilfeldig utvalgte leger i Namdalen, oppsummeres 

følgende utfordringer med utførelse av legevakt-arbeid i Midtre, Indre og Ytre Namdal 

(undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016): 

- Trygghet og arbeidsmiljø: legen er mye alene på vakt, og helgevaktene er lange 

- Ved utrykning har ikke legene egen uniformert legevaktbil, men må benytte seg av privatbil 

til skadested/akuttpasient 

- Dersom legevaktlokalet var samlokalisert med ambulansestasjonen, hadde det vært enklere å 

rykke ut sammen med ambulansen, en kunne trene sammen oftere, og slippe å være alene på 

vakt. 

- Ofte blir det meldt pasienter like før kl. 23.00, og en er da ikke ferdig med pasienten før langt 

over midnatt – da kan det være slitsomt å gå en full kontordag i møte dagen etter. 

- Legevaktslokalene (i Namsos, tilknyttet sykehuset) er dårlige, både med tanke på svært utslitt 

inventar og utstyr og at det er skittent. Det ersvært dårlig at man ikke har tilgang på verken 

pauserom eller toaletter. 

- Mangler ofte kirurgisk utstyr på natt.  

- Det må absolutt være en annen ordning for kortbetaling. Automaten godtar ikke kredittkort 

eller utenlandske kort. Dette er problematisk da det kommer en del turister.  

Dersom man bruker Odin kapital kan heller ikke ordningen benyttes hos pasienten som bor 

utenfor Norge. 

- På LINA-vakter (tilstedevakter) er det tragisk at en må helt til A-blokka for å sove. Kunne 

heller ha sovet hjemme. Det optimale hadde vært pauserom/soverom i nærhet av 

kontorlokalet. Eksempelvis det nederste kontoret i gangen. Men heller ikke da vil vi ha tilgang 

til bad/toalett. 

- Utstyret er stort sett greit, men ofte mangelfullt og en må bruke mye tid på å lete. 

- Sikkerheten ved legevaktslokalene i Namsos er dårlig ivaretatt, spesielt når lege er alene uten 

sekretær. Vanskelig å få varslet noen om det skulle oppstå usikre situasjoner. Den eneste 

muligheten vi har til å varsle, er nødknapp på radio. 

- Som lege sitter du innerst i lokalet mens pasienten sitter mellom lege og utgang.... 

- Det er tøft å gå direkte på jobb etter LINA-vakt. 

- Vaktbelastningen ved kombinasjon av fast kontortid på dagtid i tillegg til gjennomføring av 

legevakt betyr lange dager. Det varierer hvordan det blir med pause og matinntak. 

- God kvalitet på legevakttjenesten er å tilby rene lokaler, oppdaterte systemer og mulighet for 

eResept.  

- Vaktbelastningen har stor betydning for meg som allmennlege. 

- Tidligere hadde vi et system, på at det var turnusleger som skulle tildeles jul-og nyttårsaften. 

Samt andre høytider. Dette fordi man da vet at man kan slippe disse høytidene senere. 

Ønskelig at dette gjeninnføres.  
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- Jeg tror kvaliteten på legevakt-tjenesten er god i MNS sammenheng, men mer usikker når det 

gjelder LINA. Dette er et alt for stort distrikt, og det er håpløst å ta stilling til akutte hendelser 

i Vikna og lignende kun via telefon, og det ender med at disse blir tatt inn til sykehus. 

- Viktig for kvaliteten på tjenesten at AMK foretar god siling, slik at legevakt brukes til akutte 

ting, og ikke som en avlastning for kontorene på dagtid.  

- Prosedyrene på legevakt er helt greie, men det er utilfredsstillende å ta avgjørelser på ukjente 

personer i distriktene som er langt unna sykehus. 

- Tror det er få av legene som tar sine vakter? Bra vi har noen få som er ivrige til å ta vakter. 

- Deltakelse i legevakttjenestene er viktige for allmennlegene når man er nyutdannet. Etter 

hvert trenger man ikke like mange vakter for erfaringens del.  

- Det bør prioriteres å gjøre noe med lokalene til legevakten. Jeg synes legevakten bør være 

lokalisert på sykehuset, men at det bør gjøres oppgraderinger i forhold til utstyr og lokaler. 

- Det er meget belastende å arbeide 100 % og ha vakter i tillegg. 

- Det er ønskelig å ha legevakts-leger (rene legevakt-stillinger) 

- Kvaliteten på legevaktslokalene i Namsos er ikke tilfredsstillende. 

- Utstyret er tilstrekkelig men kaotisk organisert. 

- Vaktbelastning i kombinasjon med kontortid på dagtid er farlig jo flere pasienter man 

behandler på vakt. 

- Vaktbelastningen er svært viktig for meg som allmennlege. 

- Kvaliteten i legevakttjenesten i Indre Namdal er ustabil, i perioder for dårlig. 

- God kvalitet på tjenesten = en uthvilt lege, hjelpepersonell, faglig versert siling (det vil si IKKE 

forskyving av dagpasienter til legevakten), gode arbeidsrutiner og godt samarbeid med 2. 

linjetjenesten. 

- Stabil legedekning og godt kollegialt samhold er viktig for en velfungerende 

legevaktstjeneste. 

- Lokalet i Namsos (brakka) er for dårlig. Legen sitter alene og det er ingen rømningsveier. 

- Vaktbelastningen på ettermiddag, helg og høytid er for stor (Indre Namdal legevakt). 

- Vaktbelastninger på helg blir for hyppig. Det er for mye vakt mtp 100 % jobb i tillegg. 

- Vaktbelastningen har stor betydning for meg som fastlege. 

- For at kvaliteten på legevaktstjenesten skal være tilfredsstillende trengs økt opplæring ved 

legevakt, bedre oversikt over materialet som er der osv.  

- Deltakelse fra allmennlegene i legevakttjenesten er viktig så lenge vaktbelastningen er 

fleksibel og tilrettelagt. 

- Ønske om forbedringer: ønsker øvelser med ambulanse, legevakt og AMK. 

- Ønskelig med helsesekretær tilgjengelig på natt, i alle fall ved juledager, nyttårsaften, martna 

og lignende når det er stort trykk på legevakten. 

 

7.2 Risiko og sårbarhetsanalyse 

På bakgrunn av en situasjon med mangel på bakvakt i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger), 

ble det i mars-april 2017 gjennomført en intern risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Analysen hadde til 

hensikt å avdekke sårbarheter ved dagens ordning, samt komme med forslag til konkrete tiltak for å 

redusere sårbarheten. ROS-rapporten er i sin helhet lagt ved denne rapporten (vedlegg 2).  

Oppsummering fra rapporten: 

Sårbarheter ved dagens organisering: 
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1. Leger på vakt tilfredsstiller ikke krav til kompetanse og erfaring i akuttforskrift.  

2. Avhengighet av velvillighet hos de ansatte i HF (leger og spl), (ingen selvfølge) 

3. Frivillig innsats* blant legevaktslegene  

4. Fravær av lege på grunn av sykdom 

5. Lange arbeidsøkter, opptil 15 timer 

6. Lite/begrenset tilgang på hjelpepersonell 

7. Antall samtidighendelser kan være for høyt til at en lege rekker over 

8. Manglende fasiliteter, trangt, ikke plass til mer enn to pasienter samtidig 

9. Fravær av ambulanse 

10. Mangelfull kompetanseoverføring ved vaktskifter  

*At leger stiller opp for hverandre på kort varsel, ved behov, som gode kolleger. 

Mulige tiltak for å imøtekomme sårbarheten i dagens ordning:  

1. Tilstrebe å sikre kompetansen til leger i vakt, blant annet ved å ansette faste legevaktsleger 

som tilfredsstiller krav 

2. Sikre samarbeidet/tjenesteavtalen med HNT, årlig gjennomgang 

3. Oppsatte beredskapsvakter/bakvakter (en personalressurs for primærvakt) i sårbare 

dager/perioder 

4. Oppsatte beredskapsvakter/bakvakter (en personalressurs for primærvakt)  

5. Redusere vaktlengdene på helg/helligdag 

6. Mer hjelpepersonell (flere timer) 

7. Rolleavklaring for bakvakt/beredskap og konsultasjonsvakt, oppgavefordeling (LINA-veileder) 

8. Større lokaler, mer plass til behandling og observasjon av samtidige pasienter 

9. Sikre alternative transportmidler, eksempelvis uniformert legevaktsbil 

10. Overlapping ved vaktskiftet/overføring av kompetanse/rapport 

 

7.3 Rekruttering  

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag har i 2016 sendt brev til kommunene i Namdalen, hvor det uttrykkes 

stor bekymring for legesituasjonen i regionen/kommunene. Det uttrykkes bekymring over 

sårbarheten i dagens situasjon. Mangel på leger, leger som jobber i kommunen en kort periode og 

slutter/søker seg til andre stillinger, utfordringer i å rekruttere leger til ledige hjemler er noe av det 

som begrunnes i fylkeslegens bekymring overfor kommunene.  

Daglig ledelse ved MNS legevakt og LINA legevakt bekrefter at sårbarheten i den totale 

«legebeholdningen» i regionen påvirker koordinering av legevakt og oppsett av vaktlister. Det er 

også utfordrende for koordinering av vaktlister og ved planlegging for kommende perioder at flere av 

legene på listen er gitt vaktfritak av sine kommunale ledere. Det at det er ustabilitet i den totale 

«legebeholdningen» samt at flere av legene er gitt vaktfritak, medfører i verste fall at leger som er 

satt opp på vakt enten ikke møter opp eller at vakter som er ledige ikke blir besatt inntil kort tid før 

vakten starter. En annen effekt av dette er at spesielt i distrikt, med få leger i utgangspunktet, må de 

legene som er tilgjengelige «ta unna» alle de vakter som ikke kan kjøres av andre leger som er satt 

opp på vaktlisten. Dette kan i perioder medføre ekstra stor belastning for enkelte av legene.  
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8. Utvikling i legevaktsamarbeidet i Namdalen 
Kapittel 8 beskriver alternative måter å organisere legevaktstjenesten på i LINA distriktet. De 

foreslåtte alternative måtene å organisere legevakt på har alle som mål å tilfredsstille kravene i 

akuttmedisinforskriften (kapittel 2.1) samt bidra til rekruttering til, og stabilisering av, legetjenesten i 

Namdalen. De foreslåtte tiltakene vil også bidra til å redusere sårbarheten i dagens ordninger. 

8.1 Kompetansekrav til leger og annet helsepersonell tilknyttet legevakt 

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune har siden 2016 tatt på seg ansvaret å søke om 

tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføring av nødvendige kurs i henhold til kravene i 

akuttmedisinforskriften. Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering tilbys både til alle 

legene i LINA-samarbeidet og til annet helsepersonell tilknyttet legevakt. Disse kursene må leger og 

annet helsepersonell tilknyttet legevakt, ha for å kunne gjennomføre legevakt. Kravet om at 

helsepersonell tilknyttet legevakt skal ha disse kursene, skal være innfridd innen 1.5.2020. 

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune sørger for nødvendig kursing i 2017 og ønsker å 

fortsette med dette så lenge Helsedirektoratet tilbyr tilskudd til denne aktiviteten.  

8.2 Utvidelse av MNS 

En utvidelse av MNS innebærer at flere kommuner tilslutter seg legevaktsamarbeidet i Midtre 

Namdal Samkommune på ettermiddag, kveld, og ved helg/høytid, på samme måte og med samme 

premisser som Osen og Flatanger. Dagens løsning er regulert gjennom en vertskommuneavtale 

mellom kommunene og Midtre Namdal samkommune. 

Det foreslås her samtidig at en ved et gitt tidspunkt opererer med en konsultasjonsvakt i Namsos, 

tilknyttet sykehus og AMK, og at leger i gitte geografiske regioner i dette tidsrommet har status som 

forsterket bakvakt/lokal legevaktberedskap i regionene som iverksettes ved gitte tidspunkt. 

 

En slik løsning må ta hensyn til behov, responstid og god geografisk spredning. Dette bør kartlegges 

gjennom en ROS-analyse for legevakt i Namdalen. 

Konsultasjonsvaktens og beredskapsvaktens oppgaver beskrives nærmere i kapittel 7.3.1. 

8.3 Utvidelse av LINA 

En utvidelse av LINA innebærer at tidspunktet for når LINA-samarbeidet inntrer, utvides. 

Lokalt når LINA starter, foreslås det at en går over til forsterket bakvakt/lokal beredskapsvakt i 

geografisk forsvarlig spredning i en akse rundt sykehuset i Namsos. Den forsterkede 

bakvaktsordningen bør, etter Helsedirektoratets anbefalinger, være lokalisert til «satellitter», gjerne 

tilknyttet ambulansestasjoner, lokal sykeheim eller lokalt legekontor. Helsedirektoratet anbefaler at 

disse «satellittene» er geografisk plassert i en gitt avstand til sykehuset og legevakten i Namsos, og 

Grong og Kolvereid er eksempler på forsvarlig avstand i så måte (ref. dialog med Helsedirektoratet).  
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Utvidelse av LINA-samarbeidets virketid vil i denne sammenheng bety å flytte på tidspunktet for når 

LINA trer i kraft. I det følgende foreslås følgende alternative modeller: 

Løsning Midtre Namdal, Osen og 

Flatanger 

Indre Namdal Ytre Namdal 

LINA fra  

15.30 – 

08.00 

Utvidet ansvar for 

konsultasjonsvakt for 

LINA fra kl. 15.30 (i 

Namsos) 

Dette tidsrommet er 

allerede delt mellom to 

vakter med bytte kl. 

23.00 

 

Akuttmedisinske hendelser 

skal vurderes av 

konsultasjonsvakt, og ved 

rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt  

 

Lokal vaktordning (utvidet 

dagvakt) frem til 15.30 

 

Lokal beredskapsvakt i LINA 

i eget distrikt fra kl. 15.30 

 

Akuttmedisinske hendelser skal 

vurderes av konsultasjonsvakt, og 

ved rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt  

 

 

Lokal vaktordning (utvidet dagvakt) 

frem til 15.30 

 

Lokal beredskapsvakt i LINA i eget 

distrikt fra kl. 15.30 

 

LINA fra kl.  

18.00 – 

08.00 

Utvidet ansvar for 

konsultasjonsvakt for 

LINA fra kl.18.00  

(i Namsos) 

 

Akuttmedisinske hendelser 

skal vurderes av 

konsultasjonsvakt, og ved 

rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt 

 

Lokal vaktordning (utvidet 

dagvakt) frem til 18.00 

 

Lokal beredskapsvakt i LINA 

i eget distrikt fra kl. 18.00 

Akuttmedisinske hendelser skal 

vurderes av konsultasjonsvakt, og 

ved rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt 

 

 

Lokal vaktordning (utvidet dagvakt) 

frem til 18.00 

 

Lokal beredskapsvakt i LINA i eget 

distrikt fra kl. 18.00 

 

LINA fra kl.  

20.00 – 

08.00 

Utvidet ansvar for 

konsultasjonsvakt for 

LINA fra kl. 20.00 (i 

Namsos) 

 

Akuttmedisinske hendelser 

skal vurderes av 

konsultasjonsvakt, og ved 

rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt 

Lokal vaktordning (utvidet 

dagvakt) frem til kl. 20.00 

Bakvakt/beredskapsvakt i 

LINA fra kl. 20.00 

Akuttmedisinske hendelser skal 

vurderes av konsultasjonsvakt, og 

ved rød respons varsles lokal 

beredskapsvakt 

 

Lokal vaktordning (utvidet dagvakt) 

frem til kl. 20.00 

Bakvakt/beredskapsvakt i LINA fra 

kl. 20.00 

Helger og 

helligdager 

Konsultasjonsvakt som 

tidligere, med utvidet 

ansvar opp imot YN og IN 

Lokalt konsultasjonstilbud 

(for røde responser) 

mellom kl. 11.00 – 17.00 

eller fra kl. 10.00 – 15.00 

Utover dette: Forsterket 

bakvakt i LINA 

Lokalt konsultasjonstilbud (for røde 

responser) mellom kl. 11.00 – 17.00 

eller fra kl. 10.00 – 15.00 

Utover dette: Forsterket bakvakt i 

LINA 

Alle netter Konsultasjonsvakt i 

Namsos 

 

 

Forsterket 

bakvakt/beredskapsvakt i 

LINA i sin egen region 

Forsterket bakvakt/beredskapsvakt 

i LINA i sin egen region 
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8.3.1 Oppgavefordeling 

Gjennom dialog med leger som har legevakt i Namdalen, foreslås følgende oppgavefordeling mellom 

konsultasjonsvakt i Namsos og forsterket bakvakt i distriktene (en oppgavefordeling som kan brukes 

både ved utvidelse av MNS og ved utvidelse av LINA): 

Konsultasjonsvakt i Namsos (tilknyttet sykehuset) fra kl. 22.00, 20.00 eller 15.30 foreslås og ha 

følgende arbeidsoppgaver/ansvar: 

- Konsultasjonsvakt i Namsos gjennomføres i størst mulig grad av leger i Midtre Namdal.  

- Konsultasjonsvakten gjennomfører sin vakt ved legevakten i Namsos, tilknyttet øvrige 

akuttfunksjoner i sykehuset (AMK, ambulanse, røntgen, sykehusleger med vaktansvar, akuttmottak). 

- Konsultasjonsvakten har ansvar for å vurdere hendelser og tilstander via telefon, ta imot og 

behandle pasienter ved legevakten, samt rykke ut ved behov. 

- Konsultasjonsvakten skal kunne benytte seg av de lege- og helsepersonellressursene som er 

tilgjengelige og i forsterket bakvakt i Namdalen.  

Forsterket bakvakt i distrikt fra kl. 22.00, 20.00 eller 15.30 ukedager/virkedager, kan ha følgende 

arbeidsoppgaver/ansvar: 

- Legene i Indre og Ytre Namdal har en rolle som forsterket bakvakt i sin region. Vakten kan enten 

gjennomføres hjemmefra eller ved lokal «satelittstasjon» (ambulansestasjon, sykeheim, lokalt 

legekontor). Hvor det er mest forsvarlig å gjennomføre forsterket bakvakt ifra, vil Helsedirektoratet 

komme med anbefalinger på innen utgangen av 2017. 

- Legen går fra aktiv vakt/åpent legevaktstilbud, til å være tilgjengelig på telefon for 

konsultasjonsvakten i Namsos. 

- Legen i forsterket bakvakt skal kunne rykke ut på sykebesøk om nødvendig. Avstanden til 

pasientene bør etter anbefalinger fra Helsedirektoratet ikke overskride 1 times kjøring. 

Fordeler: 

- Legene som bor i Indre og Ytre Namdal, vil få ansvar for å gjennomføre vakter i sine «egne distrikt». 

De slipper å kjøre inn til Namsos for å gjennomføre vakt.  

- Koordinering av vaktlister, oversikt over tilgjengelige ressurser og eventuelt myndighet til å gi fritak, 

er plassert i en og samme organisasjon/vertskommune. Med dagens web-baserte løsning 

www.legevakt.no, er dette fullt mulig. MNS har fra før ansvar for legevakt på natt, og med utvidet 

ansvarsområde vil MNS kunne forvalte en felles lege-pool som vil kunne være tilgjengelige for 

legevakt all tid utenom ordinær arbeidstid/kontortid ukedager.  

- Lokal tilrettelegging ved legevaktkontor/lokasjon, vil fremdeles være et lokalt ansvar. 

- Ved å ha èn koordinerende enhet for gjennomføring av vakt, vil en ha bedre kontroll på, og oversikt 

over fordelingen av vakter og vaktbelastningen totalt.  

- Ved mangel på lege, enten på grunn av akutt sykdom eller andre grunner, vil en og samme 

koordinerende enhet ha oversikt over andre tilgjengelige ressurser i nærheten, som kan dekke opp 

fraværet. 
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Ulemper: 

- Legevakten får begrenset/komprimert åpningstid i distriktene.  

- Det blir lengre å reise for pasienten dersom en gjennom vurdering via telefon med legevaktsentral 

eller konsultasjonsvakt i Namsos bestemmer at pasienten må reise inn til Namsos. 

8.4 Behov for forsterket bakvaktsordning og vurdering av avstander 

Midtre Namdal, inkludert Osen og Flatanger, har ingen fungerende bakvakts-ordning. I Indre og Ytre 

Namdal er lege i bakvakt på natt tilgjengelig for LINA forvakt/konsultasjonsvakt som er tilstede på 

legevakten i Namsos. Utover dette har regionen ingen bakvakts-ordning.  

Akuttmedisinforskriften stiller krav om godkjent bakvakt (kompetansekrav ref. akuttforskrift) for lege 

i vakt som ikke tilfredsstiller kompetansekrav i forskriften.  

Gjennom dialog med legevaktsleger i Namdalen og ved gjennomføring av ROS-analyse knyttet til 

dette, anses det som nødvendig å få på plass en organisert bakvaktsordning også i Midtre Namdal, 

slik at en ved behov kan tilkalle nødvendig ekstra lege-ressurs. Som et minimum må kommunene 

etablere en ordning hvor det er bakvakt tilgjengelig for lege i vakt som ikke oppfyller 

kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Denne bakvakten skal være tilgjengelig på telefon 

samt kunne rykke ut ved behov.  

Når det gjelder reisetid og avstander, la Akuttutvalget (NOU 2015: 17) til grunn at 80 % av en 

befolkning i et legevaktdistrikt bør kunne nå legevakten på 40 min og 95 % innen 60 minutter. 

Hovedgrunnen for å foreslå disse kvalitetsmålene er å begrense størrelsen på legevaktdistriktene i 

store interkommunale legevakter.  

Anbefalinger fra Helsedirektoratet (via møte i Oslo 3. mai samt etterfølgende dialog) er èn sentral 

legevakt i Namsos som fungerer i tidsrommet 15:30 – 08:00 med kompenserende bakvakter på 

utvalgte satelittstasjoner, eksempelvis en satellitt i Kolvereid og en i Grong. Dette anses av 

Helsedirektoratet som to gode alternativer ut fra både lokalisasjon og at dette er de to største 

tettstedene i hhv Ytre og Indre Namdal. Samtidig ligger de «på veien» til Namsos og lokalsykehuset 

slik at man reiser rett vei hvis det skulle være aktuelt med sykehusinnleggelse. Med Kolvereid og 

Grong som utgangspunkt, så vil en nå disse «satelittstasjonene» innenfor de grenser som 

Akuttutvalget har operert med. Det anbefales at denne modellen analyseres videre, for eksempel 

gjennom en helhetlig ROS-analyse for interkommunal legevakt. 

 

8.5 Behov for utstyr og hjelpepersonell 

Legene som har legevakt i Midtre, Indre og Ytre Namdal beskriver en hverdag med til dels høy 

vaktbelastning og situasjoner hvor en er alene med ansvar for å ta seg av dårlige pasienter. I tillegg 

oppleves usikkerhet med tanke på vold mot egen person. Arbeidshverdagen preges av mangel på 

nødvendig utstyr som uniformert legevaktsbil eller akuttutstyr for forsvarlig gjennomføring av 

legevakt.  

Helsedirektoratet anbefaler at en her ser på mulighetene for å styrke allerede etablert samarbeid 

med helseforetaket for Midtre Namdal sin del, og at distriktene Indre og Ytre Namdal ser på 

muligheten for å samarbeide/samlokalisere legevakt med ambulansetjeneste, KØHD/KAD, sykeheim, 

eller å inngå samarbeid med brannvesen i forhold til transport/kjøring av legevaktsbil.  
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8.6 Bruk av lyd og bilde i interkommunal legevakttjeneste 

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune er med i en prosjektgruppe som utvikler 

alternative løsninger for håndtering av akutt sykdom og akuttmedisinske hendelser i Røyrvik 

kommune. Prosjektet heter «En styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik» og har til hensikt å øke 

den lokale akuttmedisinske kompetansen og beredskapen i påvente av ambulanse/luftambulanse. 

Røyrvik mistet sin ambulanse i 2014.  

I Røyrvik-prosjektet, som medio 2017 er godt i gang, vil utstrakt bruk av teknologiske løsninger være 

et av satsingsområdene, og en vil se på muligheter for bilde og lyd-konsultasjon mellom de 

kommunale «akutthjelperne» og kommunal legevakt. Siste del av 2017 vil blant annet benyttes til å 

vurdere teknologiske muligheter, finne ut hvilke plattformer det er mest hensiktsmessig å benytte 

seg av, samt studietur for å se på tilsvarende bruk av teknologiske løsninger i andre distrikt i Norge. 

For legevaktsamarbeidet sin del vil det være aktuelt å følge dette prosjektet videre, og Lierne 

kommune har allerede meldt sin interesse for å prøve ut aktuelle teknologiske løsninger mellom 

kommunen og legevakten i Namsos. Det er naturlig at utprøving av aktuelle løsninger i Røyrvik, 

overføres til andre kommuner som har lang avstand til ambulanse, sykehus og andre 

akuttfunksjoner. 

8.7 Nye lokaler for legevakt i Namsos 

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune har deltatt i en arbeidsgruppe som har gitt 

innspill til Helse Nord-Trøndelag vedrørende behov for nye og mer moderne legevaktslokaler 

tilknyttet sykehuset i Namsos. Legevakt utenom ordinær kontortid i Midtre Namdal, gjennomføres i 

en brakke som har fungert som en midlertidig løsning i 21 år. Lokalene begynner å bli utslitt, utstyret 

er meget slitt og det er trangt om plassen for de som utøver legevakt (leger og hjelpepersonell). I 

tillegg oppleves arbeidsforholdene som usikre ved truende situasjoner (ref. spørreundersøkelse blant 

leger i vakt 2016). NAV har utviklet en kravnorm /minimumsstandard med krav til fysisk utforming og 

sikring av kontor, som en med fordel kan benytte seg av i planlegging og utforming av nye legevakts – 

lokaler. Dette må vurderes opp imot den funksjonen legevakten har.  

Våren 2017 er det satt i gang en prosess med oppussing av brakken, samt at noe av utstyret vil blir 

fornyet. Dette gjøres i påvente av prosessen med bygging av nytt kombinasjonsbygg tilknyttet 

sykehuset. I det nye kombinasjonsbygget som er tiltenkt en del kommunale funksjoner, er det 

ønskelig å lokalisere legevakten. Nærheten til øvrige akuttfunksjoner vurderes som meget viktige og 

avgjørende for rask og riktig pasientflyt i akutte situasjoner.  

Kommuneoverlegen i MNS har i den sammenheng levert en skisse over rom-behov for legevakt i det 

nye kombinasjonsbygget. Skissen med rom-behov er vedlagt (vedlegg 3).  

8.8 Forsterke samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag, Namsos (AMK, skuttmottak og 

ambulanse) 

Legevaktsamarbeidene i kommunene i Namdalen samarbeider fra før med akuttfunksjonene ved 
sykehuset i Namsos. Det samarbeides via felles, sammenslått AMK og legevaktsentral, leie av lokaler 
og utstyr og via avtalt kjøp av sykepleier-ressurs et visst antall timer i året. Samarbeidet er regulert 
med egne avtaler mellom helseforetaket og kommunene, og gjennom tjenesteavtale 11.  
 
Helsedirektoratet fremmer en aktiv bruk av tjenesteavtale 11 for å optimalisere samarbeid mellom 
nivåene, ikke bare innad i sentralen men i sin helhet i forhold til de akuttmedisinske tjenestene 
utenfor sykehus. 
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Det er et ønske også fra prosjektgruppen sin side, at dette samarbeidet styrkes og utvikles videre. 

Tjenesteavtale 11 bør etter prosjektgruppen sin mening utvikles/utvides ved å ta inn mer detaljert 

beskrivelse av rolleavklaringer i den akuttmedisinske kjeden.  

Samlokalisering og gjensidig utnyttelse av ressurser anses for å være et godt utgangspunkt for å 

styrke samarbeidet, både i forhold til lokaler, utstyr, legeressurser og annet helsepersonell. 

8.9 Alternativt medisinskfaglig og administrativt ansvar for legevakt utenom ordinær 

kontortid 

Administrativt og faglig ansvar for legevakt på dagtid ligger hos hver enkelt kommune pr 1.1.2017. 

På dagtid virkedager og i kontortiden hos fastlegene, foreslås det at fastlegene fortsatt har ansvar for 

å tilby øyeblikkelig hjelp til sine pasienter og pasienter som befinner seg i nærområdet.    

På ettermiddag/kveld/helligdager er det faglige og administrative ansvaret for legevakt fordelt på tre 

regioner, hhv Indre- (Grong), Midtre- (Namsos), og Ytre Namdal (Vikna).  

For en fremtidig løsning foreslås at det faglige og administrative ansvaret for legevakt utenom 

ordinær kontortid tillegges vertskommune/MNS. Dette inkluderer ansvaret for å koordinere/sette 

opp vaktlister ut ifra tilgjengelige legeressurser, samt utvidet myndighet til å gi vaktfritak. Dette 

ansvaret har MNS allerede for alle netter.  

Det faglige og administrative ansvaret for legevakt er tillagt vertskommune/MNS. Dette inkluderer 

ansvar for å sette opp vaktlister, koordinere bytter og lignende. 

I dag ledes MNS og LINA legevakt av en 50 % stillingsressurs. Innenfor denne stillingen er det tillagt 

mange arbeidsoppgaver på vegne av et stort antall leger og for et stort geografisk område. Med de 

økte krav til kvalitet og gjennomføring av legevakt som kommer med akuttmedisinforskriften, kreves 

også mer tilrettelegging og kvalitetssikring. 

Forslaget i 8.9 innebærer at en inkluderer at kommunenes krav om at legene deltar i kommunal 

organisert legevakt formelt delegeres til vertskommune/MNS, sammen med myndighet til å gi fritak 

fra legevakt for leger som søker om dette. Da vil legevaktsordningen ha en «pool» av vaktleger. Det 

vil da bli legevaktsordningens ansvar å fylle opp vaktene, og ikke den enkelte kommune. Dette gir 

legevaktsordningene større ressurser og fleksibilitet, samt større styringsrett med tanke på vaktfritak 

og eventuelt tilplikting av vakter hvis dette på tross av ovennevnte skulle bli nødvendig. Dette gir 

legene samme rettigheter og plikter i forhold til legevakt, uavhengig av hvilken kommune de arbeider 

i.  
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9. Oppsummering og anbefalte tiltak 
Med utgangspunkt i prosjektets mandat, dagens situasjon med sårbarhet i legedekningen i Namdalen, samt strengere krav til kompetanse og gjennomføring 

av legevakt gjennom akuttmedisinforskriften, anbefales følgende tiltak for legevaktsamarbeidet i Namdalen (tiltakene er ikke presentert i prioritert 

rekkefølge); 

Tiltak Hvordan Når Økonomiske og administrative konsekvenser 

1.Tilstrebe tilfredsstillende kompetanse hos 
leger i vakt og annet helsepersonell tilknyttet 
legevakt i henhold til krav i 
akuttmedisinforskrift 

Fortsette å arrangere kurs for 

legevaktspersonell (leger og øvrig 

helsepersonell tilknyttet legevakt i 

Namdalen) 

2017-2020 Tilskuddsbasert aktivitet (Helsedirektoratet) 

2.Utvidelse av MNS; flere kommuner inngår 
samme avtale som Flatanger og Osen har 
gjort, med kjøp av legevaktstjenester fra 
MNS/vertskommune, herunder ansvar for 
vaktoppsett (konsultasjonsvakt og 
beredskapsvakt) og myndighet til å gi 
vaktfritak. Dette vil kreve utarbeidelse av ny 
vertskommuneavtale. 

Inngå nye vertskommuneavtaler 

med kommuner som ønsker dette 

samarbeidet 

2017-2018 Regulert gjennom vertskommuneavtale 

Flere kommuner deler på kostnadene ved å drifte 

MNS legevakten 

Avhengig av hvor mange kommuner som tilslutter 

seg samarbeidet 

 

3.Utvidelse av LINA ved å forskyve klokkeslett 
for oppstart LINA-vakt. 
 

Inngå nye vertskommuneavtaler 

som regulerer nye tidspunkt for 

virketiden til LINA 

2018 Dersom alle kommuner blir med på samme 

utvidelse av LINA sin virketid, reguleres 

honoreringen etter tidspunkt på døgnet 

jfr SFS § 8 og 9 

4.Forsterke bakvakt/lokal beredskapsvakt i 
regionene og opprette konsultasjonsvakt i 
tilknytning til sykehuset. 
 

Gjennomføre ROS-analyse for hele 

regionen og se på avstander 

mellom sykehuset (legevakt) og 

aktuelle «legevakt-satelitter» i 

regionene 

Beskrive tydelig rolle-avklaring i 

ROS-prosessen 

2017-2018 Indre Namdal: ubetydelige kostnadsendringer, 

aktivitetsnivå som før 

Ytre Namdal: ubetydelige kostnadsendringer, 

aktivitetsnivå som før 

Midtre Namdal: økte kostnader ved innføring av 

forsterket bakvakt i perioder/ved behov 
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5.For å sikre gode bakvaktløsninger og god 
kommunikasjon mellom konsultasjonsvakt og 
vaktlege i forsterket bakvakt i distriktene 
(Indre og Ytre Namdal), foreslås det at en 
operasjonaliserer og tar i bruk AV-løsninger 
ved legevakten. 
 

Følge Røyrvik-prosjektet videre og 

ta i bruk det samme utstyret (og 

velge samme teknologiske 

plattform) som Røyrvik kommune 

velger. 

De mest interesserte kommunene i 

Namdalen må koples på dette 

prosjektet når det er mest 

hensiktsmessig.  

2017 -> Kostnader ukjent pr. 1.6.17 

Må utredes/følges videre 

Prosjektstøtte mulig -> «Namdalen, en pilot-

region»? 

6.Planlegge og etablere nye, moderne lokaler 
for legevakt tilknyttet sykehuset i Namsos. 

Fortsette å etterspørre og være 

delaktig i planleggingen av nytt 

kombinasjonsbygg. Opprettholde 

dialogen med Helse Nord-

Trøndelag ved samhandlingssjefen. 

Behovet for observasjonssenger 

må vurderes av legene og 

kommunene. 

2017-> Økte kostnader må påregnes 

7.Sikre samarbeidet med HNT (øvrige 
akuttfunksjoner). 

 

 

Videreutvikle tjenesteavtale 11. 

 

2017 Ingen kostnader utover egeninnsats 

8.Sikre nødvendig legevaktsbil med 
tilstrekkelig utstyr i hht forskriften. 
 

Investere i legevaktsbil med 

nødvendig utstyr i regionene, samt 

investere i nytt og nødvendig utstyr 

for forsvarlig utførelse av legevakt. 

2017-2018 Regionene gjør egne beregninger på 

nødvendighet/behov og tilhørende kostnader  

1 legevaktsbil pr. region 

9.Sikre behovet for øvrig helsepersonell i 
legevaktstjenesten. 

 

Sikre tilstrekkelige ressurser som 

trengs i tillegg til lege i vakt, 

eksempelvis sykepleiere og annet 

nødvendig helsepersonell 

2017-2018 Regionene må vurdere behovet og kostnader ved 

kjøp av tjenesten opp imot egne ansettelser.  

Vurderes i årlige budsjetter. 



Sluttrapport legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og anbefalinger 2017 
 

26 
 

10.Utvide det administrative ansvaret for 
legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA) (fra 
1.1.2018), herunder ansvar for vaktoppsett 
(konsultasjonsvakt og beredskapsvakt) og 
myndighet til å gi vaktfritak. Dette vil kreve 
utarbeidelse av ny vertskommuneavtale.  

Dette tiltaket vil være en naturlig 

følge av tiltak nr. 3 

2018 Indre Namdal: kjøp av 10 % ressurs fra 

vertskommune 

Ytre Namdal: kjøp av 10 % ressurs fra 

vertskommune 

 

10 % ressurs tilsvarer NOK: 52 000,- fordelt på 

kommunene i hhv Indre og Ytre Namdal 
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Tre rapporter på henvendelser fra publikum til Namdal Legevaktsentral i 

2016 
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Kilde: AMK Nord-Trøndelag 
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Vedlegg 2. Risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende manglende bakvakt ved MNS / 

LINA legevakt 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende manglende bakvakt ved MNS / LINA legevakt 

Bakgrunn: 

Grunnlaget for dette arbeidet var et behov for å få vurdert risikoen relatert til at det pr dato ikke er 

noen organisering av bakvakt for vakthavende lege. 

Metodikk 

Det ble benyttet DSB-Cim som dataverktøy for dette arbeidet, med den begrunnelse at dette er det 

verktøyet som de fleste kommunene i Namdal bruker i sitt beredskapsarbeid. For nærmere 

beskrivelse av metodikk, henvises det til «veiledningsmateriell for dsb-cim». Det er ROS-modulen i 

verktøyet som er brukt til dette arbeidet. 

Rapporten 

Rapporten beskriver utdrag av det arbeidet som er gjort, med konklusjoner 

Sannsynlighetsskala som ble benyttet  

Sannsynlighetsgrad Beskrivelse 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 10. år 
Mindre sannsynlig En gang hvert 5. år 

Sannsynlig En gang hvert år 
Meget sannsynlig Flere ganger hvert år 
Svært sannsynlig En til flere ganger hver måned 

 

Konsekvensskala som ble benyttet  

Hvem Beskrivelse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 
Legevakts- 
leger 

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for lege 
på vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Annet  
personell  

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for 
annet personell på 
vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
mottaker 

Konsekvenser for 
pasienter  

Ingen 
konsekvens  

Få og små 
konsekvense
r  

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
leveranse 

Konsekvenser for 
kommunene som 
leverandør av 
tjenesten 

Tjenesten 
opprettholde
s 

Redusert 
tjeneste, men 
uten fare for 
liv og helse 

Reduserte 
tjenester kan 
medføre fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 
 

Reduserte 
tjenester som 
medfører fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 

Bortfall av 
tjenester som 
medfører 
dødsfall hos 
tjenestemottaker
e 

Omdømm
e /tillit 

Legenes tillit til 
legevaktsordninge
n 

Ikke svekket 
tillit  

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 
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Befolkningens tillit 
til tjenesten 

Ikke svekket 
tillit 

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 

 

Navn uønsket hendelse 

Manglende bakvakt i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger); MNS/LINA legevakt (ettermiddag, 

kveld, helg, helligdag, og alle netter) 

Mulige årsaker til ovennevnte uønskede hendelse  

 Ingen/begrenset bakvakts-ordning  

 Indisponert bakvakts-lege 

 Mangel på ekstra legeressurs i krevende situasjoner 

 Primærlege oppnår ikke kontakt med bakvakts-lege 

 Avglemt vakt 

 Ansvarsfraskrivelse for egen vakt 

 Mangel på telekommunikasjon/AV løsning 

 Kommunikasjonssvikt knyttet til overføring av bakvakts-ansvar 

 Sviktende ansvarsplassering knyttet til oppgaven med å skaffe til veie bakvakts-ressurs 

 Svikt i fysisk adkomst for bakvakt til legevaktsentral eller pasient 

 Primærlege er turnuslege, noe som krever bakvakt 

 

Mulige konsekvenser av ovennevnte uønskede hendelse  

 Alvorlig skade eller dødsfall hos pasient  

 Alvorlig skade eller dødsfall hos pasient som følge av sviktende faglig vurdering på grunn av 

manglende kompetanse/erfaring hos turnuslege 

 Flere syke/skadde pasienter som ikke får nødvendig legehjelp 

 En opphopning av pasienter ved legevakten, som hjelpepersonell ikke kan håndtere på egen 

hånd 

 Vakthavende lege må gå dobbel vakt 

 Større risiko for feilbehandling/feilvurderinger 

 Større fysisk og psykisk belastning på primærlege 

 

Vurdering av nå-situasjonen 

Eksisterende tiltak som er iverksatt  

 Veileder for alle turnusleger i LINA (bakvakt) 

 Kommuneoverlege og daglig leder er i beredskap 24/7 

 

Sannsynlighetsvurdering for at en eller flere av årsakene kan inntre, slik driften er nå  

Sannsynlighetsgrad Beskrivelse 

Meget sannsynlig Flere ganger hvert år 
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Vurdering av verstefallskonsekvens for ulike tema slik driften er nå  

Hvem Beskrivelse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 
Legevakts- 
leger 

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for lege 
på vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Annet  
personell  

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for 
annet personell på 
vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
mottaker 

Konsekvenser for 
pasienter  

Ingen 
konsekvens  

Få og små 
konsekvense
r  

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
leveranse 

Konsekvenser for 
kommunene som 
leverandør av 
tjenesten 

Tjenesten 
opprettholde
s 

Redusert 
tjeneste, men 
uten fare for 
liv og helse 

Reduserte 
tjenester kan 
medføre fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 
 

Reduserte 
tjenester som 
medfører fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 

Bortfall av 
tjenester som 
medfører 
dødsfall hos 
tjenestemottaker
e 

Omdømm
e /tillit 

Legenes tillit til 
legevaktsordninge
n 

Ikke svekket 
tillit  

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 

Befolkningens tillit 
til tjenesten 

Ikke svekket 
tillit 

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 

 

Sårbarhetsvurdering ut i fra dagens situasjon 

1. Leger på vakt tilfredsstiller ikke krav til kompetanse og erfaring i akuttforskrift.  

2. Avhengighet av velvillighet hos de ansatte i HF (leger og spl), (ingen selvfølge) 

3. Frivillig innsats* blant legevaktslegene (ingen selvfølge) 

4. Fravær av lege på grunn av sykdom 

5. Lange arbeidsøkter, opptil 15 timer 

6. Lite/begrenset tilgang på hjelpepersonell 

7. Antall samtidighendelser kan være for høyt til at en lege rekker over 

8. Manglende fasiliteter, trangt, ikke plass til mer enn to pasienter samtidig 

9. Fravær av ambulanse 

10. Mangelfull kompetanseoverføring ved vaktskifter  

*Stille opp kollegialt 

Vurdering av mulig framtidig situasjon etter iverksetting av tiltak 

Mulige nye tiltak som kan iverksatt  

1. Tilstrebe å sikre kompetansen til leger i vakt, blant annet ved å ansette faste legevaktsleger 

som tilfredsstiller krav 

2. Sikre samarbeidet/tjenesteavtalen med HNT, årlig gjennomgang 

3. Oppsatte beredskapsvakter/bakvakter (en personalressurs for primærvakt) i sårbare 

dager/perioder 

4. Oppsatte beredskapsvakter/bakvakter (en personalressurs for primærvakt)  

5. Redusere vaktlengdene på helg/helligdag 
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6. Mer hjelpepersonell (flere timer) 

7. Rolleavklaring for bakvakt/beredskap og konsultasjonsvakt, oppgavefordeling (LINA-veileder) 

8. Større lokaler, mer plass til behandling og observasjon av samtidige pasienter 

9. Sikre alternative transportmidler 

10. Overlapping ved vaktskiftet/overføring av kompetanse/rapport 

 

Sannsynlighetsvurdering for at en eller flere av årsakene kan inntre, slik driften er nå  

Sannsynlighetsgrad Beskrivelse 

Sannsynlig En hendelse pr år 

 

Vurdering av verstefallskonsekvens for ulike tema etter iverksetting av tiltak  

Hvem Beskrivelse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 
Legevakts- 
leger 

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for lege 
på vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Annet  
personell  

Psykisk og fysisk 
helsemessig 
betydning for 
annet personell på 
vakt 

Ingen 
personskade  

Få eller små 
personskade
r 

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
mottaker 

Konsekvenser for 
pasienter  

Ingen 
konsekvens  

Få og små 
konsekvense
r  

alvorlige 
personskader 

Alvorlig 
personskade men 
ikke livstruende 

Livstruende 
personskade 

Tjeneste-
leveranse 

Konsekvenser for 
kommunene som 
leverandør av 
tjenesten 

Tjenesten 
opprettholde
s 

Redusert 
tjeneste, men 
uten fare for 
liv og helse 

Reduserte 
tjenester kan 
medføre fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 
 

Reduserte 
tjenester som 
medfører fare for 
liv og helse hos 
tjenestemottaker
e 

Bortfall av 
tjenester som 
medfører 
dødsfall hos 
tjenestemottaker
e 

Omdømm
e /tillit 

Legenes tillit til 
legevaktsordninge
n 

Ikke svekket 
tillit  

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 

Befolkningens tillit 
til tjenesten 

Ikke svekket 
tillit 

Noe svekket 
tillit 

Vesentlig svekket 
tillit 

Svært 
omfattende og 
svekket tillit 

Varig tap av tillit 

 

Sårbarhetsvurdering 

 Redusert sannsynligheten for uønskede hendelser 

 Redusert konsekvensen ved uønskede hendelser 

 Faglig bedre tilbud, mer forsvarlig 

 Mere sikkerhetsmarginer 

 Sikrere rutiner 

 Mer forutsigbarhet 
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Vedlegg 3. Rombehov ved nye legevaktslokaler i Namsos 
 

Nye legevaktslokaler LINA/MNS – utkast 05/16 

 
 Rombehov m2  

1 1 Ekspedisjon/arbeidsstasjon inkl lab 20  

2 1 Venterom med handicap wc  30  

3 1 Resepsjon 4,5  

4 1 Skiftestue/akuttrom  20  

5 1 Observasjonsrom  med toalett 17  

6 1 Lager for rekvisitter  7,5  

7 1 Skyllerom  6  

8 
1 Dame- og 1 herregarderobe med dusj og toalett, tilrettelagt for 

handikappede a 15 m2 
30  

9 2 Legekontorer a 15 m2 30  

  10 1 Pauserom/personalrom  15  

11 1 Soverom med dusj og toalett  15  

12 1 Samtale/møterom  15  

13 Gang / transportareal mm 30  

    

    

 Sum 240  

 

Kommentar: se på mulighet for flerbruk på enkelte rom evt sambruk av personellgarderobe med 

foretak 
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Vedlegg 4. Kostnader knyttet til dagens legevaktordninger i Namdalen 
 

Tabellen nedenfor viser årlige kostnader ved: 

 1. Namdal Legevaktsentral, 2. LINA, og 3. Legevakt MNS (ettermiddag, helg og helligdager).  

 

 

Kostnader knyttet til 

legevaktsamarbeidet i Indre Namdal: 

50 % likt og 50 % fordelt etter folketall 

Høylandet: kr. 159 000,- i 2017 

Sum Indre Namdal legevakt 2016: kr. 

649 565,- 

Inkluderer: strøm, arbeidsklær, husleie, 

renhold osv.  

2016: 

Høylandet 128 080,00 

Lierne 134 081,00 

Namsskogan 109 173,00 

Røyrvik                                              87 875,00 

Grong                                              190 356,00 

Sum                                                 649 565,00 

 

Kostnader knyttet til legevaktsamarbeidet i Ytre Namdal: 

Vikna kommune: kr. 360 000,- pr. år 

Nærøy kommune: kr. 360 000,- pr. år 

 

 

 

 

Innb. 

2015K2 Deltagere

Fordelings-

nøkkel 40% 

fast 60% 

folketall Deltakere

Fordelings-

nøkkel 50% 

fast 50% 

etter 

folketall Deltakere

Fordelings-

nøkkel 40% 

fast 60% 

folketall

Sum pr 

kommune

Endr fra 

dagens 

modell (2014-

tall)

Endr fra 

Dagens 

modell 

(2013-tall)

Kostnad 2 480 500 3 846 000 1 578 000 7 904 500 0

1633 Osen 991 1 103 750 1 199 215 1 168 405 472 360 9 943 9 748          

1703 Namsos 13 046 1 561 172 1 823 152 1 617 331 2 014 700 -3 856 -1 187        

1725 Namdalseid 1 629 1 127 958 1 232 236 1 192 164 553 987 1 694 -2 575        

1738 Lierne 1 383 1 118 624 1 219 504 339 511 21 079 14 156       

1739 Raarvihke Røyrvik 468 1 83 905 1 172 146 256 518 -4 248 -2 340        

1740 Namsskogan 880 1 99 538 1 193 470 293 888 507 -800           

1742 Grong 2 491 1 160 667 1 276 851 440 009 -13 620 -11 724      

1743 Høylandet 1 247 1 113 464 1 212 465 327 175 6 868 29               

1744 Overhalla 3 785 1 209 767 1 343 825 1 272 453 829 830 19 440 23 070       

1748 Fosnes 628 1 89 976 1 180 427 1 154 887 425 917 6 705 4 733          

1749 Flatanger 1 108 1 108 189 1 205 270 1 172 762 487 329 8 565 8 925          

1750 Vikna 4 386 1 232 572 1 374 932 611 889 -6 954 3 447          

1751 Nærøy 5 112 1 260 119 1 412 508 677 739 -478 -2 869        

1755 Leka 582 1 88 230 88 812 -6 719 -2 230        

1811 Bindal 1 487 1 122 570 124 057 298 -1 158        

Sum folketall 39 223 39 223 37 154 21 187

Antall kommuner 15 13 6

Sum fordelt 2 480 500 3 846 000 1 578 000

Namdal 

legevaktsentral Legevakt natt (LINA) 

Legevakt MNS 

(ettermiddag)
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Bakvakt honoreres etter SFS 2305 pkt 8.4 

Hjelpepersonell honoreres etter kommunenes egne satser (tariff-regulert). 

Kostnader ved å tilføre legevakten ekstra ressurser, enten bakvakt eller ekstra ressurser i form av 

annet helsepersonell, er avhengig av hvilket behov kommunene har og antall timer dette utgjør.  

Kommuneoverlegen har påbegynt arbeidet md å regne ut konkrete kostnader ved ytterligere 

ressurser og ved implementering av alternative modeller å løse legevakt i Namdalen.  
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Referanseliste 
 

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 

NOU 2015: 17, Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 

utenfor sykehus 

Prosjektgruppen  

 


