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Hva er piloten?

Myndighetenes svar på utfordringene i akuttforskriften

• Tilbud til befolkning langt unna legevakt

• Endring i bakvaktsordningen



Akuttmedisinsk ansvar i griskgrendt strøk

• Akuttforskriften tydeliggjør Helse og omsorgslova §§3.1-2

• «Knekkpunkt» ved avstand > 43 km fra pasient til legevakt, 
avtagende kontakthyppighet for alle responsgrader ved 
økende avstand (Raknes et al; BMC Health Serv Res. 2013; 13 
(1): 222.)
• Usikkert om det samme gjelder sykelighet og dødelighet, 

ikke vist 



Bakvaktsordning

• Tidligere ordning: Lege skal ha bakvakt de første 6 måneder i 
allmennpraksis. Dette tilsvarer LIS1- perioden. 

• Utvide denne perioden fra tidligere 18 til nå 30 måneder pluss at 
bakvakten skal ha utrykningsplikt

• I Legevaktpiloten som nå pågår skal man gjør en kvalitativ og 
kvantitativ bruk av bakvakt
• får en telling og forskning som kan si noe om bakvakt er og skal være



Legevaktsleger Sogn og Fjordane på dagtid

 



Legevaktsleger Sogn og Fjordane 
kveld/natt/helg

 



Hovudmål med prosjektet

• Sikre ei berekraftig og forsvarleg lokal akuttmedisinsk teneste i 
områder som har utfordringar i tenesta  

• Behalde dei delane av drifta som i dag fungerer godt

• Fleksibel nytting av eksisterande ressursar 



Organiseringsmodell



Prosjektmodell

• «1 region – 1 legevakt». 

• Nivå 1 – Sentral legevaktstasjon med legevaktsentral, koordinerings-
og kvalitetsansvar , lege- videolege og bakvakt

• Nivå 2 – Eksisterande små og mellomstore legevaktdistrikt. 
Bakvaktfunksjon på nivå 1. evt  nivå 3 delar av døgnet. 

• Nivå 3 – Nyskapinga. «Legevaktsatelitt». Kommunar med maks 6 000 , 
og lang veg til legevakt/sjukehus. Bemanna av sjukepleiar eller 
ambulansearbeidar. Videokommunikasjon til lege på nivå 1.



Arbeidsform

• LVS administrerer pasientflyt
• Nivå 3, nivå 2 eller nivå1-evt konf vaktslege først

• Nivå 3
• Sjukepleiar møter pasient på lokal nivå 3 satelitt-videostudio

• Triagerer, undersøker, gjør tilleggsundersøkelser etter prosedyre

• Ringer opp legevakt på video

• Pasient og Sykepleier møter lege sammen

• Sykepleier utfører undersøkelser og  behandling veiledet av videolege 



Opplæring

• Akuttkurs 2 dager praktisk, 1 dag teori

• AHLR- 7 timer 
• Retrening 3 t

• Hospitering SYS-IKL/Akuttmottak HF 2 dager
• Undersøkelser, Triage-SATS

• Voldskurs nettkurs

• Nødnettradiokurs praktisk



Nivå 3

• Balestrand 1. sept

• Bremanger 1. okt

• Askvoll 1. nov

• Hyllestad 1. jan? Samarbeid med ambulanse

• Høyanger 1. jan? Bemanning ambulanse



Tidsplan

• ROS analyser

• Telemedisinsk utstyr

• Avklare utforming fra alle kommuner

• Bakvaktsorganisering- haster mest

• Få plass avtaler og prosedyrer



Samtrening

Ved hvert vaktstart – oppkobling av telemedisinsk utstyr
• LVS- nivå 3- se at alt fungerer

En gang i uke- casetrening  ½ til 1 time
• LVS- nivå 3-lege nivå 1



Hvordan lykkes?

• LEGEvakt- legen skal ut dit
• Befolkningen- trygg og informert

• Teknisk robust- enkelt

• Sykepleier- finnes!- kompetent- sikker

• Lege- erfaring- nytt beslutningsrom

• Avklare og trygge rolleforståelsen

• Sikre enkel og vennlig kommunikasjon

• Forankring i alle ledd



Hvordan lykkes med ny bakvaktsordning

• Tett samarbeid med nettverket av legevaktsjefer
• Stor engasjement

• Fra bakvaktene

• Fra legevaktsjefene

• Fra helseNorge

• Fra forvaktene- ikke enda!

• Stor vilje til å gjennomføre forskning på ny og eksisterende bakvaktsordning



VISJON

Et knallbra helsetilbud til pasienten


