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Formålet med nasjonal veileder for legevakt:

• Hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten

• Sikre riktige prioriteringer i tjenesten

• Løse samhandlingsutfordringer og 

• Sikre helhetlige pasientforløp

Målgruppe:
• Kommunene, som øverste ansvarlig for legevakttjenesten

• Ledere på legevakt
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Innhold

• Gi en samlet oversikt over 

normative krav 

til legevakt og legevaktsentral og 

gi anbefalinger til løsninger 

• Altså; ingen nye krav til tjenesten



Prosess:

• NKLM utviklet forslag til Helsedirektoratet

• Helsedirektoratet bearbeidet høringsutkast

• Høringsrunden avsluttet september 2019

• Publisering 2020
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Inntrykk fra høringsinstansene

• 70 høringsinnspill til veilederen

• Svært positive tilbakemeldinger
• Grundig og omfattende
• Faglig fundert til alle sentrale deler av LV og LVS’ funksjoner
• Vil gi god hjelp til kommunenes organisering, drift, ledelse og kvalitetsarbeid i legevaktene
• Positive til web-formatet

• Gode og gjennomarbeidet forslag til forbedringer

• Veileder for alle LV – både store og små

• 30 høringsinnspill til kvalitetsindikatorer legevakt
• Svært positive til kvalitetsindikatorer
• Nyttig hjelpemiddel til å måle kvalitet
• Mottatt flere forslag til nye KI



Rammer for Hdir veiledere

• Lover, forskrifter, rundskriv og andre veiledere

• Det som er omtalt i andre dokumenter omtales kort og det legges inn lenker i veilederen

• Endringer i disse dokumentene oppdateres automatisk i veileder legevakt

• Styrke på anbefalingene i Hdirs dokumenter

• Skal – lov, forskrift eller når det sjelden er forsvarlig å gjøre noe annet

• Bør – sterk anbefaling som vil gjelde de aller fleste tilfellene

• Kan – svak anbefaling, ulike valg kan være riktig for ulike pasienter/ulike enheter



Digitalisering – sparer skogen
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Web – format

Kapittel inndeling:

• Anbefaling

• Begrunnelse

• evt lenke til utfyllende 

informasjon

• Referanser
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Felles etter- og videreutdanning for nød 

og beredskapsaktørene

NASJONALT PROSJEKT:

Formål:

Utrede og fremme forslag til en modell for samarbeid om 

og utvikling av felles etter- og videreutdanninger for nød-

og beredskapsaktørene.

Periode: 

August 2019 – mars 2020. 



Plan videre

1. Publisering av veileder: tentativt jan 2020
• Avstemmes med oppdatering av akuttmedisinforskriften

2. Etablere nasjonal gruppe for revidering
• Formål: forankring i legevakttjenesten

3. Nasjonale kvalitetsindikatorer legevakt
• Etablere nasjonal arbeidsgruppe
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Takk for oppmerksomheten
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