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INNLEDNING



Dette dokumentet inneholder eksempler på tiltak som kan
være grunnlag for søknad om tilskudd for rekruttering til

legevakt. Dokumentet er ikke uttømmende eller 
normerende og tiltak som ikke er nevnt i dette dokumentet 

kan også være grunnlag for søknad.

Det legges ikke sentrale føringer på hvordan kommunene
benytter midlene så lenge formålet med tilskuddet er 

ivaretatt. 



OM TILSKUDDET



Formålet med tiltakene må være å bedre rekrutteringen til
legevaktordningen eller å redusere vaktbelastningen. 

Dersom tilskuddsmidlene planlegges brukt på annet enn
direkte rekrutteringstiltak (opplæring/kurs, organisering

mm) må det godtgjøres i søknaden at tiltakene vil ha 
direkte innvirkning på rekruttering til ordningen. 



EKSEMPLER PÅ 
TILTAK



BEMANNING

• Direkte rekruttering av eksterne leger til legevaktarbeidet.

• Nordsjøturnus, der leger i perioder jobber mye legevakt for deretter å avspasere.

• Ulike tiltak for å redusere belastningen for leger som allerede er i 
legevaktordningen.

Eksempler på tiltak



BEMANNING

• Mulighet for bakvakt/mentorordninger. Aktuelt for nyutdannede leger, men også 
ved gjeninntreden etter at en fast ansatt lege har vært ute av vaktordningen over 
tid.

• Bemanning med annet helsepersonell på legevakten for mottak av pasienter og 
støtte til legens arbeid. Vil kunne bidra til triagering, stabilitet, lokalkunnskap og 
økt sikkerhet.
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OPPLÆRING OG KURS

• Fagutvikling gjennom teamarbeid og kompetanseheving for å
håndtere spesielle utfordringer man møter i distrikt. 

• Samtrening med ambulansen, omsorgstjenesten og andre
samarbeidspartnere. Tverrfaglig trening i akuttmedisin.

• Midler til å delta på kurs.

• Tiltak som øker trivsel og kompetanse for ansatte i legevakt. 

• Gode rutiner for opplæring.

• Formålet med tiltakene må være å bedre rekrutteringen til 
legevaktordningen eller å redusere vaktbelastningen
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VAKTLOKALER OG UTSTYR

• Mulighet, ressurser og utstyr til å følge opp pasient på
legevakten.
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ORGANISERING

• Egen fagansvarlig lege, legevaktoverlege eller lignende. 
Bidrag til at leger og sykepleiere kan konsentrere seg om fag.

• Tiltak for å ivareta legevaktpersonellets sikkerhet.

• Innføre ønsketurnus slik at vaktene kan tilpasses private 
forpliktelser og gjøremål.
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INNOVASJON 

• Organisasjonsutvikling, f.eks. prøve ut ulike tiltak etter modell 
av Pilot legevakt (bruk av video) eller Rørosprosjektet 
(samarbeid ambulanse/kommune).

• Lokale forsøksordninger.

Eksempler på tiltak



Flere av de foreslåtte tiltakene for økt rekruttering til 
legevakttjenesten i dette dokumentet kan vurderes i 

kommunene, uavhengig av om de tilknyttes tilskuddsmidler 
eller ikke.



UTLYSNING
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