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Alarmering av lege i vakt i kommunene ved kjørekode 1 (rød respons) 
 

Prosedyren gjelder for samhandling AMK Oslo og vaktleger/legevaktsentraler i Østfold. 

Vedtatt i UFAB april 2015 og godkjent av Samhandlingsutvalget. 
 

Formål: 

Prosedyren skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette skjer ved at legevaktsentral og kommunal lege i vakt 
 

• får kunnskap om alle ambulanse-utkall i kjørekode 1, dvs. etter kriterier for «rød respons» i «Norsk 

index for medisinsk nødhjelp» 

• på dette grunnlag i hvert enkelt tilfelle skal kunne vurdere behov og muligheten for innsats fra 

kommunal lege /helsetjeneste 
 

Gjelder: 

AMK-operatører, legevaktsentraler og vaktleger i kommunene. 
   

Bakgrunn:  

I henhold til «Akuttmedisinforskriften»  ( 2015-03-20-231) skal kommunene gjennom kommunal 

legevaktordning bidra til at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved 

behov for øyeblikkelig hjelp. Kommunene skal samarbeide med helseforetakene om å samordne 

kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordningen og øvrige akuttmedisinske tjenester.    

 

I Østfold vil «øyeblikkelig hjelp»-situasjoner i hovedsak bli ivaretatt av ambulansetjenesten i samarbeid med 

AMK. Korte avstander innebærer at ambulansen i de aller fleste tilfeller vil nå frem til pasienten før kommunal 

lege, samtidig som avstanden inn til sykehus kort. Videre har ambulansen tilgang til medisinsk ekspertise i 

form av veiledning fra egen lege ved Sykehuset Østfold. Det å vente på at kommunal lege kommer til stede, vil 

derfor i de fleste tilfeller kun være en forsinkende faktor. 

 

I enkelte tilfeller vil det likevel være aktuelt at kommunal lege rykker ut til pasienten. Likeledes vil det for 

ambulansen være aktuelt å konferere med kommunal lege om videre tiltak i en del situasjoner, f.eks. der hvor 

ambulanseoppdraget ved fremkomst til pasienten nedgraderes fra kjørekode 1(rød) til kjørekode 2 (gul). 

Nedgradering skjer i samarbeid mellom ambulansepersonalet og den kommunale legen. 

 

Fremgangsmåte: 

• Lege i vakt skal alltid være tilkoblet nødnettet ved å ha radioen påslått. Dette gjelder både ved 

beredskapsvakt på dagtid og ved vakt ved legevaktsentral på kveldstid/i helger.   

   

• Ved alle ambulanse-utkall med kjørekode 1, dvs etter kriteriene for ”rød respons” i ”Norsk indeks for 

medisinsk nødhjelp”, skal varslingen omfatte den aktuelle legevaktsentral og lege i vakt i den aktuelle 

kommunen. Dette gjelder uavhengig av tid på døgnet og hvilken vaktordning som gjelder i området. 

 

• Legen skal etter å ha mottatt varslingen, kvittere for denne ved å trykke på aktuell tast ”godta” på radioen. 

Dette viser AMK at legen har mottatt varslingen. Ytterligere informasjon vil komme opp i displayet på 

radioen. 
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• AMK vil så komme med et muntlig oppkall som går samtidig til ambulanse og vaktlege i aktuell kommune, 

der det opplyses om type hendelse og retning for oppdraget. Tekst kommer også opp på TransMobile 

nettbrett.  

 

• Etter muntlig oppkall fra AMK skal legen trykke PTT knapp (flat tast), vente 1 sekund og si: 

 

• «mottatt vaktlege (kommunenavn) - jeg avventer»  eller 

• «mottatt vaktlege (kommunenavn) - jeg rykker ut» 

 

Hvis legen ønsker ytterligere informasjon trykkes grønn knapp på radioen. Legen vil da komme i kontakt 

med AMK i en ”en-til-en-samtale”.  

 

• Dersom AMK ser at det er behov for bistand av lege i vakt, tar AMK direkte kontakt med legen via radio i 

utalarmeringsgruppa. 

  

• Mottak av varsling som nevnt over kan ivaretas av legevakten under forutsetning av at lege i vakt er 

tilgjengelig for legevakten uten vesentlig tidsspille. Legevakten varsler da legen etter egne prosedyrer. 

Legevakt, eventuelt legen, gir tilbakemelding til AMK om lege rykker ut eller ikke.   

 

• Dersom legen som har vakt ikke rykker ut til pasienten, skal han/hun – på linje med AMK-legen – være 

tilgjengelig for ambulansepersonellet for rådgivning og diskusjon via radio. 

 

• Dersom en ved legevaktsentralen på dagtid ser at annen kommunal lege er tilgjengelig vesentlig nærmere 

pasienten enn legen som har vakt, skal en sammen med legen som har vakt, vurdere hvorvidt det er 

aktuelt å forsøke å få tak i den aktuelle legen (via telefonsystemet). 

 

• I de tilfeller der legen har gjort en vurdering, skal dette dokumenteres i legens journalsystem. I tillegg 

kommer selvsagt dokumentasjon av kontakt og behandling dersom han/hun rykker ut.    

 

 

 

 
 

 


