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Nødnett på fastlegekontorer
Helsedirektoratet viser til e-post henvendelse av 8.2.2017 og til vårt midlertidige svar av
2.3.2017, vedrørende Nødnett på fastlegekontorer.
Kommunen har plikt til å yte nødvendige helsetjenester, herunder plikt til å yte øyeblikkelig
hjelp i form av legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste1.
Kommunen har ansvar for å etablere og drifte et fast legevaktnummer som er betjent hele
døgnet, etablere og drifte legevaktssentral og ansvar for kommunikasjonsberedskap og
nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen 2.
De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap
er umiddelbart tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett
for helsetjenesten3. Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og legevaktsentraler,
helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon, og
helsepersonell i ekstern vaktberedskap.
Fastlegeforskriften regulerer fastlegers plikt til å delta i legevakt. Fastleger plikter å delta i
kommunal/interkommunal legevakt utenfor åpningstid og i kommunens organiserte
øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden4.
Fastlegers plikt til å delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden
innebærer en plikt til å være tilgjengelig i helseradionettet og nødnett5. I tillegg skal fastlegen
ivareta utrykningsplikten dersom kommunen ikke har organisert legevakt i arbeidstiden på
annen måte. Fastlege må i slike tilfeller derfor innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelptrengende kan mottas og vurderes. Det betyr at i kommuner der et fastlegekontor har legevakt
på dagtid, bør det tas høyde for tilstrekkelig kapasitet til øyeblikkelig hjelp når ordinære
legetimer settes opp.
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Fastleger har for øvrig også ansvar for øyeblikkelig hjelp-tjenester til egne listeinnbyggere i
kontortiden og har som følge av det et særskilt ansvar for at egne listeinnbyggere kan få
øyeblikkelig hjelp i åpningstiden6. Dette anses som en del av fastlegenes listeansvar.
Spørsmålet som får betydning for kravet om tilgjengelighet i nødnettet er om fastleger som yter
øyeblikkelig helsehjelp til egne listeinnbyggere er å anse som en del av kommunens organiserte
øyeblikkelig hjelp-tjeneste.
Kravet om fastlegers tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet er i forskriften knyttet til
deltagelse i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Samtidig er fastlegens ansvar
for øyeblikkelig hjelp-tjenester til egne listeinnbyggere i følge fastlegeforskriftens merknader å
anse som en del av fastlegens listeansvar.
Kommunen kan organisere sin øyeblikkelig hjelp-tjeneste på flere måter, men må sørge for at
minst en lege er tilgjengelig på legevakt hele døgnet, også i fastlegenes åpningstid. Fastlegenes
tilgjengelighet for øyeblikkelig hjelp til egne listeinnbyggere vil variere. Kommunen må i tillegg
ha et øyeblikkelig hjelp-tilbud til turister og andre som oppholder seg i kommunen og som ikke
er med i fastlegeordningen eller som har fastlege i annen kommune.
Dette tilsier at begrepet «organisert øyeblikkelig hjelp-tjeneste» og plikt til å være tilgjengelig i
helseradionettet/nødnettet viser til kommunens legevaktordning og ikke til fastlegeordningen
generelt. I kommuner som har organisert sin øyeblikkelig hjelp-tjeneste uten fastleger i
vaktberedskap i kontortiden, vil fastlegene verken ha plikt eller rett til å være tilgjengelig i
helseradionettet. I kommuner som har organisert sin øyeblikkelige hjelp-tjeneste i arbeidstiden
med fastleger på vakt, må alle fastleger som er tilknyttet ordningen ha nødrettsradio, men bare
den aktuelle fastlegen som er på vakt plikter å være tilgjengelig i nødnettet ved å ha radioen
påslått.
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