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Til leger som yter bistand ved ambulansetransport 
Det er gjort endringer i betaling til legevaktsleger for assistanse til ambulansetjenesten. Disse 
endringen er forankret i overordnet samarbeidsorgan (OSO). Oppgavene til ambulansetjenesten 
og legevaktene beskrives i akuttforskriften. Foretakene og kommunene har overlappende 
oppgaver, men selvstendig ansvar for å gjennomføre oppgavene. Både legevakt og ambulanse har 
plikt til å rykke ut ved alvorlig sykdom eller skade. Transport av pasienter er foretakenes 
(ambulansetjenestens oppgave), der det er nødvendig for å gjennomføre transporten på en 
forsvarlig måte og lege bistår ambulanse under transport av pasient skal foretaket lønne legen for 
dette. 
Oppgaver i de forskjellige delene av et prehospitalt oppdrag 
Varsling: Det er et krav om at AMK-sentralene skal varsle legevakt (akuttforskriften): "AMK-
sentralene skal ... varsle den kommunale legevaktsentralen om behov for øyeblikkelig hjelp i 
kommunen". Det er altså ikke ambulanseavdelingen som ber om hjelp.  
Utrykning: "Legevaktordningen skal blant annet ... yte hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig." Og videre "Kommunen skal 
sørge for at legevakten er organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut 
umiddelbart" (akuttforskriften). Dette er altså et kommunalt ansvar og skal ikke lønnes av 
ambulanseavdelingen. Ambulansetjenesten skal: «… bringe kompetent personelt og 
akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig syke eller skadde pasienter.» Både legevakten og 
ambulansetjenesten har altså et ansvar for å rykke ut. 
Transport av pasient: Ambulansetjenesten har ansvar for "å bringe syke eller skadde pasienter 
med behov for overvåking og/eller behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom 
behandlingssteder". Dette er en oppgave som ligger til ambulansetjenesten og ikke til 
legevaktsordningen. Dersom det er nødvendig med legefølge for å gjennomføre transporten på en 
forsvarlig måte skal foretaket dekke dette. Det er ikke en automatikk i at varsling av legevaktslege 
utløser dette behovet. 
Ambulanseavdelingens vurdering 
Legevaktene er svært viktig samarbeidspartner for ambulansetjenesten, noen ganger er det også 

svært viktig for pasienten at lege har mulighet til å følge med i ambulanse inn til Sykehus.  

Dersom det er nødvendig med legefølge for å gjennomføre transporten på en forsvarlig måte skal 
foretaket (UNN) lønne legen for dette. Der pasienten har relativt stabile vitalparametere og det er 
kort avstand til sykehus vil det være som regel være forsvarlig å transportere pasientene uten 
følge av legevaktslege. Dersom pasienten transporteres til legevakt eller til hjemmet er det også et 
tegn på at det ikke er behov for legefølge.  
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Regninger vurderes først av rådgiver i ambulanseavdelingen, de som avvises vurderes også av 
overlege for ambulanseavdelingen. Der det er tvil om ambulansetjenesten kunne utført 
transporten på forsvarlig vis uten bistand fra legevaktslege blir regningen godkjent. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
  
 
Per Øivind Sørgård      lars Jøran Andersson 
Avdelingsleder       Avdelingsoverlege 
Ambulanseavdeling      Ambulanseavdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


