
Fint om dere distribuerer det vedlagte dokumentet også til medhjelperne på kontoret!            
 
Godtfolk; sommeren er over oss, og alle uklarheter omkring ansvar for akuttmedisinsk beredskap 
kommer da gjerne for en dag. 
 
På lengre sikt må vi etablere en varig god løsning, dette diskuterer vi for tiden i LSU. På kort sikt, 
m.a.o. her og nå, må jeg slå fast hva som faktisk er avtalt her i Grimstad, og minne oss alle om dette, 
som altså må fungere frem til en ny ordning er på plass. (det siste dokument jeg kan finne om saken 
er fra mars 2003, og da det ikke er etablert noen ny ordning er det dette som fortsatt gjelder) 
 
Jeg vedlegger et dokument der disse rutinene er beskrevet, det dokumentet egner seg utmerket for 
å skrives ut og settes opp på korktavler eller liknende… 
 
Noen av punktene trenger å utdypes en smule: 
 
Om radioene 
Brannstasjonen besvarer radioen når de kan, og de gangene de IKKE kan håndtere oppkallet svarer 
de ”lege ikke tilgjengelig”. Denne måte å besvare på er høytidelig avtalt med ambulansetjenesten.  
 
Hensikten med dette svaret er også å være et signal til alle dere andre, at når Brannstasjonen ikke 
kan håndtere oppkallet, så må en av dere andre respondere. 
 
Det er betydelig forskjell mellom legesentrene; noen svarer ofte, f.eks besvarer Fevik legesenter 
(nesten) alltid oppkall som gjelder personer på Fevik, mens andre legekontorer besvarer oppkall 
altfor sjelden. 
 
Om tilgjengelighet av legetilbud 
Brannstasjonen har et primæransvar for at folk uten fastlege i Grimstad kan få et tilbud ved akutte 
hendelser, og kan nesten alltid gi et tilbud. Alle dere andre tar også imot mange slike pasienter, 
særlig på sommeren, og det må dere for all del fortsette med (ellers får vi et kapasitetsproblem). 
 
MEN; de gangene Brannstasjonen IKKE kan ta imot en slik akuttpasient, så er vi avhengig av å kunne 
videreformidle til en av dere andre så vi er sikre på at pasienten kan bli sett på. Det Brannstasjonen  
nå børster støvet av, er vår gamle avtale fra 2002  om å videreformidle slike henvendelser til dere 
etter bliste. Det betyr at når du får en slik henvendelse så er det ditt ansvar å håndtere pasienten; 
enten ved å gjøre det selv, eller ved å finne frem til en annen kollega som kan gjøre jobben. 
 
Når du så har gjort dette, så vet du at Brannstasjonen krysset deg av på listen sin, og at du ikke blir 
kontaktet på nytt med en slik henvendelse før alle de 17 andre kollegene har fått yte sitt skjerv. 
 
OK? 
 
Jeg ønsker oss alle lykke til med å håndtere dette, frem til vi får på plass en ny fremtidig løsning for 
akuttberedskapen. God sommer til dere alle! 
 
 

 

Med vennlig hilsen 
 
Vegard Vige 
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