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Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
 
 
Informasjon om innrapportering og publisering av indikatorer for legevakt 

Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 følgende oppdrag:  
"Med utgangspunkt i NOU 2015:17: utrede kvalitetsmål for legevakttjenesten som kan inngå i et 
helhetlig kvalitetsindikatorsett for de prehospitale tjenestene på helsenorge.no."  
 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) vil gjennomføre en kartlegging blant landets 
legevakter i januar 2022. De vil da samles inn data for 2021 som danner grunnlag for følgende fem 
indikatorer:  

- Andel sykepleiere/annet helsepersonell (med unntak av leger) ved legevakten som har deltatt i 
akuttmedisinsk samtrening med ambulansepersonell siste år. 

- Andel leger ved legevakten som har deltatt i akuttmedisinsk samtrening med 
ambulansepersonell siste år. 

- Om legevakten har tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste på andre språk enn norsk. 
- Om legevakten har et standardisert verktøy for triagering av pasienter som møter på 

legevakten. 
- Når legevakten sist gjennomførte en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). 

 
Kartleggingen vil være en del av spørreundersøkelsen til Nasjonalt Legevaktregister. Indikatorene vil bli 
publisert på kommune- og legevaktnivå på Helsedirektoratets nettside. Datakvaliteten på de 
innrapporterte dataene vil være avgjørende for om det som innrapporteres kan publiseres som 
nasjonale kvalitetsindikatorer. Før indikatorene eventuelt publiseres som nasjonale kvalitetsindikatorer 
på helsedirektoratet.no, vil kommunene og legevaktene få tilsendt sine resultater. Ubesvarte spørsmål 
vil framkomme som "ikke besvart" i publiseringen ved gjeldende legevakter. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer for legevakt planlegges å publiseres midtveis i 2022. 
 
Bakgrunn 
Helsedirektoratet valgte å gi NKLM i oppdrag å foreslå mulig nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt, 
da sett i sammenheng med det pågående oppdraget NKLM hadde med å utarbeide en nasjonal veileder 
for legevakt.  
 
NKLM oversendte forslag til åtte indikatorer. De foreslåtte indikatorene ble våren 2019 sendt på høring 
sammen med høringen på nasjonal veileder fra legevakt. Tilbakemeldingene var positive til de foreslåtte 
indikatorene.   
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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Fem av de åtte foreslåtte indikatorene krever manuell datainnhenting, da det ikke foreligger 
registerdata for dem per i dag. NKLM har i to runder innhentet de nødvendige dataene i tilknytning til 
kartleggingen de gjør annet hvert år om legevaktorganisering i Norge. Spørsmålene er justert og 
forbedret mellom de to kartleggingene.  
 
Helsedirektoratet har siden 2012 hatt et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde 
nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten. En kvalitetsindikator er et indirekte mål 
som sier noe om kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene våre. Det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet (NKI) skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av 
god kvalitet. Det er et overordnet mål å utvikle NKI slik at det kan benyttes til politisk styring og 
objektive sammenligninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Eventuelle spørsmål om nasjonale kvalitetsindikatorer på legevakt kan rettes til 
kavlitetsindikatorer@helsedir.no 
 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Lars Rønningen e.f. 
avdelingsdirektør 

Linda Haugan 
seniorrådgiver 

 
Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Alle kommuner                                  
 


