
Utstyr i legevaktbil, akuttsekk samt medikamenter 

Under finnes forslag til medisinsk utstyr som bør finnes i legevaktbilen og som skal dekke 
behov ved sykebesøk og utrykning til akuttmedisinske pasienter, innhold i akuttsekken, og 
medikamenter. Medikamentene kan oppbevares i egen koffert eller lomme i akuttsekken. 
  
Forslag til medisinsk utstyr i legevaktbil 
 

Otoskop  

Stetoskop  

Tungespatler  

Termometer  

Reflekshammer  

Målebånd  

Skop til hjerteovervåkning  

Intraossøs kanyle  

Blodtrykksapparat med ulike 
mansjettstørrelser 

 

Pulsoksymeter  

Apparat til måling av blodsukker  

ØNH-utstyr (nesespekulum, øretuber, 
hodelykt, tamponadeutstyr) 

 

EKG apparat  Apparatet bør ha mulighet for overføring av 
EKG til spesialisthelsetjenesten for vurdering 

Utstyr til sutur og behandling av sår (lampe, 
peang, kirurgisk pinsett, nåleholder, saks, 
skalpell, suturtråd, strips, lim 
bandasjemateriell, kompresser) 

 

Utstyr for kateterisering av urinveier  

Utstyr for intravenøs behandling (kanyle, 
væske (NaCl), infusjonsslanger, sprøyter og 
spisser) 

 

Forstøverapparat  



Utstyr for oksygentilførsel og ventilering av 
luftveier (bag og maske, oksygenreservoar, 
svelgtuber, laryngealtuber til barn og voksne) 

 

Defibrillator Det anbefales defibrillator som også kan 
fungerer som overvåkningsapparat med 
integrert BT-måling, oksygenmetning, 
rytmeovervåkning og EKG med 12 
avledninger. Dersom en enkel defibrillator 
velges, bør det være separat utstyr til måling 
av oksygenmetning og blodtrykk. 

Akuttsekk med utstyr  

Sug  

Personlig sikkerhetsutstyr som bekledning, 
hjelmer, lykter etc 

 

Oksygenkolber  

  
 
  
Forslag til innhold i akuttsekk 
 

Hansker  

Boks for skarpe gjenstander  

Avfallsposer  

Opptrekkskanyler  

Sprøyter (assosierte størrelser)  

Blodsukkerapparat  

Utstyr for luftveishåndtering  Sug 
Pocketmask 
Maske/bag for ventilering 
Oksygenmasker med slange 
Svelgtuber 
Supraglottisk luftveisutstyr 

Utstyr for sirkulasjonshåndtering  Staseslange 
Venekanyler (forskjellige størrelser) 
Intraossøs nål 



Væsker (NaCl 1000ml) 
Kompresser etc. for stans av ytre blødninger 
Turniké 

Immobiliseringsutstyr Bekkenslynge 
Nakkekrage 
Vakumspjelk 

Utstyr for å forebygge nedkjøling Helsetepper 
Varmefolie 

  
 
 
Forslag til medikamenter 
 

Antibiotika Benzylpenicillin injeksjonsvæske 

Cefuroxim injeksjonsvæske 

Analgetika Morfin injeksjonsvæske 

Hjerte/sirkulasjon Glyseroltrinitrat resoribletter eller munnspray 

Acetylsalisylsyre brusetabletter 

Furosemid injeksjonsvæske 

Metoprolol injeksjonsvæske 

Adrenalin 1 mg/ml injeksjonsvæske 

Adrenalin i autoinjektor 

Atropin injeksjonsvæske 

Amiodarone injeksjonsvæske 

Legemidler til prehospital trombolysebehandling der slik 
behandling er avtalt med helseforetaket. 

Luftveier Adrenalin til inhalasjon (adrenalin injeksjonsvæske 1 mg/ml kan 
benyttes) 

Salbutamol inhalasjonsvæske 

Salbutamol injeksjonsvæske 

Ipratropiumbromid inhalasjonsvæske 

Mage/tarm Butylskopolamin injeksjonsvæske 



Nervesystemet Diazepam klyster 

Diazepam injeksjonsvæske 

Midazolam munnvann 

Midazolam injeksjonsvæske 

Hormonsystemet Glukagon injeksjonssett 

Glukose 500 mg/ml injeksjonsvæske 

Antihistaminer 
  

Deksklorfeniramin injeksjonsvæske 

Glukokortikoider 
  

Hydrokortison injeksjonsvæske 

Kvalmestillende Ondansetron injeksjonsvæske 

Metoklopramid injeksjonsvæske 

Antidoter Nalokson injeksjonsvæske 

Flumazenil injeksjonsvæske 

Medisinsk kull, pulver til mikstur 

Infusjoner Natriumklorid 

Lokalbedøvelse Lidokain spray 

Diverse Natriumklorid til skylling av intravenøs kanyle 

Sterilt vann oppløsningsvæske til parenteralt bruk 
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