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Statsforvalteren ber om opplysninger i tilsynssak
Virksomhet: Bærum kommune v/ Asker og Bærum legevakt

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i medhold av helsetilsynsloven § 4 opprettet tilsynssak mot
Bærum kommune v/ Asker og Bærum legevakt på bakgrunn av melding i medhold av
helsepersonelloven § 17 datert 16.01.21.
Vi er gjort kjent gjennom medieoppslag at det ved Asker og Bærum legevakt foreligger en rekke
oppsigelser fra legepersonell. Oppsigelsene fant sted i siste halvdel av desember og
oppsigelsestiden er på en måned. Kommunens ansvar for organisering og tilrettelegging av
øyeblikkelig hjelpetjeneste, inklusive legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste går fram av helse- og
omsorgstjenesteloven(hol.) § 3-1, § 3-2 første ledd punkt 3 og § 3-5. I perioden 15.01.21-17.01.21 har
vi mottatt varsler fra private og fra Den norske legeforening. Disse er vedlagt dette brevet.
Vi viser videre til helsetilsynsloven § 7, hvor det står at enhver som utfører tjeneste eller arbeid i
helse- og omsorgstjenesten, på anmodning skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger som
tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov,
forskrift eller instruks. Dette gjelder uten hinder av taushetsplikt.
Det understrekes at rene arbeidsrettslige problemstillinger ikke er gjenstand for tilsyn da dette ikke
ligger til statsforvalteren sin myndighet.
Innhenting av opplysninger i saken
Vi ønsker at ledelsen uttaler seg om hvordan kommunen ivaretar forsvarlige helse- og
omsorgstjenester ved Asker og Bærum legevakt, jf. hol. § 4-1 i denne saken.
Vi ber videre om følgende opplysninger:
- En redegjørelse knyttet til de punkter som tas opp i bekymringsmeldingene, og en
redegjørelse for hvilke tiltak dere vil iverksette/har iverksatt.
- Hvordan legevakten ivaretar tilstrekkelig bemanning, herunder en vurdering knyttet til om en
eventuell lav bemanning/feil bemanning har hatt eller vil kunne få konsekvenser for
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-

Redegjørelse om faglig kompetanse/akuttmedisinsk kompetanse hos legene som tar vakter
ved legevakten på nåværende tidspunkt
Hvordan opplæring av nyansatte gjennomføres med tanke på situasjonen som har oppstått
En redegjørelse om smitteverntiltak ved legevakten
Kopi av tidligere relevante avviksmeldinger
Kopi tidligere risikovurderinger innen området

Svarfrist
Statsforvalteren ber om svar innen 27.01.2021. Vi ber dere vise til vår referanse i oversendelsen.
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