Tønsberg regionens legevakt og ØHD en
realitet, mars 2018.
Historisk dag for Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser
Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om
Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser (TRLKAD). Tønsberg
kommune er vertskommune og har delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet
til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne.
Nå står bygget klart, og den 5. mars åpner legevakten. Det blir en historisk dag for nær
100 000 innbyggere i Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner. Øyeblikkelig hjelp
døgn avdelingen åpner 19.mars.

Målsetningen for Tønsberg Legevakt og ØHD:
Å gi et bedre tilbud til innbyggere som trenger akutt helsehjelp. Vi har også en målsetting om
å redusere innleggelser på sykehus, og bidra til et riktigere pasientforløp i tråd med
samhandlingsreformen.
På dagtid skal legevakten gi hjelp til personer som ikke har fastlege, og som trenger
øyeblikkelig hjelp, og er åpen for befolkningen når fastlegekontoret er stengt.

Nye spesialfunksjoner i legevakten
Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner med egnede lokaler. Lokalene har eget SO rom
for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære
relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO mottaket i Vestfold. Det er også
tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte og politirom med egne innganger.
Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan diagnostisert pasienten
tidligere. Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser i tillegg til
legevaktbil. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold, og har
planlagt oppstart september 2018. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege.
Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til
legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.
Gjennom romløsninger og nytt høyteknologisk utstyr er gode, effektive og sikre
arbeidsforhold tilrettelagt for 80 ansatte. Dette er ikke bare viktig for arbeidsmiljøet, men
også av stor betydning for pasientsikkerheten.

Døgntilbud – ØHD
Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og
brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for
sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for
behandling.
De er ofte eldre, og for syke til å være hjemme alene med tilsyn av hjemmesykepleier. De er
imidlertid ikke så syke at det er nødvendig med sykehusinnleggelse. Det kan f.eks. dreie seg
om en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika, eller pasient som trenger
ekstra væske et par dager. Innleggelsen er tidsavgrenset inntil tre døgns varighet. I tillegg er

en del av sengeposten øremerket for rus/psykisk helse som med dette sikres samme kvalitet
på behandlingstilbudet som somatisk syke.
Avdelingen samarbeider tett med akuttsenteret ved SIV (sykehuset i Vestfold) om bruk av
den diagnostiske sløyfe.

