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Informasjon til kommunene om implementering av nytt  nasjonalt 
legevaktnummer 116117 
 
Helsedirektoratet ønsker å orientere kommunene om etablering av nytt nasjonalt 
legevaktnummer, og ber også kommunene videresende denne informasjon til egen 
legevaktsentral. 
 
Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 (uttales: 
hundreogseksten-hundreogsytten) landsdekkende legevaktnummer. 
 
Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil 
komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret. 
116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke. 
 
Begrunnelsen for et felles nummer er blant annet at det er lettere å huske og enklere å 
forholde seg til når man reiser eller flytter. Mens en stor del av befolkningen vet at 113 
er nummeret til medisinsk nødhjelp, kjenner bare et fåtall til nummeret til sin lokale 
legevakt. At legevakten flere steder har hatt ulikt nummer til ulike tider på døgnet har 
ikke gjort det lettere for brukerne.  
 
Den nye akuttmedisinforskriften ble iverksatt 1.mai 2015. Forskriften regulerer blant 
annet kommunens ansvar for nødmeldetjenesten i § 12. Her fastslås det at kommunen 
har ansvar for: 
 

a) å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for 
kobling til et nasjonalt legevaktnummer 
b) å etablere et fast og offentlig kjent 8-sifret direktenummer til 
legevaktsentralen 
c) å etablere og drifte døgnbemannet legevaktsentral 
d) å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å 
sørge for alternative svarsteder 

 
Legevaktnummeret 116117 er klart til bruk fra 1. september og oppfyller § 12 a. 
Helsedirektoratet har jobbet med legevaktsentralene for å få dette til teknisk og 
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løsningen er snart ferdigstilt. Imidlertid har noen kommuner legevaktsentralordninger 
som ikke dekker forskriftens krav til § 12 b og c.  
 
De gamle faste legevaktnumrene skal fungere som før, under forutsetning av at de 
fyller kravene i forskriften.  Paragraf 12 b pålegger kommunen å ha et eget 8-sifret 
nummer til legevaktsentralen som skal dekke publikums behov for å få kontakt med en 
bestemt LV-sentral i gitte situasjoner. Helsedirektoratet presiser at dette nummeret 
skal være unikt og ikke være sammenfallende med fastlegekontor eller helsesenters 
ordinære telefonnummer. Nummeret skal være reservert for publikums øyeblikkelig 
hjelp-kontakt med LV-sentral og være et supplement til legevaktnummeret 116117.  
 
Det vil gjøre det mulig for publikum å ringe direkte til en bestemt LV-sentral, f.eks. 
dersom om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg i en annen 
kommune.  
 
Kommunen har etter § 12 d plikt til å legge til rette for sikker drift av nasjonalt 
legevaktnummer. Det innebærer at det må gjøres avtaler med alternativ LV-sentral om 
driftsansvar der bortfall av infrastruktur eller andre hendelser gjør det umulig å betjene 
publikums behov for å komme i kontakt med LV-sentralen. Dette bør bygge på risiko 
og sårbarhetsvurderinger (ROS analyse).  
 
Krav til legevaktsentralene er omtalt i akuttmedisinforskriften § 13 Krav til organisering 
og bemanning av legevaktsentralene. Alle kommuner bes om å gå gjennom sine 
ordninger og sørge for at forskriftens krav er oppfylt.  
 
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare 
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Når 
hjelpen haster vil prioriteringen være som tidligere: 
 

• Fastlegen din i åpningstiden  
• Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 
• 113 når det er akutt og står om liv  

Når nummeret tas i bruk i hele landet har vi verdifull erfaring fra et prøveprosjekt i 
Østfold fylke som startet i 2011. Vi vet at noen få henvendelser vil komme til feil 
legevaktsentral. Feilruting kan skje på ulike måter, og systemet er lagt til rette for å 
fange ulike typer feil. Enkelte av feilrutingene løses på systemnivå og utgjør daglig 1-2 
per fylke, avhengig av trafikkgrunnlag. De blir rutet automatisk til fylkets største 
kommune og tilhørende LV-sentral. Andre feil skyldes at adresse fra innringer ikke er 
oppdatert, eller at man har feil geografisk posisjonering for mobiltelefon. Disse må 
håndteres manuelt, ved at en LV-sentral setter over trafikken til riktig LV-sentral. 
Brukeren har ikke gjort feil, men er teknisk rutet til feil legevaktsentral.   
 
Det er kommunens ansvar at alle legevaktoperatører får opplæring i korrekt håndtering 
av feilruting, og overføring til riktig LV-sentral. Helsedirektoratet vil komme med 
utfyllende informasjon i et opplysningshefte om dette. Opplæring av 
legevaktoperatøren skal sikre at innringer stilles gode spørsmål som gir operatøren 
informasjon om hastegrad og tilhørighet. Målet er at feil raskt siles ut og at innringer 
overføres til riktig legevaktsentral eller om nødvendig, AMK-sentral. 
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Legevakten og legevaktssentralene er fortsatt kommunens ansvar. Nytt nasjonalt 
legevaktnummer endrer ikke det lokale ansvaret og de ulike interkommunale avtalene. 
Det er kun nummeret som er endret.  
 
Det vil bli gjennomført tester av 116117 i forkant av iverksettelsen. Dette vil skje 
fylkesvis og legevaktsentralene vil bli orientert fortløpende om dette. Kommunen må 
påregne å delta i testingen av løsningen.  
 
Helsedirektoratet takker kommunene for rask hjelp og godt samarbeid vedrørende 
teknisk innføring.  
 
Informasjonsarbeid  
Informasjon til befolkningen om legevaktordningen er kommunens ansvar. 
Helsedirektoratet oppfordrer kommunen til å informere befolkningen gjennom aktuelle 
kanaler og sørge for rett oppføring i telefonkataloger, opplysningstjenester på nett og 
annet. Informasjon bør også være tilgjengelig gjennom nettsider, ved fastlegekontorer, 
helsestasjoner og mulig annen lokal annonsering.  
 
Husk at eventuelle telefonsvarere ved fastlegekontorene vil trenge oppdatert 
talemelding. 
 
Helsedirektoratet arbeider med å tilrettelegge kommunikasjon i mange kanaler for å 
sikre at alle som trenger det, får informasjon om det nye nummeret.  

 
Hva vi ønsker å oppnå med kommunikasjonstiltak  

• Befolkningen skal enkelt kunne finne kontaktinformasjon til legevakten når de 
trenger det  

• Kommunene skal ha lett tilgjengelig informasjon på nett til sine innbyggere og 
andre som søker etter informasjon 

• Flere enn i dag skal lagre nummeret til legevakten på mobiltelefonen. 
 
Vedlagt finner dere plan for informasjon og forslag til informasjonstekster. Tekstene 
publiseres på nett og tilgjengeliggjøres for søk 1. september. Publisering før dette 
anbefales ikke da det kan skape forvirring i overgangsperioden ved 
hastehenvendelser.   
 
Publikumsinformasjon bør gjøres lik nasjonalt og det er ønskelig at samme budskap 
formidles til brukerne. 
 
Vennlig hilsen 
 
Anette Mjelde e.f. 
fung. divisjonsdirektør 

Hilde Skagestad 
fung.avd.direktør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
   
 
Kopi:  Fylkesmennene og Helse- og omsorgsdepartementet 
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Vedlegg:  
 
1. Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet 
2. Forslag til informasjon på kommunenes web-sider 
 
Vedlegg 1: 
 
 
Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet 
 
Hva Når 

Søk:  
For å sørge for at informasjon om 116117 kommer høyt opp når 
man søker etter «legevakt» kjøper Helsedirektoratet søkeord, og 
lager nettinformasjon på helsenorge.no/legevakt   
 

Fra 1.9.  

Hvilepuls: Helsedirektoratet informerer om nytt nasjonalt 
legevaktnummer gjennom skjermer på legekontor («Hvilepuls»).  
 

Fra 1.9. 

Informasjon på nett hos kommunene:  
Helsedirektoratet lager informasjonsmateriell kommunene kan 
bruke ved behov.  
 

Legges på nett 
1.9. 

Sosiale medier:  
Helsedirektoratet bruker egne kanaler og promoterer innlegg for 
å nå flere med informasjon om nytt nummer.  
 

Fra 1.9. 

PR: Vi lager materiell som kan brukes i mediekontakt lokalt og 
nasjonalt.  

Sendes 
kommunene i 
august.  

 
 
Kontaktperson i helsedirektoratet: 
 
Terje Olav Øen, prosjektleder nasjonalt legevaktnummer 
Epost: teroo@helsedir.no mobiltelefon 415 30 511  
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Vedlegg 2: 
 
Forslag til informasjon på kommunenes web-sider: 
 
Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge  
 
Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede 
nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten). Fra da av vil du komme 
til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret 
fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.  
 
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare 
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.  
 
Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (sett inn lokalt nummer i 
egen kommune). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der 
man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt 
familiemedlem som oppholder seg en annen kommune.  
 
 
Ring først!  
Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best 
at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. 
 
 
 
Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?  

• Fastlegen din i åpningstiden  
• Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 
• 113 når det er akutt og står om liv  

 
 
 
 
Logo til bruk på informasjonsmateriell kan bestilles i originalformat hos 
Helsedirektoratet, almennhelseavdelingen (PHAH) – epostadr. teroo@helsedir.no 
 
 

 
 
 


