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Samme telefonnummer til legevakten i hele landet  
Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det 
sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder 
deg.  

- Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 
116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise, sier 
enhetsleder for Helsetjenester ved Narvik legevaktssentral Astrid Schøning.  

Legevakten skal hjelpe deg når fastlegen ikke er tilgjengelig:  

- Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen 
først, sier Schøning.  

Kontakt mot helsevesenet har tre nivåer i Norge. Fastlegen er din hovedkontakt. Legevakt skal hjelpe 
når fastlegen ikke er tilgjengelig. Hvis det er akutt og står om liv, skal du ringe 113. 

- Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten 
skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise, sier 
enhetslederen.  

De gamle «lokale» telefonnumrene til legevaktene har fortsatt en funksjon og vil fortsatt virke:  

- Noen ganger har man behov for å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der 
man selv oppholder seg, for eksempel hvis man ringer for et familiemedlem. Derfor har alle 
legevaktene et eget nummer de også kan kontaktes på, sier enhetsleder Astrid Schøning.  

Det lokale nummeret til legevakten finner du på kommunens nettside eller 
nummeropplysningstjenester.  

Fakta:  

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  

Med vennlig hilsen 

Astrid Schøning 
Enhetsleder Helsetjenester  
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For mer informasjon:  

Kontaktpersoner: 
 

Enhetsleder Helsetjenester Astrid Schøning Tlf: 916 74 209 

  

Mer informasjon: https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse/helsetjenester/Narvik legevakt/ 
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