
Legevakta
Hvordan bruke oss best

• Når bør du kontakte legevakten?

• Råd og hjelp på telefon

• Ventetid på legevakten

• Betaling og refusjon

In case of emergency, 
remain calm - call 113

Når liv og helse står på spill
ring medisinsk nødnummer 113

Bodø legevakt
Tlf. 116 117

Legevakta er åpen for 
henvendelser hele døgnet

Legevakta er IKKE 
et kveldsåpent fastlegekontor!

If you are in need of medical help / advice, call the local 
emergency service at 116 117

Nyttige telefonnumre

Tannlegevakt lørdag / søndag (16-18): 911 99 730

Fastlegekontoret: 810 59 500

Nordlandssykehuset Bodø: 75 53 40 00

Krisesenteret: 75 52 04 20

Politi: 75 54 58 00

Kirkens SOS: 815 33 300

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Bodø kommune sentralbord: 75 55 50 00

Åpningstider apotek
Vitusapotek Hunstadsenteret M - F (L)  10.00 - 18.00 (10-15)
Vitusapotek Svanen Bodø M - F (L)  09.00 - 18.00 (10-15)
Sykehusapoteket i Bodø M - F  09.00 - 16.00
Trekanten Apotek AS M - F (L) 09.00 - 21.00 (09-18)
Apotek 1 Mørkved M - F  09.00 - 16.30
Apotek 1 Tordenskjold M - F (L) 08.30 - 17.00 (10-15)
Apotek 1 City Nord M - F (L) 10.00 - 21.00 (10-18)
Boots apotek Sentr.gården M - F (L) 08.30 - 17.00 (10-15)

Overgrepsmottak
Ved Bodø legevakt har vi et eget akuttmottak for 
deg som har vært utsatt for voldtekt, seksuelle 
overgrep eller vold i nære relasjoner.

Du kan kontakte mottaket enten på 
tlf. 116 117, via politiet eller via krisesentret.

Kontaktinformasjon: 
legevakta@bodo.kommune.no
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Vi hjelper deg når det haster

Legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med 
helseproblemer som ikke kan vente til 
vanlig kontortid, eksempelvis:

• nyoppståtte smerter i bryst eller mage
• pustevansker
• akutt sykdom eller alvorlig forverring
• nedsatt allmenntilstand hos barn
• alvorlig psykisk sykdom
• mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• kuttskader som må syes

Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig 
forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt 
forverring.

Betaling på legevakta
Legevakta krever betaling etter faste takster. 
Dersom du betaler kontant eller med kort unngår du 
faktureringsgebyr.

I noen tilfeller kan du få refundert transportutgifter, 
avhengig av hvor alvorlig tilstanden din er.

Husk å ta med eventuelt frikort.

Telefonrådgiving er gratis.

Fastlegen er alltid førstevalg

Legevakta er en kommunal helsetjeneste for 
sykdom og skader som må behandles så raskt 
at fastlegen ikke kan benyttes.

Legevakta er ikke et kveldsåpent fastlegekontor, og det 
er derfor viktig at du først og fremst benytter deg av din 
fastlege. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp på dagtid, 
og alle fastlegekontor har øyeblikkelig hjelp-timer.

Ring oss og spør!
Ring og spør om du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! 
Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange 
tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, slik at du 
slipper å reise til legevakta.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi 
ofte informasjon om tilstanden din, eventell feber, om 
tidligere sykdommer og faste medisiner.

Dette kan være lurt å ha i huset:
• termometer
• febernetsettende stikkpiller / tabletter til barn
• smertestillende tabletter
• nesespray
• plaster / bandasje

Telefonrådgiving er gratis.

Alle telefonsamtaler blir tatt opp.

Dersom du må vente 
er det fordi andre trenger hjelp først

På legevakta må vi prioritere de sykeste først.

Pågangen varierer, og legen kan også bli kalt ut til 
akutte hendelser. Derfor kan vi bare gi deg veiledende 
timeavtale. Dersom du må vente, er det fordi vi 
prioriterer andre pasienter med mer alvorlig sykdom.

Når liv og helse står på spill
ring medisinsk nødnummer 113


