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1. Sammendrag 

 
Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene Målselv, Bardu, 
Salangen og Lavangen. Kommunene Gratangen og Ibestad har også vært invitert, men har ikke 
deltatt.  Arbeidsgruppas mandat har vært å utrede en legevaktordning mellom kommunene 
Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen. Videre skulle det avklares med Gratangen og Ibestad om 
deres deltakelse. Prosjektet/arbeidsgruppa utreder legevaktssentral tilknyttet Troms Militære 
sykehus.  
 
Arbeidsgruppa vil på bakgrunn av sitt arbeid tilrå at det etablere felles legevakt og LV-sentral 
lokalisert til TMS i legevaktas kjernetid. Kjernetida er foreløpig definert til følgende tidspunkt: 
 
Tabell 1 

ukedag tidspunkt 
Mandag – torsdag kl 15.30 -22.00 
Fredag kl 15.30 –24.00 
Lørdag kl 11.00 – 24.00 
Søndag kl 11.00 –22.00 

 
I tillegg etableres felles LV-sentral på TMS på mandag – fredag kl 08.00-15.30. 
På helligdager driftes legevaktstjenesten etter samme tidspunkt som søndagsvakt. 
 
For alle andre tidspunkt kjøpes LV-sentraltjenester eksternt enten fra Harstad, Narvik eller 
Tromsø. 
 
For alle andre tidspunkt enn det som er definert som kjernetid etableres det hvilende 
bakvaktsordning i legevaktsdistriktet. I samme periode skal det være en tilgjenglig telefonlege 
etablert ved den eksterne LV-sentralen som skal ta hånd om og vurdere henvendelsene.  
 
Konsekvensene av en omorganisering av legevakten i vårt distrikt er mange. Disse er særskilt 
behandlet i pkt 8.3 . De fleste konsekvensene er positive. Ulempene knytter seg i hovedsak til 
større avstand til legevakta fra ytterkantene i distriktet.   
 
Det tas sikte på at LV-sentralen og legevakta skal organiseres ved TMS i kjernetiden. Oppstart er 
planlagt 1. juni 2006. 
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2. Bakgrunn 

I lov om helsetjenesten i kommunen av 19. desember 1982 ble kommunene tillagt ansvaret for 
allmennlegetjenesten og legevaktordninger. Inntil da hadde legevaktarbeidet vært basert på 
frivillige ordninger mellom legene og staten. Kommunene har etter kommunelegeavtalen ansvar 
for å planlegge og organisere legevakttjenesten. Herunder hører også ansvar for hjelpepersonell 
og beredskapsgodtgjørelse til leger, samt ansvar for lokaler og utstyr. Det er således landets 
kommuner som har ansvar for å gi befolkningen en tilfredsstillende helsetjeneste. Undersøkelser 
som er gjort viser at om lag 2 %1 av henvendelsene til legevakt er livstruende tilstander som 
krever rask behandling, mens de resterende 98 % er allmennmedisinske problemstillinger. 
 
For kommunene i Indre Troms er det viktig at en etablerer og  kontinuerlig evaluerer ordninger 
som sikrer befolkningen tilgang på kvalitativt gode tjenester, og som trygger den akuttmedisinske 
beredskapen. For å lykkes med dette er det avgjørende at legetjenesten organiseres slik at 
rekruttering og stabilitet av leger sikres best mulig.   
 
Hyppige døgnkontinuerlige legevakter med få oppdrag er lite attraktive. Slike ordninger gir en 
belastning som leger ikke ønsker.  
 
Redusert vaktbelastning, konsentrerte vakter og økt tilfang på oppdrag er tiltak som gir leger 
bedre arbeidsforhold. Forsvaret har i Indre Troms en rekke leger knyttet til sin virksomhet. Det er 
ønskelig å se på muligheten av en økt samordning mellom sivile og militære ressurser.   
 
Signaler fra flere av de faste legene bekrefter at omfanget på vaktbelastningen er en viktig 
faktor som negativt påvirker legesituasjon i vårt distrikt. Hyppige vakter fører til unødig slitasje. 
Mange leger ser seg om etter annet arbeid, eller søker seg fritatt fra vaktordningen. For yngre 
leger og særlig yngre kvinner med små barn fører hyppige vakter til at stillingene blir lite 
attraktive. 
 
Det er viktig for den akuttmedisinske beredskapen at det gjøres endringer som sikrer tilgangen på 
beredskapspersonell. Legevakttjenesten i Indre Troms er organisert ulikt i fra kommune til 
kommune. Organisatorisk har de ingen store felles overbygninger. Dersom kommunene etablerer 
felles løsninger vil en lettere kunne se de samlede ressurser under ett. Samtidig økes muligheten 
til å oppnå større stabilitet og effektivitet når det gjelder legedekning.   
 
Gjennom etablering av interkommunal legevakt, ønskes følgende 
målsettinger oppnådd: 
 

 Sikre tilgang på øyeblikkelig hjelp 
 Bedre kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene 
 Mer stabil legedekning i Indre Troms med større muligheter for rekruttering 
 Godt organisert legevakttjeneste innenfor faglige forsvarlige rammer 

                                                 
1 Veileder for etablering og drift av interkommunale legevaktordninger 
Utgitt: 09/2003, helse og sosialdirektoratet 
 



Jørn O Stensløkken    23. januar 2006 
 

5

3. Mandat 

Gruppens mandat er som følger:  
Utrede en legevaktordning mellom kommunene Målselv, Bardu, Lavangen og Salangen. Det 
avklares med Gratangen og Ibestad om de skal delta. Prosjektet/arbeidsgruppa utreder 
legevaktssentral tilknyttet Troms Militære sykehus. Prosjektets utredning er omfattende. Den 
omhandler blant annet å se på tilgjenglige ressurser, avstander, reisetid, ulike alternativer 
vedrørende åpningstid(bemanning ettermiddag, kveld, helger/høytider) felles vakttelefon, 
investeringer, reglement og ulike samarbeidsmodeller (evt. samordning av militær og sivil 
legevakt og avtale med TMS). Herunder også hvilke kostnader prosjektet vil medføre for den 
enkelte kommune. Arbeidsgruppen samler merknader og kommentarer fra de berørte kommunene 
og presenterer forslag for rådmennene før prosjektet sluttføres.  

4. Rammer og forankring 

Prosjektet er forankret i Rådmannsgruppa som er sammensatt av rådmenn og 
administrasjonssjefer i de berørte kommuner. Det har vært innhentet informasjon basert på 
samtaler mellom ordførerne og leger i kommunene, samt med Universitetssykehuset Nord Norge. 
Samtlige har gitt sin tilslutning/anbefaling til en utredning som fokuserer på muligheten av en 
utvidet legevakttjeneste. 
 
Prosjektet er finansiert som et spleiselag mellom Fylkesmannen og de involverte kommunene 
med en ramme på total kr 320.000,-. Rådmannen i Bardu har på vegne av deltakerkommunene 
innehatt prosjektansvaret. 

 
Sammensetning av arbeidsgruppa : 
 

 Line Raustein, Målselv 
 Arne Holm, Bardu 
 Lars Nesje, Salangen 
 Kjell-Are Pettersen, Lavangen 
 Monica Lundberg, Bardu 
 Representant fra Ibestad 
 Representant fra Gratangen 
  

                     Jørn Stensløkken har deltatt som gruppas sekretær 
 
Prosjektet legges fram til politisk behandling med tanke på oppstart av prøveprosjekt medio 
2006. Kommunene Ibestad og Gratangen har ikke møtt i prosjektet. De har i etterkant signalisert 
at  de på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å vurdere endringer av eksisterende 
legevaktsløsning. De ønsker derimot å kunne komme tilbake til saken på et senere tidspunkt. 
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5. Befolkning og avstander 

5.1 Befolkning 

Prosjektet omhandler følgende kommuner:  
Lavangen, Gratangen, Ibestad, Bardu, Salangen og Målselv.   

 
Med bakgrunn i befolkningsframskrivingene til Statistisk Sentralbyrå(SSB) forventes det at 
Bardu får en svak økning i folketallet, mens Målselv, Salangen, Ibestad, Gratangen og Lavangen 
forventes en svak nedgang mot 2010.  

 
Befolkningsgrunnlag i Indre Troms 
 
Tabell 2 

 2005 
1917 Ibestad 1 649 
1919 Gratangen 1 268 
1920 Lavangen 1 029 
1922 Bardu 3 874 
1923 Salangen 2 244 
1924 Målselv 6 658 
 16722 

 

5.2 Geografiske avstander 

Tabell 3 

 Seter 
moen Andselv Moen Tennevoll Skjold Sjøvegan Målsnes

Setermoen 0 31 39 42 59 29 61 
Andselv  31 0 8 73 49 60 30 
Moen 39 8 0 80 43 68 24 
Tennevoll 42 73 80 0 100 18 102 
Skjold 59 49 43 100 0 88 65 
Sjøvegan 29 60 68 18 88 0 90 
Målsnes 61 30 24 102 65 90 0 
Narvik 96 123 134 79 77 79 120 
Harstad 142 173 180 125 200 142 203 
Tromsø 162 128 123 200 120 200 131 
Finnsnes 69 40 37 89 78 71 112 



Jørn O Stensløkken    23. januar 2006 
 

7

6. Akuttmedisin, målsetting, organisering og tilgang på personell. 

Med kommunal legevakt menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere 
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 
Legevakt er en del av kommunehelsetjenesten og hjemlet i Lov om kommunehelsetjenesten. 
 
Loven pålegger kommunene å sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig 
oppholder seg i kommunen. I de fleste kommuner er legevakt videre definert som pålagt overtid 
for primærleger utover normal kontorarbeidstid (NOU 1998:9, s. 53). Dette er også den 
definisjonen som ligger til grunn i denne utredningen. 
Legevakttjenesten har tre hovedoppgaver (NOU 1998:9, s.58-59): 
 

a) Diagnostisere og ferdigbehandle akutte allmennmedisinske tilstander som ikke har behov 
for sykehusbehandling 

b) Diagnostisere tilstander som krever henvisning til eller innleggelse i sykehus, og 
kanalisere disse til riktig nivå for behandling 

c) Diagnostisere, primærbehandle og stabilisere tilstander som er akutt livstruende, og som 
krever rask innleggelse i sykehus. 

 
Legevakt skal med andre ord håndtere øyeblikkelig hjelp – situasjoner, enten gjennom å 
diagnostisere og ferdigbehandle tilstandene, kanalisere dem til riktig nivå og/eller stabilisere 
tilstander som krever rask innleggelse på sykehus. 
 
Medisinskfaglig er øyeblikkelig – hjelp begrepet knyttet til vurdering av om hjelpen er 
påtrengende nødvendig. Vurderingen må vektlegge om det er fare for liv, eller fare for alvorlig 
forverring av en helsetilstanden (NOU 1998:9 s.17). 
 
Den kommunale legevakta skal bestå av personell som kan utføre akuttmedisinsk behandling 
(leger og evt medhjelpere), og en legevaktssentral (en LV-Sentral) som er ansvarlig for mottak og 
videreformidling av pasienthenvendelser til lege. Det er stilt krav om at LV-sentral skal være 
bemannet med helsepersonell. Det handler om å håndtere den akuttmedisinske beredskapen på 
faglig forsvarlig vis.  
 

6.1 Ulike modeller for organisering av legevakt og LV-sentral 

Det finnes flere ulike måter å organisere legevakttjenester. En skiller mellom legevakt og 
legevaktssentral (LV-Sentral). 
 
LV-sentralen betjenes på døgnbasis fra ett sted. Det kan være i eller utenfor kommunen, eller i et 
interkommunalt samarbeid. LV- sentraler som samarbeider med hverandre kan overta funksjoner 
for hverandre i enkelte perioder f.eks på kveldstid eller hele døgnet(helger).   
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6.2 Interkommunal legevakt (IKL) og Legevaktssentral (LV-Sentral) 

Med interkommunal legevakt, menes det at vaktdistriktet strekker seg ut over kommunegrensene, 
og at to eller flere kommuner inngår samarbeid om felles vaktdistrikt. At legevakten er stasjonær, 
betyr at legene har tilstedevakt, og at pasientene i størst mulig grad må dra til legevakta når 
konsultasjon av lege er nødvendig. 
 
Når små nabokommuner samarbeider i ”små interkommunale vaktdistrikt” er løsningen som 
regel at legene dekker beredskapen fra eget hjem med hvilende hjemmevakt, dvs at pasientene 
oftest må reise til den kommunen hvor vakthavende lege er, for å motta aktuell hjelp. 
 
I små interkommunale distrikt ser en ofte at LV-sentralene organiseres veldig forskjellig. I vårt 
område er det for eksempel to parallelle ordninger i en og samme legevaktsordning. Dette gir seg 
utslag i at legen må forholde seg til flere LV sentraler samtidig. Som eksempel kan nevnes den  
interkommunale legevakta i Bardu, Salangen og Lavangen hvor GIV-sentralen og LV sentralen i 
Bardu opererer parallelt.  
 
I store distrikt er legevakt og LV-sentral som regel samlokalisert. LV-sentralen er bemannet med 
eget personell (helsepersonell) som kan utføre prøvetaking og bistå legen på ulikt vis. I store 
distrikt som for eksempel Interkommunal legevakt i Arendal, har en organisert både fastvakt og 
”kjørevakt”. Ved kjørevakt har legen mulighet til å reise ut til pasientene. Fordelen med store 
legevaktsdistrikt er i første rekke at akuttberedskapen blir mer forutsigbar. For den andre blir 
tilgjengeligheten bedre. Sist, men ikke minst får befolkningen hjelp av kvalifisert helsepersonell 
når de tar kontakt. Dessuten er det enklere å foreta adekvate undersøkelser og prøver ved 
sistnevnte organisering. 
 
En fast eller profesjonell LV-sentral vil ofte kunne gjennomføre en mer rutinert og profesjonell 
silingsfunksjon av pasienthenvendelser enn hva mindre LV-stasjoner gjør.  Store legevaktsdistrikt 
gir også en effektiv bruk av legen som er på jobb, fordi pasientstrømmen er større og flere blir 
behandlet pr. vakt.  I forhold til arbeidsmiljøet får legene bistand fra annet hjelpepersonell og 
slipper dermed å stå alene i situasjoner. Etter midnatt har LV sentralen kapasitet til å betjene et 
langt større nedslagsfelt en det den normalt gjør tidligere på kvelden. Årsaken til dette er at mer 
enn 90% av alle henvendelser til LV-sentralen skjer i perioden fra kl 17.00- kl 22.00. Etter dette 
tidspunktet synker henvendelsene betydelig. 
  
Utfordringer knyttet til interkommunal legevakt : 
 

 Lengre reiseavstand til legevakten kan gi publikum opplevelsen av redusert trygghet og 
tilgjengelighet  

 Fastsetting av forsvarlig responstid for helsepersonell i vakt 
 Økt tilgjengelighet av legevakt gir økt bruk 
 Variasjoner i legedekningen i kommunene kan gi økt arbeidsbelastning etter 

nyorganisering ved enkelte legevaktordninger (ved at en ”tar over” problemer for 
nabokommuner med dårlig stabilitet i legedekningen) 

 Fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår lokalt og sentralt 
 Kostnadsfordeling mellom kommunene 
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6.3 Regionalisering av tjenester  

Regionalisering betyr her at flere interkommunale legevaktdistrikt går sammen om å løse hele 
eller deler av egne legevaktfunksjoner innenfor hele eller deler av et legevaktsdøgn.  
 
Som eksempel kan en tenke at en kjøper LV-sentral tjenester (mottak av pasienthenvendelser) på 
natt og i enkelte andre perioder hvor IKL erfaringsmessig har liten aktivitet.  
 
Fordelen med regionalisering og/eller funksjonsdeling, er at tilgjenglige ressurser utnyttes mer 
optimalt og gir rom for gunstige vaktordninger. Betydelige besparelser så vel personalmessig som 
økonomisk vil kunne oppnås. 
 
Erfaring fra legevaktdrift viser at 90 % av henvendelser til legevakt skjer før kl 22.00 på 
ukedager og fram til midnatt i helger. Dette betyr at aktiviteten til LV-sentralen utenom disse 
tidspunktene synker drastisk, og at behovet for assistanse dermed reduseres. 
 

6.4 Bruk av telemedisin 

Telemedisinske løsninger kan i en hvis grad benyttes som en ”backup-løsning” i legevaktsdistrikt  
der avstand, befolkningsgrunnlag, tilgjenglighet og risikoen i forhold til tap av liv mv. skulle tilsi 
det. Telemedisinske løsninger kan etableres i døgnåpne helseinstitusjoner som sykestuer og 
sykehjem, og vil da kunne fungere som legens forlengede arm. Summen av slike konsultasjoner 
bør ikke være et ordinært behandlingstilbud, men unntaksvis benyttes der spesielle behovet tilsier 
det. 
 
Utstyr som kan vurderes er blant annet EKG, elektronisk stetoskop, ultralyd og spirometri. Type 
utstyr må vurderes særskilt ut fra sted og tilgjengelig kompetanse. Utfordringen med utnyttelse av 
telemedisinsk utstyr ligger primært i opplæring av lokalt ressurspersonell. Bruken av telemedisin 
er ikke vurdert videre i denne utredningen. 
 

6.5 Bruk av bakvaktslege 

Med bakvaktslege menes en lege som inngår i en beredskapsordning. Vedkommende tilkalles ved 
behov og tjenesten betegnes da som aktiv tjeneste. En bakvaktslege skal bare benyttes i særlige 
tilfeller. Omfanget bør ikke overstige 10-20 % av vaktene. Dersom bruken av bakvaktslege er 
hyppigere enn dette, bør ordningen tas opp til vurdering. Ivaretakelse av akuttberedskapen i 
forhold til sykehjemspasienter må sees i sammenheng med bruk av bakvaktslege. 
  

6.6 Tilgang på legepersonell og rekruttering av kommuneleger 

Hvordan kommunene organiserer legevakten ser ut til å ha betydning for hvorvidt de greier å 
oppnå stabil legedekningen eller ikke. I mange mindre kommuner er vaktbelastningen pr. lege i 
dag så stor at mange brenner seg ut, og søker seg over i annet arbeid. I Indre Troms er situasjonen 
den at mange leger søker fritak fra legevakta, fordi vaktordningen oppleves som for slitsom. For 
nyutdannede leger kan det å ta del i vaktordninger med stor aktivitet og utfordrende arbeidsmiljø, 
være en viktig faktor for valg av arbeidssted. Det er også av stor betydning at legene slipper å 
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jobbe alene. Det er god støtte og skaper faglig trygghet i å kunne ha kollegaer å drøfte og rådføre 
seg med i løpet av vakta. Store vaktdistrikt tilsier at det blir flere å fordele vaktbelastningen på og 
dermed mindre press på den enkelte lege. 
 
I Indre Troms er en rekke leger knyttet til forsvarets virksomhet og etter hvert til Viken Senter. 
Det kan være aktuelt at noen disse ønsker å påta seg vaktberedskap og dermed inngå i 
legevaktordningen. I så fall vil kommunelegene ytterligere avlastes. Interkommunale 
legevaktordninger har også ”et marked” i forhold til andre eksterne leger som ønsker å ta vakter. 
Gode vaktordninger vil kunne stabilisere legesituasjonen og vil dermed gi kommunene og 
regionen bemanningsmessige fortrinn.  
  

6.7 LV-sentral 

De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap er 
tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten. 
Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og LV-sentraler, helsepersonell i vaktberedskap i 
somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon, og helsepersonell i ekstern vaktberedskap. 
De skal kunne kommunisere med hverandre og med andre nødetater i et kommunikasjonsnett. 
AMK-sentraler og LV-sentraler skal begge bemannes med kompetent helsepersonell 
 
LV-sentralene:  

a) skal motta og håndtere henvendelser via ett fast legevaktsnummer innenfor ett fastsatt 
geografisk område. De skal herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser til 
lege i vaktberedskap, til hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante 
instanser. 

b) skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om akuttmedisinsk hjelp 
til AMK-sentralen. 

c) må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon. De bør ha utstyr for 
logging av ”trafikken”. 

 
Ulike modeller for organisering av LV sentraler 
Tabell 4 

Modell Kommentar 

1 LV-sentral (med kvalifisert personell) uten 
stasjonær legevakt. 

Telefonhenvendelser og rådgivning, formidling av 
legebesøk i en eller flere kommuner. Passer på små 
steder med store geografiske skiller   

2 LV-sentral i stasjonær legevakt uten tilknytning til 
sykehus. 

Ev. kan LV-sentralen betjene satellitter, ev. med 
leger i bakvakt i nabokommunen; hele eller deler av 
døgnet. 

3 LV-sentral i stasjonær legevakt i aktiv periode (08-
23) uten tilknytning til sykehus. Deretter type 5 

Som type 2 i aktiv periode og som type 5 i passiv 
periode(23.00-08.00 )  

4 LV-sentral i AMK-sentral. 
En eller flere stasjonære legevakter betjenes av LV-
sentralen lokalisert i AMK-sentral. Flere forlater 
denne modellen til fordel for type 2. 

5 Felles akuttmottak (FAM) med sykehus. Enkelte  av 
disse har samlokalisert sin LV-sentral. 

Mest brukt i mindre sykehus (bla i Narvik) 

6 LV-sentral i stasjonær legevakt fysisk beliggende i 
sykehus med eller uten AMK-sentral. 

Benyttes i større grad i store- og mellomstore 
interkommunale legevaktdistrikt. 
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6.8 Ulike organisasjonsformer 

Interkommunal legevakt (IKL) trenger en hensiktsmessig organisasjonsform for å gi ryddige 
driftsrammer. Valg av organisasjonsform vil avgjøre i hvilken grad de deltakende kommunene 
har innflytelse på driften. Det er flere måter å organisere driften på. Her presenteres de fire mest 
brukte modellene. 
 
Alternativ 1:  
Interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskap. Dette alternativet er 
utformet med tanke på å regulere interkommunalt samarbeid som et eget rettssubjekt, og der 
deltakerne har ubegrenset ansvar for en brøkdel av selskapets forpliktelser som følger av 
eierandel eller selskapsavtale (I motsetning til aksjeselskap, der eiernes økonomiske ansvar 
begrenser seg til sine aksjer). Lov om interkommunale selskap ivaretar og regulerer innflytelse og 
ansvar for de deltakende kommunene. Denne loven er generell og brukes for mange typer 
interkommunalt samarbeid. Det viser seg at det kan være vanskelig å avgjøre når en legevakt ”er 
et eget rettssubjekt”. I enkelte tilfeller må departementet fatte avgjørelser etter konkret vurdering 
for eksisterende foretak. Interkommunale selskap er således selvstendige, og har for eksempel 
arbeidsgiveransvar for ansatte. Hvorvidt dette er ønskelig eller ikke, må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle og i samarbeid med de deltakende kommuner.  
 
Alternativ 2:  
Legevakten er en avdeling av helseetaten i vertskommunen, og selger tjenester til andre 
deltakende kommuner. Det er fullt mulig at en kommune påtar seg vertsrollen for 
legevaktsamarbeidet og gir de andre tilsluttede kommuner muligheten til å kjøpe 
legevakttjenester. Kommunen avtaler da en godtgjøring for deltakelse. Det vil være 
vertskommunen som er arbeidsgiver for personellet og ansvarlig for å organisere legevakten. 
Innholdet og omfanget av samarbeidet er kun regulert i avtale mellom kommunene om kjøp av 
tjenester som kan være mer eller mindre spesifiserte. Det er vertskommunen som driver og styrer 
driften. 
 
Alternativ 3:  
Legevakttjenester utført av en tilbyder, for eksempel privat aktør. Dette kan være et privat 
legekontor eller et aksjeselskap som drifter hele tjenesten. Aksjonærer kan enten være 
kommunene eller private investorer, eller en kombinasjon. Her vil kontrakten mellom bestiller og 
utfører eller kjøper og selger være avgjørende. Kommuner som velger denne driftsformen, bør 
overveie å lage en bestillerplan som går i gjennom hele tjenesten før man går til det skritt å 
utforme kontrakt med leverandør. Kontraktsutforming vil måtte inneholde kvalitetsparametere og 
være så presis at det ikke åpnes for tolkninger av de forhold som skal reguleres. Andre viktige 
momenter i kontrakt-syklusen kan være betaling, bruk av underleverandør, ansvar for 
ferdigbehandlede pasienter, mislighold av avtalen, adgang til reforhandling, varighet og 
oppsigelse av kontrakten med mer.  
 
Alternativ 4:  
Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.I kommuneloven (10) er det åpnet 
mulighet for at samarbeidet kan være styrt av et felles styre Denne bestemmelsen kan en bruke 
dersom legevakten fortsatt tenkes drevet som en kommunal avdeling i en av kommunene, og der 
budsjett, personalansvar og drift fortsatt ivaretas av vertskommunen. Dersom en ønsker  
legevakten som er et eget rettssubjekt, skal driften organiseres som et interkommunalt selskap.  
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7. Beskrivelse av akuttmedisinsk beredskap i vår region. 

Denne utredningen gjelder følgende seks kommunene: Ibestad, Lavangen, Gratangen, Salangen 
Bardu og Målselv. For å sette vårt distrikt i et regionalt perspektiv med potensielle 
samhandlingsaktører, har arbeidsgruppa funnet det formålstjenelig å inkludere akuttberedskapen i 
de tilgrensede områdene i Ytre Midt-Troms (Finnsnes) og i Harstad/Narvik.  
 
Akuttmedisinsk beredskap innebærer for oss tre elementer. De er: 

a) Organisering av LV-sentralene 
b) Organisering av legevakt  
c) Tilknytning til AMK-sentral   
 

7.1 LV – Sentral(er)  i Indre- Troms 

Gratangen interkommunale vaktsentral (GIV) er først og fremst en svartjeneste som blant annet 
har ansvar for 110 sentralen (brann) samt andre sentralbordtjenester for ulike oppdragsgivere. 
GIV har primært nedslagsfelt i 10 kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland, men fungerer 
også som LV-sentral for ett utvalg kommuner. GIV sentralen fyller ikke forskriftens krav om 
bruk av godkjent helsepersonell. 
 
GIV har oppgaven som LV-sentral for kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen. Kostnaden 
for å bruke GIV sentralen er ikke kjent, men stipuleres til kr 100.000 pr. kommune.  
 
Gratangen er knyttet opp mot LV sentralen i Narvik kommune (stipulert kostnad til FAM i 
Narvik er kr 100.000). 
 
Kommunene Bardu og Målselv har egne LV-sentraler. Disse betjenes fra kommunens sykehjem. 
Det er ikke satt av eget personell til oppgaven på annen måte enn at sykehjemmene er blitt tilført 
ekstra stillingsressurs. Målselv kommune antyder at driften av LV-sentralen utgjør kr 1 300 000. 
Bardu kommune har stipulert en kostnad for driften av LV-sentral til kr 600 000(1,5 årsverk). 
Samlet kostnad knyttet til LV-sentral beregnes på bakgrunn av nevnte estimat til totalt 
kr 2 300 000. Samlet befolkningsgrunnlag for distriktet er i underkant av 17.000 innbyggere.  
 

7.2  LV – sentral i Ytre Midt-Toms 

Kommunene Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy samarbeider om felles LV- 
sentral(ettermiddag og helger). Den er lokalisert på Finnsnes, og er døgnbemannet med eget 
personell som sykepleier, legesekretær, helsesekretær og/eller bioingeniør. Personalkostnader for 
hjelpepersonell (eksklusiv legegodtgjørelse) er beregnet til kr 2 129 000(2004). 
Befolkningsgrunnlaget er omlag 19.400 innbyggere. 
 

7.3  LV-sentral i Harstad 

Harstad legevakt /Akutten er en felles helseberedskapssentral for Harstad kommune og 
Hålogalandsykehuset avd. Harstad. Akuttmottaket i Harstad fungerer dermed både som AMK og 
LV-sentral. Legevakta yter tjenester til i overkant av 23 000 innbyggere.  
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7.4  LV-sentral i Narvik 

FAM er et felles akuttmottak for Hålogalandsykehuset avd. Narvik og kommunene Narvik, 
Ballangen og Gratangen. De betjener ca. 20 000 innbyggere. Akuttmottaket i Narvik fungerer 
både som AMK og LV-sentral. Kostnader knyttet til LV- sentralen i Harstad og Narvik må sees i 
sammenheng med AMK funksjonen.  Når kostnadene deles mellom AMK og LV  spares 
betydelig beløp 
 

7.5  Legevakt 

Kommunene Bardu, Salangen og Lavangen har felles legevakt alle dager mellom15.30-08.00 og 
døgnvakt i helgene. Gratangen har egen legevakt fram til kl 22.00 på ukedager. Deretter kjøpes 
interkommunal legevaktstjenester fra felles akuttmottak (FAM) i Narvik. Målselv og Ibestad 
dekker egne distrikt.   
 
Legeressurser i vårt distrikt: 
 
Tabell 5 

Kommune Fast Turn Sum 
Bardu 4 1 5 
Målselv 6 2 8 
Salangen  1 1 2 
Lavangen 2 1 3 
Gratangen 1  1 
Ibestad 1 1 2 
Samlet 15 6 21 

7.6  Legevakt i Harstad  

Harstad legevakt / Akutten er en felles helseberedskapssentral mellom Harstad kommune og 
Hålogalandsykehuset, Harstad. Harstad legevakt er åpen fra kl 15.30 til kl 08.00 alle hverdager, 
samt døgnåpen lørdag, søndag og helligdager. Harstad legevakt betjenes av sykepleiere, i tillegg 
har de lege i beredskapsvakt.  Kommuneoverlegen har det overordnede medisinske og 
administrative ansvar for Harstad legevakt, mens det daglige administrative ansvaret er tillagt ass. 
kommuneoverlege og avd. sykepleier. Vakthavende legevaktlege har det medisinske ansvar. 
 

7.7  Interkommunal legevakt på Finnsnes 

I Ytre Midt Troms er det er etablert legevaktsamarbeid mellom kommunene 
 Sørreisa- og Dyrøy kommune på ukedager   
 Berg- og Torsken kommune på ukedager   
 Tranøy- og Lenvik på ukedager.  

I helg samarbeider Tranøy, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy og Lenvik om felles legevakt 
lokalisert på Finnsnes. På legevakt i Finnsnes brukes LV-personalet som støttefunksjoner rundt 
legen. Personalet bruker i varierende grad medisinsk indeks. De foretar siling av henvendelser i 
samarbeid med vakthavende lege. De fleste pasienter vurderes på legekontoret på Finnsnes. Det 
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foretas få sykebesøk. Det opplyses at ca 30 pasienter henvender seg til legevakta på ukedager. I 
helgene kan antall henvendelser komme opp i 70 henvendelser pr.vakt. Vakthavende 
legevaktslege har det medisinske ansvaret. 
 

7.8  Interkommunal legevakt i Narvik 

FAM er et felles akuttmottak for Hålogalandsykehuset Narvik og kommunene Narvik, Ballangen 
og Gratangen. Det opplyses at ca. 30 pasienter henvender seg til legevakta på ukedager og opptil 
70 pr. døgn i helgene. Vakthavende legevaktlege har det medisinske ansvaret. 
 

7.9  Legevakt i Tromsø 

Tromsø kommune har egen legevakt og betjener kun egen kommune. Legevakta i Tromsø er ikke 
samlokalisert med sykehuset. Den betjener ikke AMK-.sentralen. I Tromsø er det til enhver tid to 
sykepleiere på vakt hvis oppgave er å ta i mot samtlige henvendelser. På ettermiddag og i helgene 
er det i tillegg to leger på vakt. På nattestid er det en aktiv lege, pluss en i bakvakt.  
 

7.10  AMK-sentralene 

AMK- sentralene i vårt område er lokalisert til UNN i Tromsø, og til Hålogalandsykehuset i 
Harstad. En utvidet legevakt vil kunne berøre virksomheten til flere AMK-sentraler, men dette er 
likevel ikke avgjørende for vår organisering eller valg av løsninger. Dersom en utvidet legevakt 
får negativ betydning for AMK-sentralene sin praktiske virksomhet, bør det etter vårt syn 
gjennomføres samtaler med berørte parter for på nytt å vurdere tilknytningen til AMK- 
sentralene. 
 

7.11 Forsvaret 

Forsvaret er gjennom TMS og sykestuene på Bardufoss og i Øverbygd en betydelig helseaktør 
som yter medisinsk service til militært personell i området. I tillegg til sykestuefunksjonene, 
betjener TMS også en rekke sivile funksjoner som blant annet røntgen i tillegg til andre 
spesialistfunksjoner. En samlokalisering av akuttmedisinsk beredskap med TMS sin virksomhet 
vil gi gevinster for begge parter særlig i forhold til drift. 
 
Styrking av TMS 
TMS har en viktig funksjon for Forsvaret, og for det sivile samfunn i hele Midt-Troms. Det 
arbeides aktivt for å styrke og befeste denne virksomheten ytterligere. Den medisinske 
infrastrukturen er god. Her nevnes operasjonsutstyr, røntgen og telemedisinsk kontakt med UNN.  
 
TMS som ressurs  
Troms Militære sykehus er lokalisert på Setermoen med følgende funksjoner: 
 

• Helsepersonell som betjener publikum på dagtid. 
• Kontorer 
• Skiftestue 
• Telemedisinsk utstyr 
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• Gode telefonløsninger 
• Øyeblikkelig hjelp – dagtid 
• Mulighet for observasjonssenger 
• Røntgen  
 

8. Alternativ organisering av legevaktsordning for Indre Troms 

Utgangspunktet for utredningen er å se på mulighetene for en felles akuttberedskap for de 
deltakende kommuner, og for en eventuell samordning av funksjoner med TMS, samt 
samlokalisering i TMS sine lokaler. 
 
Arbeidsgruppa har som utgangspunkt at: 
 

1. Det etableres en felles legevaktsentral (LV-sentral) for deltakende kommuner. 
2. Det utenfor ordinær arbeidstid organiseres felles interkommunal legevakt 
3. Kjernevirksomhetene til en interkommunal legevakt skal om mulig utøves i TMS sine 

lokaler. 
4. Ambulanseberedskapen opprettholdes som tidligere i distriktet. 
 

8.1  Felles LV-sentral  

LV-sentral er et viktig element i organiseringen av legevakta i alle akuttmottak. Alle 
henvendelser til legevakta går via den, og det er dermed avgjørende at denne funksjonen fungerer 
optimalt. God kommunikasjon og oversikt over aktuelle legevaktdistrikt må opprettholdes.    
  
Dersom kommunene samarbeider om felles LV-sentralen i, eller utenfor sitt distrikt, kan 
betydelige ressurser til drift og utstyr spares.  
 
En samlokalisering mellom LV-sentral og legevakt vil bety at legene i stor grad kan avlastes i 
forhold til enklere oppgaver, slik som prøvetaking. Ikke minst kan samlokaliseringen gi verdifull 
faglig assistanse og bistand i akutte situasjoner, og/eller ved vanskelige medisinske kasus. Pr. 
dags dato er ikke LV-sentralene og legevaktene samlokalisert i noen av de nevnte kommunene. 
Dette innebærer i praksis at legene jobber alene, og kan dermed ikke dra veksler på LV-personell 
når behovet skulle tilsi det. 
 
I forhold til de alternativene vi står ovenfor ser arbeidsgruppa bort fra muligheten av at 
sykehjemmene i framtiden skal ivareta LV-tjenesten.  Arbeidsgruppa forutsetter at LV-tjenestene 
skal  samlokaliseres med legetjenesten så lenge legevakta selv er aktiv. Arbeidsgruppa har som 
utgangspunkt at legevakta har sin kjernevirksomhet på TMS. Det innledes forhandlinger med 
TMS om kjøp av personell for å betjene LV-sentralen på dagtid og i legevaktas kjernetid.  
 
Antall henvendelser til legevakta på TMS vil trolig være noe mindre enn hva som er tilfelle for 
legevakta i Narvik og på Finnsnes. De fleste av henvendelser (90 % eller mer) vil man imidlertid 
påregne vil skje på ettermiddagstid fra 15.30 og fram til kl 22.00-23.00 I helgene vil 
sannsynligvis henvendelsene skje i tidsrommet fra kl 11.00-23.00. Erfaringer fra andre steder 
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tilsier at antall henvendelser vil synke drastisk utenom disse tidspunktene. Arbeidsgruppa finner 
det uproblematisk å kjøpe LV-sentraltjenester fra et annet område (Harstad, Narvik og Tromsø ). 
 
Arbeidsgruppa har lagt vekt på at modellen ikke skal framstå som kostnadsdrivende. Den skal  
være en hensiktsmessig modell hvor faglige gode løsninger og optimal ressursutnyttelse legges til 
grunn.  
 
 
 
På bakgrunn av dette foreligger det følgende alternativer: 
 

1. Det etableres en felles LV-sentral på TMS 24 timer i døgnet. Modellen vil utløse behov 
for særskilt personell fra 15.30 til påfølgende dag kl 08.00, og døgnkontinuerlig behov i 
helger fra fredag kl 15.30 til mandag kl 08.00. På dagtid kjøpes Lv-sentraltjenester fra 
TMS. 

 
2. Det etableres LV sentral på TMS  når legevakta er aktiv (dvs. mellom kl 15.30 og 22.00 

på ukedager og i helger mellom kl 11.00-24.00). På dagtid kjøpes LV-sentraltjenester fra 
TMS. I de resterende perioder kjøpes LV-tjenester fra tilgrensende LV-distrikt (Harstad, 
Narvik eller Tromsø).    

 
Ressursbehov knyttet opp mot LV-sentral  
 
Tabell 6 

 LV- sentral Alt 1 Alt 2 
 Timebehov pr  uke 168 54,5 
  Årsverk  4,73 1,53 

 
 
En døgnkontinuerlig LV- sentral som i alternativ 1, utløser et totalt ressursbehov for til sammen 
4,7 årsverk ( inkl TMS bemanning på dagtid). Alternativ  2 innebærer en mer ressursgunstig 
løsning og arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet velges.  
 
Arbeidsgruppa anbefaler at det gjennomføres en forhandlingsrunde med Narvik, Harstad og 
Tromsø for å få avklart aktuelle muligheter som foreligger for å kunne kjøpe tjenesten der.   
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8.2 Organisering av IKL (interkommunal legevakt) – alternative løsninger 

Arbeidsgruppa legger til grunn at de kommuner som deltar i legevaktssamarbeidet skal ha felles 
LV-tjenester alle dager i uken. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres en Interkommunal 
legevakt (IKL) lokalisert til TMS. Dette innebærer at befolkningen må oppsøke legevakt på TMS, 
kun unntaksvis vil lege rykke ut til pasienten. Løsingen forutsetter imidlertid at 
ambulanseberedskapen opprettholdes på samme nivå som i dag. 
 
Aktiviteten på IKL legger til grunn estimat basert på historiske data fra IKL i Narvik og på 
Finnsnes. Disse viser at det vil være i underkant av 30 henvendelser på ukedager og 50-70 pr. 
vakt i helgene. Tidspunktet for hovedaktiviteten til legevakta, vil som tidligere vist i utredningen 
skje etter ordinær arbeidstid (kl 15.30 og fram til kl 22.00 på ukedager og fra kl 11.00 – 24.00 i 
helger).  Svært få henvendelser kommer utenom disse tidspunktene og varierer fra ingen til fire-
fem pr. vakt. Det understrekes at dette tallet er forbundet med stor usikkerhet og en trenger 
erfaringsgrunnlag for å si noe mer sikkert. Imidlertid vil det totale antall henvendelser være så 
lavt at behovet for å bruke hjelpepersonell er minimalt.  
 
Arbeidsgruppa ser for seg følgende mulige organisering: 
 

1. Det etableres IKL (interkommunal legevakt) på TMS fra arbeidstidas slutt (15.30) til 
påfølgende dag på kl 08.00. Legen beholder egenandel fra pasienter og 
trygderefusjon fram til kl 23.00. Etter kl 23.00 går legen over på fast lønn i henhold 
til avtale om interkommunal legevakt. IKL beholder deretter alle inntekter. Det 
etableres legevakt på TMS i alle helger og høytider. LV-tjenester etableres og driftes 
på TMS alle ukedager, hele året og det innledes forhandlinger om å kjøpe ressurser 
fra TMS for å betjene LV-sentralen på dagtid (mandag-fredag) 

 
2. Det etableres IKL på TMS fra arbeidstid slutt kl15.30- 22.00 på alle ukedager (til kl 

24 på fredag) og i helger fra kl 11.00- 24.00 ( til kl 22 på søndager). For alle andre 
tidspunkt etableres det en bakvaktsordning for vaktdistriktet og det kjøpes  
”telefonlege” fra annet vaktdistrikt. LV-tjenestene legges til TMS så lenge IKL har 
sin virksomhet på TMS.Det innledes forhandlinger om å kjøpe ressurser fra TMS 
for å betjene LV-sentralen på dagtid (mandag-fredag) For alle andre tidspunkt 
kjøpes LV-tjenester eksternt. 

 
Organiseringen av vaktberedskapen i forhold til vaktbelastning er ikke inngående vurdert på 
annen måte, enn at de blir gjenstand for avtaler mellom de som skal inngå i vaktordningen.  
  
Alternativ 1 binder legen til TMS fra arbeidstids slutt til påfølgende dag og er identisk med den 
løsning som for eksempel legevaktssamarbeidet på Finnsnes har valgt. Fordelen med denne 
løsningen er at legen blir betalt for tilstedevakt og de er i aktivt beredskap hele natta. Ulempene 
med denne ordningen er at dette låser unødig mye ressurser opp i beredskapsløsning . Alternativ 
2 legger opp til at legen skal være til stede når det er aktivitet, dvs fra kl 15.30 –22.00  på 
ukedager (til kl 24.00 på fredag)  og fra kl 11.00-24.00 i helger (til kl 22.00 på søndag). For alle 
andre perioder etableres det samarbeid med andre legevaktsdistrikt om kjøp av ”telefonlege” og 
LV-tjenester som kan foreta nødvendige avklaringer i forhold til et videre behandlingsforløp. I 
samme tidsperiode etableres det en bakvaktslege som ”telefonlegen” kan aktivisere i situasjoner 
som krever dette.  
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Begge alternativene medfører at legevakta som formelt starter kl 15.30, reelt tar i mot pasienter 
fra kl 18.00. Dette for at legen skal få tid til å komme fra egen legepraksis til TMS, spise osv.  
 
Fordelen med alternativ 2 innebærer at IKL på ukedager blir konsentrert (4-5 timer) og legen blir  
utvilt påfølgende arbeidsdag. Utenfor denne kjernetiden skjer henvendelsen til ekstern LV-
sentralen (Tromsø, Harstad eller Narvik) som umiddelbart vil formidle kontakt med vakthavende 
lege som kan foreta løpende vurdering og iverksetting av aktuelle tiltak herunder gjør bruk av 
beredskapslege. Vi forutsetter at  ”telefonlegen” skal kunne håndtere de aller fleste av de 
henvendelser som måtte komme uten at bakvaktslege blir oppringt.  
 
Dette, som er en radikalt annerledes måte å organisere legevakt på enn det som har vært gjort 
tidligere, vil bidra til at legens arbeidsmiljø bedres, og  sikrer at  pasienten har  tilgang på legen 
når han/hun har behov for dette. Organiseringen vil bidra til at kommunelegestillingene i vårt 
distrikt blir mer attraktive og dermed gi oss en bedre og mer stabil legedekning enn i dag. 
 
Ulempen med en legevakt lokalisert til TMS er at befolkingstette områder i Målselv og 
befolkningen i ytterkantene får lengre avstand til legevakt enn hva tilfellet er i dag. Lavangen og 
Salangen vil ordningen ikke innebære vesentlige endringer ut fra dagens organisering.    
 
Ulempene med dagens organisering er at legevaktarbeid gir stor slitasje som går ut over legens 
arbeidsprestasjoner påfølgende dag. 
 
Arbeidsgruppa anbefaler  at alternativ 2 velges i organisering av legevakt og at en snarest mulig 
avklarer med potensiell samhandlingspartner Tromsø, Harstad eller Narvik om muligheten for å 
starte en prøve ordningen medio 2006. Finnsnes anses i denne omgang for uaktuell i og med at de 
ikke har aktiv lege på vakt.  Dersom aktiviteten knyttet til  bakvaktlege blir omfattende må 
ordningen med stasjonærvakt/tilstedevakt vurderes. 
  
Hensikten med  interkommunal legevakt er at tilgangen på akuttmedisin skal være så god som 
mulig, at belastningen for kommunelegen ikke skal være større enn nødvendig, at legevakta om 
mulig skal være billigere en i dag og at regionen sikres en stabil legedekning.  
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Økonomi 
Vi har satt opp et realistisk budsjett for de to alternativene og simulert kostnadsvirkningene for 
den enkelte kommune  
  
BUDSJETT ALTERNATIV 1 

Tabell 7,  

Felles legevakt mandag - torsdag kl. 15.30 - 08.00 
alle helger og høytidsdager hele døgnet 
Felles legevakt fredager fra 15.30, alle helger og høytidsdager  
Lønnsutgifter hjelpepersonell   kr     1 992 337  
Lønnsutgifter Legepersonell  kr     1 906 796  
administrasjon  kr        100 000  
Kontormateriell - telefon  kr        100 000  
Medisinsk forbruksmateriell  kr        200 000  
Medikamenter - netto utgift  kr          30 000  
Annet forbruksmateriell  kr          24 000  
Opplæring - kurs  kr          40 000  
Hvilerom leger  kr          45 000  
Serviceavtaler/reparasjon  kr          38 000  
Kjøp tjenester - lønn/regnskap  kr          60 000  
Leievask arbeids-/sengetøy  kr          30 000  
Sum utgifter  kr     4 566 133  

 

BUDSJETT ALTERNATIV 2 

Tabell 8,   

Felles legevakt fredager fra 15.30-23.00, alle helger og høytidsdager 
Legevakt i helger og høytider 11.00-23.00 

Lønnsutgifter hjelpepersonell   kr        965 931  
Lønnsutgifter legepersonell  kr        675 193  
administrasjon  kr        100 000  
Kjøp av ekstern LV-tjenester  kr        500 000  
Kontormateriell - telefon  kr        100 000  
Medisinsk forbruksmateriell  kr        200 000  
Medikamenter - netto utgift  kr          30 000  
Annet forbruksmateriell  kr          24 000  
Opplæring - kurs  kr          40 000  
Hvilerom leger  kr          45 000  
Serviceavtaler/reparasjon  kr          38 000  
Kjøp tjenester - lønn/regnskap  kr          60 000  
Leievask arbeids-/sengetøy  kr          30 000  
Sum utgifter  kr     2 808 123  
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FORDELT KOSTNADER ALTERNATIV 1 
 
Tabell 9 

 
Simulert totale kostnader  for den enkelte kommune basert på  
folketall 

Folketall 2005 Kommune basis 
%fordelt 
kostnad sum kostnad 

1043 Lavangen  kr 100 000       307 630        407 630  
2298 Salangen  kr 100 000       677 789        777 789  
6930 Målselv  kr 100 000    2 043 986     2 143 986  
3854 Bardu  kr 100 000    1 136 728     1 236 728  

14125 SUM  kr 400 000    4 166 133     4 566 133  
 
 
 
FORDELTE KOSTNADER ALTERNATIV 2 
 
Tabell 10 

Simulert totale kostnader  for den enkelte kommune  
(Innlandsmodellen) 
Folketall 
2005 Kommune  Basiskost 

Fordelte 
kostnader  Totale kostnader 

1043 Lavangen kr 100 000 177 818 277 818 
2298 Salangen kr 100 000 391 778 491 778 
6930 Målselv kr 100 000 1 181 472 1 281 472 
3854 Bardu kr 100 000 657 055 757 055 

14125 SUM kr 400 000 2 408 123 2 808 123 
 
 
 
Oppstillingene  ovenfor viser at organisering etter alternativ 1 vil medføre en betydelig årlig 
merkostnad for kommunene. De økte kostnadene ligger utelukkende i måten å organisere 
beredskapsløsningen utenfor legevaktas kjernetid.  I alternativet 2 kjøper vi inn eksterne ressurser  
til en langt gunstigere kostnad enn kostnadene ved intern løsning (alternativ 1). Det andre 
forholdet er knyttet til drift av LV-tjenestene, hvor 55 % av lønnskostnadene til drift LV-
sentralen i alternativ 1 knyttes opp til drift av de ”passive timene” mellom kl 23.00-08.00. 



Jørn O Stensløkken    23. januar 2006 
 

21

8.3 Konsekvenser ved omorganisering. 

Konsekvensene av en omorganisering av legevakten i vårt distrikt er flere, og de fleste er svært 
positive. Ulempene er at befolkningstette områder i Målselv og bygdene i ytterkantene av 
legevaktdistriktet gjennomgående vil få lengre avstand til legevakt enn hva de har i dag. 
Det er ingen forhold knyttet til foreslåtte modell som tilsier at avstanden blir medisinskfaglig 
uforsvarlig. Det er likevel av stor betydning å trygge befolkningen  på at de akuttmedisinske 
tjenester vil bli godt ivaretatt. De viktigste punkter vil da være: 
 
 

1. Akuttmedisinske tilstander som ferdigbehandles på legevakten (ca 90%).  
Det er gjort studier på dette etter erfaringer fra opprettelsen av større interkommunale 
legevakter en rekke steder i landet. 90 % av henvendelsene ferdigbehandles på 
legevakten. Erfaringene viser stor tilfredshet i befolkningen ved at det faglige nivå høynes 
med tilgang til kvalifisert helsepersonell og på adekvate tjenester som for eksempel 
laboratorietjenester og røntgen. Selv ved betydelig økte avstander i Telemark, i 
Namdalen, og i våre nærområder på Finnsnes - med avstander opp i 10-15 mil fra 
ytterkantene - er befolkningen tilfreds med at en har fått en bemannet legevakt. Selv med 
de store avstander en har mellom Lenvik og Senja-kommunene/Dyrøy/Sørreisa, er det 
likevel positive tilbakemeldinger.  I vårt område har en med dagens ordning i Målselv en 
avstand på 52 km fra Skjold til legevakten på Andslimoen. Fra ytterkantene er avstanden 
enda lenger. De samme avstander har en også i dag fra ytterkantene i Lavangen og 
Salangen. Eksempelvis vil avstanden fra Skjold til den nye legevakta på TMS øke med  
bare 7 km. 

 
2. Akuttmedisinske tilstander som medfører sykehusinnleggelse fra legevakten  

Studiene viser at ca 9% av henvendelsene til legevakten resulterer i en innleggelse. En 
stor del av disse vil gå til Tromsø pga. Universitetssykehuset og dets spesialavdelinger.  
Etter at fylkesgrenser ikke lenger er motargument mot å bruke andre sykehus, ser en at 
også Narvik brukes i økende grad, det samme gjelder Harstad. Erfaringene fra andre 
steder tilsier at det ligger en betydelig gevinst i å legge interkommunale legevakter til 
steder hvor lokalsykehusfunksjoner kan nyttes. Her vil røntgen og kirurgifunksjoner på 
TMS kunne bli et potensiale. Det samme gjelder for medisinsk poliklinikk som er under 
etablering. Ulempen ved lengre ambulansetransport til Tromsø for pasienter fra Målselv 
vil ut fra dette kompenseres noe ved tryggheten om rask og god diagnostisering, 
primærbehandling og stabilisering under transport. 

 
3. Akuttmedisinske tilstander med alvorlighetsgrad som krever rask behandling(ca 

2%).  
Noen øyeblikkelig-hjelp-henvendelser er så alvorlige at de er livstruende uten rask 
behandling. Dette vil være en utfordring uansett hvilken legevaktordning man har etablert.  
Her vil samarbeidet med ambulansetjenesten og luftambulansen være avgjørende. 
Eksempler på slike tilstander vil være akutt hjertesykdom, alvorlige trafikkulykker og 
lignende. Det er viktig å understreke at slike tilfeller skal transporteres direkte til sykehus 
og ambulansepersonellet da vil være under direkte veiledning via radio eller telefon. Også 
i dagens beredskapsordning har LV-sentralene varslingslister over leger i alle 
kommunene. De vil i samråd med legevaktlegen eller AMK iverksette varsling av andre 
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leger dersom en situasjon skulle oppstå hvor dette er påkrevet - jevnfør katastrofeplaner. 
Dette vil videreføres ved etablering av ny interkommunal legevakt på TMS.   

 
Erfaringene fra interkommunale legevakter med store avstander tilsier et klart større 
omfang av avtaler om direkte innleggelser i sykehus i tilfeller der pasientens hvor tilstand 
er krevende, men ikke er livstruende. Dette betyr at ved tilfeller hvor det er klare 
indikasjoner for innleggelse, og nødvendig stabilisering av tilstanden kan dette gjøres av 
ambulansepersonell etter veiledning. En slik innleggelse vil skje uten transport til TMS.  
Denne avgjørelse vil på natten bli foretatt av "telefonlegevakten" (Tromsø, 
Harstad, Narvik), og ved behov vil den lege som har beredskap/bakvakt lokalt også rykke 
ut. 
 
Pasienten vil bli møtt av personell med bred medisinskfaglig erfaring  som er rutinert i 
håndtering av akuttmedisinske situasjoner 24 timer i døgnet.   
 
Løsningen kan gi rom for utplassering og etablering av telemedisinske løsninger i ”de 
utsatte områder”, noe som i seg selv øker nærheten på tjenesten i forhold til i dag. Dette 
kan vurderes som en del av den totale vaktløsningen. 

 
Når det gjelder tilknytning til AMK-sentral så må en ny organisering tas opp med den 
enkelte AMK-sentral (helseforetak)  for å gjennomgå status og evt få vurdert behov for en 
ny organisering.   
  
Målselv og Bardu har i dag egne LV-sentraler i sine kommuner. Det er fornuftig at Bardu 
foretar en fysisk flytting av sitt utstyr til TMS sine lokaler og at hele legevaktdistriktet 
koples dit evt mot Harstad , Narvik eller Tromsø. De øvrige LV-sentralene settes i 
”møllposer”. Kostnaden knyttet til dette er ikke undersøkt, men er forutsatt å være 
overkommelige, og ligger innenfor de rammer som er kalkulert i de alternative forslag. 
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9. Forslag på organisering 

Arbeidsgruppa tilrår å etablere felles legevakt lokalisert til TMS. At legevaktsentral og 
legevakt samordnes mest mulig, og at en også kjøper tjenester eksternt. 
 
 
Som en del av forsøket påtar Bardu kommune seg ansvaret for drift av 
legevaktsordningen. De inngår avtale med hver enkelte kommune om salg av tjenesten til 
selvkost. Som en del av avtalen forplikter de deltakende kommuner seg til å delta i 
vaktordningen med sitt personell.  

 
1. Det etableres en felles LV sentral i TMS sine lokaler i kjernetiden for 

legevaktshenvendelser. Kjernetiden er definert til mellom kl 15.30 og 22.00 på ukedagene 
mandag til torsdag, på fredag fra kl 15.30 – 24.00 lørdag kl  11.00-24.00 og på søndag fra 
kl 11.00-22.00  På ukedager innledes det forhandlinger med TMS om kjøp av ressurser 
for betjening av LV-sentral. I resterende perioder inngås det forhandling om kjøp av LV-
tjenester fra tilgrensende LV-distrikt Harstad, Narvik eller Tromsø.  

    
2. Det etableres IKL på TMS fra arbeidstid slutt kl 15.30- 22.00 (fredag til kl 24) på alle 

ukedager og i helger fra kl 11- 24(på Søndag kl 22). Legen beholder egenandel fra pasient 
og trygderefusjoner. For alle andre tidspunkt etableres det en bakvaktordning i 
vaktdistriktet og telefonlege i annet vaktdistrikt. Kjøp av telefonlege gjøres primært med 
den som påtar seg drift av LV-sentral utenfor kjernetid 

 
3. Dersom bruk av bakvaktlege blir omfattende, revurderes punkt 2 opp mot etablering av 

legevakt på TMS fra arbeidstids slutt (15.30) til påfølgende dag på kl 08.00. Legen 
beholder egenandel fra pasient og trygderefusjoner fram til kl 23.00. Deretter går legen 
over på fast lønn iht avtale om interkommunal legevakt og legevakta beholder alle 
inntekter. Det etableres også legevakt på TMS i alle helger og høytider. 

 
4. Bardu kommune bekoster flytting av LV-sentral og utstyr til TMS.  

 
5. Samarbeidet etableres først som en prøvedrift på en periode på 2 år og legger ingen videre 

føringer for drift ut over dette.  
 

6. Ordningen skal være evaluert en gang før prøveperioden utløper. Dersom særlige forhold 
tilsier det, eller prøveperioden har vært for kort, kan kommunene bli enige om å forlenge 
prøvedriften med ytterligere ett år. Dersom forutsetninger som ligger til grunn for 
legevaktssamarbeidet endres, tas det interkommunale samarbeidet opp til fornyet 
behandling uavhengig av prøveperiodens lengde.  

 
7. Utgiftene fordeles med et basiskostnad fra hver av kommunene med kr 100.000,- 

Resterende kostnader fordeles med bakgrunn av antall innbyggere. 
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10. Praktisk politisk  gjennomføring 

I prøveperioden påtar Bardu kommune seg det formelle ansvar for Legevakta og ivaretar 
arbeidsgiveransvaret og inngår aktuelle avtaler med samarbeidspartene. Som ledd i 
organiseringen  utgjør rådmenn/administrasjonsjefene styret for samarbeidet. Kommunestyrene i 
de berørte kommuner skal godkjenne budsjett, regnskap og årsmelding. 
 
Det er ikke gjennomført konkrete forhandlinger eller samtaler med noen av nabodistriktene. Dette 
bør igangsettes snarest og parallelt med øvrig aktivitet. 
 
Det bør videre nedsettes en hurtigarbeidende gruppe/person som gis fullmakt til å forestå videre 
framdrift, herunder flytting av LV-sentral, forhandle om avtalegrunnlaget (lege og 
hjelpepersonell), utforme avtaleutkast mellom kommunene, forhandle med andre 
legevaktsdistrikt om LV-sentral og ”telefonlege”, samt ta ansvar for koordinering, organisering 
og opplæring.  
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VEDLEGG 

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske lægeforening om vilkår for leger og 
turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen 
SFS 2305 for perioden 2004-2006 

1 Forholdet til hovedtariffavtalen og andre avtaler 

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet 

fremgår.  

1.2 I tillegg gjelder Forskrift om fastlegeordning, bestemmelsene i Sentral avtale mellom staten/KS 

og Den norske lægeforening (Statsavtalen) og Avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den 

norske lægeforening om fastlegeordning i kommunene (Rammeavtalen).  

  

2 Omfang, ikrafttreden og varighet 

2.1 Særavtalen gjelder for leger tilsatt i kommuner som er medlemmer i KS’ arbeidsgivervirksomhet. 

2.2 Avtalen gjelder for perioden 01.07.2004 - 30.06.2006.   

2.3 Særavtalen må sies opp skriftlig minst én måned før gyldighetstiden utløper. Dersom den ikke er 

sagt opp av en av partene innen fristens utløp, forlenges den automatisk for ett år om gangen. 

  

3 Lønn 

3.1 Se HTA 01.05.04.  

Tilsatte leger per 31.5.02 som har mottatt tillegg etter tidligere avtales punkt 3.4, 3.5 og 3.6 beholder 

disse som personlig ordning. Videreføring av godtgjøring begrunnet i faktisk forlenget arbeidstid 

forutsetter fortsatt forlenget arbeidstid. 

Partene tilrår kommunene å etablere hensiktsmessig samarbeid innen samfunnsmedisin, herunder 

interkommunale ordninger. Partene vil i avtaleperioden spesielt følge utviklingen av rekrutteringen til 

samfunnsmedisinske stillinger og evaluere dette. 

For turnusleger og medisinske studenter med lisens settes lønnen til kr 310 000 per år. 

3.2 Leger med arbeidsoppgaver og arbeidstid knyttet til skoleåret tilsettes i deltidsstilling. 

  

4 Arbeidstid  

4.1 Arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Ved full tids kurativ praksis kan det ikke stilles vilkår om 

listeansvar ut over 1500 innbyggere, jf § 12 a) i forskrifter om fastlegeordningen. 

4.2 Avtale mellom KS og Dnlf med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 41, 5. ledd: 

Partene er enige om at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid m.v., jf aml 

§§ 46, 47 og 51, ikke gjelder i forbindelse med legevakt og forlenget arbeidstid etter punkt 4.4 

nedenfor.  

Arbeidstidens lengde på legevaktsentral fremgår av vaktplan utarbeidet i samarbeid med legenes 

tillitsvalgte. 

4.3 Avviket fra lovens arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med legevakt gjelder både i de tilfeller 

der kurativt og offentlig legearbeid for kommunen er basert på et ansettelsesforhold og i de tilfeller 

der legearbeidet er basert på avtalepraksis. 



Jørn O Stensløkken    23. januar 2006 
 

26

4.4 For leger i full stilling kan kommunen og legenes tillitsvalgte inngå tidsbegrenset avtale om 

forlenget arbeidstid for leger som ønsker det. Avtalen kan sies opp fra begge parter med en måneds 

varsel. 

Godtgjøring avtales lokalt, jf dog punkt 3.1 første avsnitt ovenfor.  

  

5 Praksiskompensasjon – fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling 

5.1 Leger med fastlegeavtale får praksiskompensasjon etter følgende tabell 

  

timer pr. uke årsbeløp    timer pr. uke årsbeløp    

    1     6097    8   48801 

   2   12199    9   54058 

   3   18298   10   60064 

   4   24399   11   64684 

   5   30502   12   69304 

   6   36601   13   75080 

   7   42700   14 t.o.m 24   80855 

 

5.2 Dersom legen har flere deltidsstillinger skal disse ses i sammenheng. Det tilstås ikke 

kompensasjon for omgjorte stads- eller distriktslegestillinger. Det tilstås heller ikke kompensasjon i 

forbindelse med deltidsstillinger i form av legevakt. 

5.3 Lege som utøver deltidsstillingen ved eget kontor og som selv bærer alle utgifter ved  

virksomheten, gis en kompensasjon på kr. 181 per time i stedet for  kompensasjon etter punkt 5.1. 

5.4 Praksiskompensasjon er ikke lønn. 

5.5 Vilkår for praksiskompensasjon 

 a) Legen skal ha avtale med kommunen om fastlegepraksis for minimum 600 innbyggere.  

 b) Legepraksisen skal utøves fra et kontor som minst inneholder venterom og kontorrom. 

 c) Utgiftene til drift av legepraksisen skal dekkes av legen selv.   

 d) Det skal utarbeides arbeidsavtale som blant annet viser når deltidsstillingen skal utføres, jf aml § 

55 c. 

  

§ 6 Kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid 

6.1 Fastlønnet lege og allmennlege med individuell avtale plikter å delta i kommunalt organisert 

øyeblikkelig hjelp på dagtid etter bestemmelsene nedenfor. 

6.2 Kommunens befolkningsansvar innebærer at legetjenesten i kommunen må være tilstrekkelig til 

også å dekke tilreisende samt innbyggere utenfor fastlegeordningen. 

6.3 Legen skal i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og 

vurderes. 

6.4 Kommunen kan innstallere og bekoste (inklusive kostnader til drift) et øyeblikkelig hjelp-nummer 

eller/og helseradionett der AMK-sentral/legevaktsentral kan komme i kontakt med legen innenfor den 

avtalte åpningstid. Nummeret skal kun gjøres kjent for AMK/LV-sentral.  
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6.5 Kommunal organisering 

I kommuner med inntil 20 000 innbyggere kan kommunen organisere at minst én lege til enhver tid 

er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp-nummeret/ helseradionettet. For dette tilstås selvstendig 

næringsdrivende lege beredskapsgodtgjøring etter punkt 7.8, klasse 1. 

  

§ 7 Legevakt utenom ordinær åpningstid 

7.1 Fastlønnet lege og allmennlege med individuell avtale plikter å delta i legevakt utenom ordinær 

åpningstid, herunder interkommunal legevaktsentral etter punkt 8. Med legevakt forstås ordinær 

allmennlegevakt (beredskap, konsultasjoner og sykebesøk). 

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn tredelt vakt. 

7.3 Det gis fritak fra legevakt når legen av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. 

Gravid i de 3 siste måneder av svangerskapet gis fritak når vedkommende ber om det og ellers når 

graviditeten er til hinder for deltakelse.  

7.4 Fritak gis til leger som har fyllt 60 år dersom de ønsker det. 

7.5 Kommunen kan gi fritak når legen av personlige grunner ber om det, og arbeidet uten skade kan 

utføres av øvrige leger. Det tas særlig hensyn til lege over 55 år. 

7.6 Lege med full arbeidsuke i kommunen gis fri fra individrettet kurativt arbeid inntil 2 timer dag 

etter legevakt uten trekk i lønn eller basistilskudd dersom legen etter en konkret vurdering av 

belastningen på vakten finner at arbeid påfølgende dag blir uforsvarlig. Retten til fri bortfaller dersom 

den ikke tas samme dag.  

7.7 Kommunen kan bestemme at legen skal være til stede i legevaktsentral e.l. i hele eller deler av 

vaktdøgnet. Det forutsettes at dette bare vil være aktuelt i vakt¬distrikter med relativt stor pågang 

(vaktklasse 3 eller 4), og hvor minst 10 leger deltar. Sentralen skal være bemannet med 

hjelpepersonell. 

7.8 Legen tilkommer beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala: 

Vaktklasse/ antall min. aktivt arbeid i 

gjennomsnitt pr. klokketime vakt 

mandag – fredag lørdag – søndag helg - høytid 

1      0 -  10 min. 66,40 92,95 107,45

2    11  - 25 min. 30,60 47,40 54,05

3    26  - 45 min. 19,25 33,45 37,95

4    over 45 min. 0 0 0

For arbeid ved legevaktsentral etter punkt 7.7 betales i tillegg kr. 30,60 pr. time. 

7.9 Plassering i vaktklasse foretas som et gjennomsnitt for året etter forhandlinger mellom 

kommunen og vedkommende avdeling av Den norske lægeforening. Plasseringen forutsettes å bygge 

på registrering av aktivt arbeid under vakt i en representativ periode. 

7.10 I kommuner med stor sesongbetont variasjon i befolkningstallet kan vaktklassen endres når 

forholdene tilsier det. 

7.11 Blir legen pga vakans i stilling/hjemmel alene i vaktordning gis 50 % tillegg til ordinær 

godtgjøring i vedkommende vaktklasse fra første dag. 

7.12 I perioder det ikke er mulig å opprettholde minst 3-delt vakt, forhøyes godtgjøringen for 2-delt 

vakt med 25 %. 
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7.13 For ekstravakter som skyldes sykefravær og som varsles mindre enn 48 timer i forveien, gis fast 

lege i vaktordningen 50 % forhøyet godtgjøring. 

7.14 Legen innkrever og beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjon som 

vedkommende tilkommer etter normaltariffen. 

7.15 Eier av privat legekontor som etter kommunens bestem¬melse benyttes som sentralt 

behandlingssted og utgangspunkt for legevaktvirksomheten, gis en årlig kompensasjon for 

merutgifter ved at flere leger anvender kontoret tilsvarende kr. 2,50 pr. innbygger. Det forutsettes at 

legen selv dekker alle utgifter til kontorhold. 

7.16 Dersom funksjonen som daglig leder tillegges lege som ikke er ansatt i annen stilling i 

kommunen, bør det tilstås en godtgjøring på mellom kr. 8.000,  og kr. 28.000,  pr. år, avhengig av 

vaktdistriktets størrelse, dog slik at høyeste beløp forutsettes anvendt i de aller største vaktdistrikter. 

7.17 Det forutsettes at legen under legevakt fører journal som kan danne grunnlag for 

pasientstatistikk. Det avgis journalnotat til fastlege såfremt pasienten ikke motsetter seg dette. 

7.18 Kommunelege I eller tilsvarende i samfunnsmedisinsk stilling uten andre avtalte legeoppgaver i 

kommunen gis fritak fra legevakt dersom vedkommende ønsker det. 

 

§ 8 Legevakt i interkommunal legevaktsentral i tiden 2300 – 0800  

8.1 Timelønn i henhold til befolkningsgrunnlag 

Legevaktdistrikt Timelønn Timelønn spesialist 

 I < 30 000 297 356 

 II 30 000–60 000 394 472 

III  60 000–90 000 502 589 

IV > 90 000 588 705 

 

8.2 Det gis 50 kroner i tillegg per time ved vakt natt til lørdag, søndag, helge- og høytidsdag. 

8.3 For vakansvakter som varsles mindre enn fire virkedager før vakt gis et tillegg på 25 %. 

8.4 For avtaleleger og fastlønnsleger hjemmehørende i legevaktdistriktet ytes skyssgodtgjøring etter 

kommunenes reiseregulativ for reise til og fra legevaktsentral. 

8.5 For reiser til og fra legevaktsentral tilstås avtaleleger og fastlønnsleger hjemmehørende i 

legevaktdistriktet kr 120 per påbegynt halvtime utover 30 minutter hver vei. 

8.6 Ved eventuelt sykebesøk utgående fra legevaktsentral skal kommunen organisere skyss. Ved bruk 

av egen bil ytes skyssgodtgjøring etter kommunenes reiseregulativ. 

8.7 Eventuell bakvakt godtgjøres etter punkt 7.8, vaktklasse 1. 

8.8 For legevaktdistrikt III og IV gjelder dessuten: 

Lege hjemmehørende i vaktdistriktet med full arbeidsuke i kommunen kan ta fri fra individrettet 

kurativt arbeid ordinær virkedag (mandag – fredag) etter legevakt uten trekk i lønn eller 

basistilskudd, dersom legen etter en vurdering av belastningen på den konkrete vakten finner at 

arbeid påfølgende dag blir uforsvarlig. Dersom avtalelege tar fri har han rett til kr 650 som 

kompensasjon for tapt inntjening (egenandeler og trygderefusjon).  
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Kompensasjonen utbetales på grunnlag av skriftlig krav fra legen i forbindelse med hvert enkelt 

fravær fra praksisen. Det skriftlige kravet tjener som dokumentasjon for fraværet og som grunnlag 

for utbetaling av kompensasjon for tapt inntjening. 

Ikke avviklet fritid dagen etter vakt medfører at fritid og kompensasjon bortfaller. 

8.9 For legevaktdistrikt I og II:  

For legevaktdistrikt I og II gjelder punkt 7.6, dog slik at det kan tas fri inntil 4 timer samme dag. 

8.10 Administrasjon av legevakt er kommunens ansvar. Det kan inngås avtale med lege om 

administrasjon av legevakt. 

8.11 Trygderefusjoner og egenandeler tilfaller kommunen. 

8.12 Dette punktet (8) gjelder for ordinær allmennlegevakt (beredskap, konsultasjoner og 

sykebesøk). 

8.13 Bestemmelsene under dette punktet (8) er uttømmende for så vidt gjelder godtgjøringer og 

andre vilkår. 

 § 9 Reisetillegg, skyssgodtgjøring mv 

9.1 Med mindre reisetiden er medregnet i arbeidstiden, gis deltidstilsatt avtalelege reisetillegg etter 

normaltariffen når legen for å tjenestegjøre i deltidsstillingen reiser til og fra sitt faste kontorsted. Det 

ytes dessuten skyssgodtgjøring i samsvar med kommunalt reiseregulativ. 

9.2 Skyssgodtgjøring i samsvar med kommunelt reiseregulativ tilstås for reiser mellom to eller flere 

tjenestesteder samme dag, bl.a. til og fra utekontor. Slik reisetid regnes som arbeidstid. 

9.3 Ved tilkallinger utenom fastsatt arbeidstid tilkommer legen skyssgodtgjøring i samsvar med det 

kommunale reiseregulativet og reisetillegg etter normaltariffen dersom utgiftene ikke refunderes av 

folketrygden. 

9.4 Godtgjøring etter dette punkt bortfaller dersom offentlig legearbeid utbetales som honorar etter 

ASA 4310 punkt 12.4. 

 § 10 Utdanningspermisjoner 

10.1 Det legges til grunn at arbeidsgiver og legene i den enkelte kommune innenfor gjeldende 

reglementer, opplæringsplaner, avtaler o.l. samarbeider om å legge forholdene til rette slik at 

eventuell utdanning i samfunnsmedisin, allmennmedisin og arbeidsmedisin kan skje på 

hensiktsmessig måte. Det vises til Hovedavtalen Del B § 7-1 Permisjoner. 

10.2 Utgifter til videre  og etterutdanning skal legen fortrinnsvis søke dekket av fond iht sentral avtale 

(statsavtalen).  

10.3 Lege som er spesialist i allmennmedisin gis nødvendig fri med lønn for å fornye godkjenningen. 

10.4 Dersom det i forbindelse med ansettelsen er ønsket spesialistkompetanse, gis vedkommende 

spesialist permisjon med lønn i utdannelsesøyemed i tilsammen 4 måneder per 5 års periode. 

10.5 Ved lønnet permisjon gjøres fradrag for lønn fra annen arbeidsgiver. 

10.6 Tidspunkt for permisjon skal godkjennes av kommunen. 

 § 11 Spesielt for turnusleger 

11.1 Turnuslege skal arbeide under veiledning og tilsyn av lege i kommunehelsetjenesten i medhold 

av de plikter som er pålagt denne i en fastlegeordning. Tjenesten skal for øvrig fylle vilkårene i 

forskrifter til lov om helsetjenesten i kommunene, § 2. 

Tjenesten skal tilrettelegges slik at målbeskrivelsen for turnustjenesten oppfylles. 
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11.2 Trygghetstillegg: 

Når turnuslegen har legevakt skal kommunen etablere en ordning der turnuslegen kan konsultere 

annen lege over telefon. Annen lege skal fortrinnsvis være vakthavende lege i nabokommunen. 

Kommunen godtgjør denne legen med kr. 270 pr. vaktdøgn. 

11.3 Unntaksvis må turnuslege arbeide alene i praksis uten fast veiledning og tilsyn av kommunelege 

i praksisen. Slik tjeneste godtgjøres ut fra lokal avtale når tjenesten varer sammenhengende i mer 

enn 5 dager. 

11.4 Turnusleger tilstås permisjon med lønn og dekning av kursutgifter for pålagt deltakelse i 

fylkeslegenes kurs i offentlig helsearbeid samt i forbindelse med annen relevant veiledning spesielt 

tilrettelagt for turnusleger. 

11.5 Turnuslege innlemmes i den felles kommunale pensjonsordning i KLP selv om 

ansettelsesforholdet er kortere enn 6 måneder.  

11.6 Turnuslege skal tilbys tilfredsstillende boligforhold i samsvar med de normer som gjelder for 

turnusleger ved sykehus. 

11.7 Turnusleger har plikt til å bo i den anviste bolig eller dekke kommunens eventuelle husleietap 

hvis boligen ikke kan leies ut midlertidig til andre. 

11.8 Hvis turnusleger tilbys unormalt stor bolig eller bolig av særlig lav standard, fastsettes husleie 

etter særskilt avtale med turnuslegen. 

11.9 Kommunen står som utleier av boligen, også overfor andre enn turnuslegen hvis denne ikke 

ønsker å benytte boligen. Dersom turnuslegen ikke ønsker å benytte boligen står han/hun ansvarlig 

overfor kommunen for husleien. 

11.10 Eventuell permisjon ved flytting avgjøres av arbeidsgiver etter søknad. 

11.11 Partene anbefaler at turnuslegenes barn prioriteres m.h.t. plass i barnehage.  

  

§ 12 Overgangsordning 

Allmennleger som har personlige avtaler i form av omgjorte stads- eller distriktslegestillinger kan 

beholde disse avtaler som personlige ordninger og honoreres etter disse dersom de ønsker det.  

  

Til protokollen: 

Det er behov for å drøfte hvordan ansvar og beredskap knyttet til lovpålagte samfunnsmedisinske 

oppgaver i kommunen ivaretas. Dette gjelder blant annet innen smittevern, psykisk helsevern, 

katastrofeberedskap og miljørettet helsevern, jf. blant annet St.meld. nr 16 (2002-2003). 

Partene er enig om å nedsette et partsammensatt utvalg som skal legge fram en vurdering av 

problemstillingene innen 1. mai 2005. Staten inviteres til å delta. Partene skal møtes  innen 1. juli 

2005 for å drøfte eventuelle avtalemessige konsekvenser. 

  

5.7.2004 

 


