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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/1-16.
Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/1-16.
Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

Bakgrunn for saken:
Ny akuttmedisinforskrift trådte i kraft 1. mai 2015, der krav til kompetanse og innhold i
legevakttjenesten øker. Forskriften fases inn over en periode på 3 til 5 år ved hjelp av
overgangsbestemmelser. I tillegg kommer det i 2015 og 2016 nye momenter inn som endrer

tjenesten. Dette gjelder blant annet innføring av nødnett med radioterminaler som trolig skal
starte opp i juni 2016. Kravene medfører økte kostnader til legevaktsdrift både for legevakta i
Søgne og Songdalen og for legevakta i Kristiansand der Søgne kjøper sine legevaktstjenester
fra kl. 23.00 til kl. 08.00. For nattlegevakt har vi inntil nå betalt kr. 81,- per innbygger per år til
Kristiansand legevakt, med ny avtale blir prisen kr. 145,- per innbygger per år (79% økning).
Det er laget en ny avtale mellom legene/legesenteret i Søgne med virkning fra 1. januar 2017
til 31. desember 2019.
Vedlagt følger avtaleforslaget.
Songdalen kommune har laget tilsvarende avtale med legene/legesenteret i Songdalen.
Avtalen medfører to endringer for legevaktsdriften:
1. Fra 1.1 2017 får legene beredskapsgodtgjørelse for daglegevakt alle midtukedager i
begge kommuner. Tidligere ble denne godtgjørelsen kun gitt på de midtukedagene
som den enkelte kommune hadde kveldslegevakt. Endringen gjøres fordi praksis hele
tiden har vært at legene i Søgne har rykket ut alle midtukedager, det vil si de har vært i
beredskap alle dager. Da bør de få betalt for det. Årskostnadsøkning for Søgne
kommune blir da ca. kr 70.000 fra 1/1-17.
2. Daglegevaktstelefonene blir ivaretatt av Søgne legesenter. Det er en kommunal plikt å
sørge for legevakt, også på dagtid. Det er enighet om at 20% av en merkantil stilling
ved Søgne legesenter dekkes av kommunen. Beregnet kostnad er ca. kr. 130 000,- per
år. Ikrafttredelse 1. januar 2017.
Vedlagt finnes avtaleutkast som gjelder med Kristiansand legevakt fra 1. januar 2016 til 31.
desember 2019.
Alle endringene medfører at legevaktbudsjettet må styrkes med kr. 470 000,- for å komme i
balanse for 2016.
Det er bra at vi har kommet til en avtale med legene lokalt og med Kristiansand legevakt som
gjelder frem til 31. desember 2019. Utgiftene til legevakt øker kraftig, men skyldes de nye
kravene som fremkommer i ny akuttmedisinforskrift. Enhetsleder ber om at legevaktsbudsjettet
styrkes med kr. 470 000,- for inneværende år ved revidering av budsjettet slik at enheten
unngår budsjettsprekk.
Totalkostnadene med lokal legevakt for Søgne og Songdalen på dager, ettermiddager og helger
+ nattavtale med Kristiansand vil utgjør ca. kr 270 pr. år pr. innbygger. (inkl. nødnettkostnader)
fra 2017. Heldøgnavtale med Kristiansand vil beløpe seg til kr 301 pr. innbygger + noen
lokale kostnader til nødnett, anslagsvis kr 5 pr. innbygger.
For 2016 og 2017 vil nødnettkostnaden dekkes av tidligere avsatte fondsmidler til nødnett og
opplæring. Fra 2017 vil kostnadsøkningen i forhold til opprinnelig budsjett 2016 være på ca.
kr 670.000 og ca. kr 800.000 fra 2018.

Vedlegg
1 Mal legevaktavtale - Endelig avtaleutkast
2 Vedlegg - Legevakttjenester ved Kristiansand legevakt - oppdatert
3 Avtale om daglegevakt

Avtale om legevakttjenester
mellom Kristiansand kommune og Kommunenavn kommune
Denne avtalen regulerer ansvar for drift av legevaktfunksjon mellom Kristiansand kommune og
Kommunenavn kommune (omtales videre som avtalekommunen).

Bakgrunn for avtalen
Ny akuttmedisinforskrift trådte i kraft 1. mai 2015, der krav til kompetanse og innhold i legevakttjenesten
øker. Forskriften fases inn over en periode på 3 til 5 år ved hjelp av overgangsbestemmelser. I tillegg
kommer det i 2015 og 2016 nye momenter inn som endrer tjenesten. Dette gjelder blant annet innføring
av nødnett med radioterminaler og ny telefoniløsning i legevaktssentral, innføring av Manchester triage
system, ombygging av lokalene og overføring av mottak for seksuelle overgrep til spesialisthelsetjenesten.
I tillegg går 5 avtalekommuner til andre legevaktordninger i løpet av 2015 og 2016.
Disse og flere andre endringer gir stor usikkerhet knyttet til kostnadskonsekvensene for legevaktdrift. Ny
avtale om legevakttjenester skal likevel søke å skape forutsigbarhet for kostnader for deltagende kommuner.
Avtalen har derfor en forutsigbar økonomi over en 4-årsperiode, uten uforutsette prisøkninger som
følge av endrede krav i tjenesten. Men dette øker den økonomiske risikoen for Kristiansand legevakt,
og prissetting tar derfor høyde for denne usikkerheten.
Avtalen erstatter nåværende avtaler som ble inngått i 2010.

Avtalen omfatter følgende tjenester
Avtalen omhandler avtalte legevakttjenester med de krav som stilles i akuttmedisinforskriften.
Avtalekommunen er ansvarlig for å informere egne innbyggere om legevakttilbudet i Kristiansand.
Avtalekommunens nettside skal vise til informasjonen på www.kristiansand.kommune.no/legevakt.

Tjenester som ivaretas av Kristiansand legevakt
Tjeneste

Legevaktsentral

Legeberedskap

Beskrivelse

Virkedag 8-16

Gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere,
registrere, iverksette og følge opp henvendelser om
behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å
videreformidle henvendelser til helse- og
omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege,
jordmor, kriseteam og andre relevante instanser.
Ivareta akuttmedisisnk beredskap iht. akuttmedisinforskriften

Natt 23-08
hele året

For fastlegers
vaktdeltagelse,
se vedlegg 2

For fastlegers
vaktdeltagelse,
se vedlegg 2

For kommuner
med lege-i-vakt,
se vedlegg 1

Medisinsk Nødvendig medisinsk oppfølging av fremmøtte
behandling pasienter på Kristiansand legevakt.

ØHD

Kveld virkedag 16-23
Helg/helligdag 08-23

Bistand til nødvendig medisinsk-faglig oppfølging av
pasienter i kommunens ØHD-tilbud. Dersom ikke
Kristiansand legevakt har ledig lege for utrykning,
fraktes bruker til Kristiansand legevakt ved behov for
legetilsyn på natt.

Samarbeidsorganer:
Samarbeid om gjennomføring av avtalene skjer i to organer, et administrativt og et faglig. Organene
har en rådgivende funksjon.
Administrativt samarbeidsutvalg:
Kristiansand kommune inviterer årlig i 3 kvartal deltagende kommuner til møte for å drøfte og
evaluere administrative og økonomisk spørsmål om avtalen. Hver avtalekommune stiller med 1
deltager, om ikke annet avtales.
Fagforum:
Kristiansand legevakt har løpende dialog med de deltagende kommuner om faglige spørsmål. Kristiansand
legevakt inviterer 2 ganger årlig (2. og 4. kvartal) til møte for å gi informasjon om legevakttjenesten og
drøfte aktuelle fagspørsmål. Hver avtalekommune stiller med 1 deltager, om ikke annet avtales.
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Legenes representasjon og medvirkning
ASA 4310 angir at spørsmål om organisering av legevakt skal behandles i samarbeidsutvalget.
Kristiansand legevakt forholder seg til lokalt samarbeidsutvalg(LSU) i Kristiansand kommune for dette.
Avtalekommunen følger selv opp forhold rundt legevakttjenester i eget samarbeidsutvalg.
Kristiansand legevakt er en avdeling i Kristiansand kommune, og forholder seg til den tillitsvalgte for
legeforeningen som har ansvar for Kristiansand legevakt.

Uenighet i forståelsen av avtalen
Tvister mellom deltakerkommunene bør søkes løst i minnelighet .
Blir partene ikke enige , løses tvisten ved domstolene med Kristiansand tingrett som verneting
Avtalekommunenes kontrollansvar og klagebehandling
Kristiansand legevakt skal på forespørsel fra avtalekommunen bistå med informasjon om tjenestens
innhold, som avtalekommunen trenger for å ivareta sitt kontrollansvar og utøve lovlighetskontroll.
Eksempelvis enkle oversikter over tjenestenivå som leveres, skriftlige prosedyrer som benyttes i
tjenesten, og eventuelt forenklede regnskapsoversikter. I dette inngår som hovedregel bare informasjon
som gjelder avtalekommunen, ikke forhold til andre avtalekommuner eller Kristiansand kommune.
Kristiansand legevakt skal bistå avtalekommunen med de opplysninger som er påkrevd for saksbehandling
av klagesaker knyttet til avtalekommunens overordnede ansvar for legevakttjenester i sin kommune.
Kristiansand legevakt ivaretar selv klagebehandling som omhandler tjenester som er levert av legevakta.

Vederlag
For å delta i vaktsamarbeidet betaler avtalekommunen følgende pris per innbygger per år:
 Kronebeløpet reguleres hvert år 1. januar med deflator fastsatt i statsbudsjettet.
 Folketall beregnes per 1. januar i det aktuelle driftsår.
 De samarbeidende kommunene betaler kvartalsvis.

kr.

Dersom det gjennom statlige føringer stilles krav som gjør det nødvendig å etablere egen bemannet
legevaktbil, kan dette medføre økte kostnader tilsvarende 13 kr per innbygger.

Varighet og oppsigelse.
Avtalens varighet er fra 01.01.2016 til 31.12.2019.
Reforhandling kan eventuelt søkes gjennomført i løpet av siste avtaleår.
Oppsigelse og reforhandling av avtalen kan gjennomføres
 dersom partene er enige om det,
 ved større endringer i lover og forskrifter som endrer kravene i tjenestene, eller
 ved formelle endringer i kommunestruktur til avtalekommunen eller Kristiansand kommune.
Oppsigelsestid vil i tilfellene nevnt over være 1 år eller kortere når partene er enige om det.
Nye tjenester, eller tjenester til andre pasientgrupper, kan avtales særskilt som et tillegg til denne avtalen.
Vedlegg:
Vedleggene omfattes i sin helhet av denne avtalen, men kan endres ved påtegning dersom partene er enige.
Vedlegg 1: Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett
Vedlegg 2: Legers deltagelse i vaktturnus på Kristiansand legevakt

Signaturer
Kommunenavn kommune

Dato

Kristiansand kommune

Dato

………………………….………………….....

………………..

……….…………….…………………

…………………
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VEDLEGG 1 – Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett
Avtalekommuner som skal tilknyttes Kristiansand legevaktssentral (LV-sentral), skal ha lege i vakt for
de tidspunkter som er avtalt. Dvs. kommuner med egen lege-i-vaktordning på dagtid.
Avtalekommunen ivaretar da selv legeberedskap og legevakttjeneste, med all utrykning og
nødvendig medisinskfaglig oppfølging av personer i kommunen som trenger legetjenester.
Lege(r) på vakt skal alltid personlig være i medlytt i nødnett iht. gjeldende nødnettprosedyrer for
Kristiansand legevakt.
Legekontorene i avtalekommunen må lage ukeplaner for helseradioberedskap på dagtid, dersom ikke
Legevakta gir annen melding. Ukeplanen sendes på epost eller faks til legevakt senest fredag i uken
før listen gjelder.
Lege i akuttmedisink beredskap melder seg i nødnett for legevaktsentral iht gjeldende rutine.
Ved manglende tilstedeværelse i vakt og i nødnett, kan avtalekommunen faktureres med et beløp
tilsvarende 6 x takst 14* i normaltariffen per time, i det tidsrom lege eller annet personell fra
Kristiansand legevakt må bistå i avtalekommunens fravær.
Avtalekommunen dekker selv kostnader til utstyr i nødnett (bl.a. radioterminaler).

*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt. Per 2015 er takstbeløpet kr 535.
www.legeforeningen.no/normaltariffen
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VEDLEGG 2 - Fastlegers deltagelse i vaktturnus på Kristiansand legevakt:
Avtalekommunens andel av vakter i turnus
Fastleger fra alle avtalekommunene deltar i vaktturnusen. I tillegg deltar turnusleger fra
avtalekommuner med avtale hele døgnet.
Avtalekommunens fastleger bidrar som hovedregel i turnus med forholdsmessig like mange vakter
som andre kommuner og Kristiansand kommune sine fastleger for de vakttider som er avtalt (f. eks
at avtalekommune med avtale på natt deltar i turnusen på natt). Fordeling gjøres i henhold til
kommunens folketall og ut fra legevaktens behov. Antall vakter i turnus kan bli redusert eller
bortfalle, dersom Kristiansand legevakt ansetter faste legevaktleger.
Vakter i turnus
De legene som deltar i vaktturnus må som hovedregel gjennomføre en turnus med 12-18 vakter i
året uten at vakter byttes bort. Dette slik at legene som deltar i vaktturnusen, jobber 1-2 vakter per
måned og opprettholder et minimum av kontinuitet (Fylkesmannen i Vest-Agder har påpekt dette i
tilsyn i 2015).
Det tilstrebes at vaktene fordeles likt på de legene som deltar i turnus. I ferieperioder der legevakta
øker kapasiteten, vil det fordeles flere vakter enn ellers i året. Ved vikariater under 8 uker fordeles
vakter på øvrige leger.
Hvilke leger deltar i vaktturnus
Fastlegene som deltar i vaktturnusen må fylle kompetansekravene i akuttmedisinforskriften.
Kristiansand kommune og alle avtalekommunene, skal også forholdsmessig kunne delta med lik
andel leger som er kvalifisert til å være bakvakt i henhold til akuttmedisinforskriftens § 7, for de
vakter i turnusen som skal dekke bakvaktordning (så langt det er mulig).
Dersom en lege ikke ivaretar sine vaktforpliktelser, eller ikke anses faglig eller personlig egnet til
legevakttjeneste av Kristiansand legevakt, deltar avtalekommunen med annen lege til vaktturnusen.
Bytte av vakt
Legene skal følge de prosedyrene for vaktbytte som gjelder for Kristiansand legevakt.
Kristiansand legevakt godkjenner alle vaktbytter før de er gyldige og kan sette tidsfrister for å bytte vakt.
Krav til opplæring, prosedyrer/rutiner og vaktdeltakelse
Legene skal gjennomføre opplæring i henhold til de opplæringsrutiner som gjelder for legevaktleger
ved Kristiansand legevakt.
Legen skal forholde seg til legevaktens drift, rutiner og gjeldende systemhåndbok/kvalitetssystem.
Legen signerer legevaktkontrakt med Kristiansand legevakt. Denne er kun gyldig så lenge legen har
fastlegeavtale med avtalekommunen, og så lenge avtalekommunen har avtale om legevakttjenester
med Kristiansand legevakt.
Sykefravær
Ved sykefravær skal egenmelding eller kopi av sykmelding leveres Kristiansand legevakt uten
opphold. Avtalekommunen vil som hovedregel ivareta sykefraværsoppfølging for egne fastleger,
Kristiansand legevakt bistår ved behov.
Avtalekommunen skal kunne delta med lik forholdsmessig andel pålagte vakter (beordring) ved
fravær som andre kommuner.
Permisjoner
Permisjoner skal søkes om i henhold til Kristiansand legevakt sine rutiner for dette. Ved permisjoner
ut over 4 uker, dekker annen lege fra avtalekommunen turnusen til legen som har permisjon.
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Fritak fra legevakt
Fritak for legevakt følger særavtalen mellom KS og den norske legeforening. Avtalekommunen
ivaretar selv all saksbehandling knyttet til fritak. Når fritak er innvilget av avtalekommunen, stiller
avtalekommunen med annen kompetent lege til vaktturnusen.
Ferie
Planlegging av ferie, følger samme prinsipp som for andre ansatte og følger ferielovens prinsipper.
 Ferie for legene fastsettes som hovedregel innen 1. mai 2015.
 Ønsker om ferie skal meldes til Kristiansand legevakt innen 15. mars.
 Ved innføring av årsturnus for legene på Kristiansand legevakt, kan fristene bli endret.
Økonomisk ansvar
Kristiansand legevakt dekker ikke lønn under opplæring, dette er en sak mellom avtalekommunen og fastlegen.
Dersom avtalekommunens legevaktlegers fravær ikke kan dekkes på vanlig måte, kan det påløpe
kostnader med et beløp tilsvarende 6 x takst 14* per time i normaltariffen for ekstrautgifter til
fravær for avtalekommunens leger. Kostnader kan påløpe
 ved manglende oppmøte til vakt og ved ikke godkjent fravær.
 dersom lege ikke aksepterer pålagte vakter ved fravær uten gyldig grunn.
 dersom avtalekommunens leger som står på beordringsliste ikke tar telefonen.
Kristiansand legevakt dekker praksiskompensasjon etter nattevakt.
Kristiansand legevakt dekker bakvaktsgodtgjørelse.
Kristiansand legevakt dekker reisegodtgjørelse iht SFS 2305 § 9.4 for fastlegers reiser innenfor
legevaktdistriktet.
*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt. Per 2015 er beløpet kr 535. www.legeforeningen.no/normaltariffen
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Legevakttjenester ved Kristiansand legevakt

Samarbeid om legevakttjenester ved Kristiansand legevakt
Kristiansand kommune har hatt interkommunalt samarbeid med omkringliggende kommuner om
legevakttjenester siden før fastlegeordningen ble innført i 2001. Dette har vært regulert i egne
samarbeidsavtaler som sist ble revidert i 2010, den gang ble det inngått avtaler med 11 kommuner.
Etter 2010 har fem av kommunene nå gått inn i andre legevaktsamarbeid, bl.a. pga. utviklingen av
ØHD-tilbud og pga. svært lange kjøreavstander. I 2016 er kommunene tilknyttet Knutepunkt
Sørlandet de kommunene som det er nærliggende for Kristiansand legevakt å videreføre og eventuelt
videreutvikle samarbeidet om legevakttjenester med.
Ny fastlegeforskrift med nye faglige krav til tjenesten kom i 2015. Dette sammen med nytt nødnett
og andre nødvendige endringer gjør at økonomiske og faglige forhold rundt legevaktdrift er i endring.
Kristiansand legevakt har derfor i samråd med nåværende avtalekommuner Søgne, Songdalen,
Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner, startet prosess for å reforhandle dagens
legevaktavtaler.

Reforhandling av dagens legevaktavtaler
For Kristiansand legevakt har samarbeidet med andre kommuner vært godt og hensiktsmessig til nå.
Samarbeidet bidrar til at distriktet har en robust legevakttjeneste hele døgnet. Noen kommuner får
legevakttjenester av Kristiansand kommune hele døgnet alle dager i året, mens andre kjøper kun tjenester
på natt.
Nye kompetansekrav for å betjene telefonhenvendelser til legevakt, der alle telefonoperatører må ha
kompetanse på bachelornivå (f. eks. være sykepleiere), gjør at det kan være aktuelt å videreutvikle
samarbeidet på dette feltet også.
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Legevakttjeneste er en spesialisert tjeneste med høyt utdannet personell, og kostnadene har vist seg
å øke betydelig siden forrige reforhandling i 2010, når en sammenlikner med den generelle lønns- og
prisveksten. Dette gjør at prisene for samarbeidet nå også må gjennomgås på nytt.

Om Kristiansand legevakt
Kristiansand legevakt er i dag en kommunal avdeling i Kristiansand kommune.
Avdelingen er organisert under Lokalmedisinske tjenester i virksomhet
Behandling og rehabilitering i Helse og sosialsektoren.
Kristiansand legevakt har over mange år levert legevakttjenester til kommuner
rundt Kristiansand. Per i dag har Kristiansand legevakt avtaler med:
 Tjenester hele døgnet: Lillesand og Birkenes kommuner, samt Bygland
og Evje/Hornes kommuner (til 1. juli 2016)
 Tjenester kun på natt: Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland
kommuner
Kristiansand legevakt har over 100 fastleger i vaktturnus fra alle deltagende
kommuner, samt ca. 40 sykepleiere og støttepersonell.

Kristiansand
kommune
Helse og
sosialsektor
Virksomhet
Behandling og
rehabilitering
Lokalmedisinske
tjenester

Kristiansand
legevakt

Tjenestemodell
Kristiansand legevakt ivaretar lovpålagte tjenester til andre kommuner, og samarbeidet har til nå vært et
administrativt vertskommunesamarbeid iht. kommunelovens bestemmelse i § 28-1b om dette.
Samarbeidet reguleres gjennom en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen har hatt bestemmelser om
hvordan samarbeidet skal gjennomføres og finansieres.
I nye avtaler vil avtalekommunene ivareta sine interesser gjennom to fora:


Samarbeidsutvalg: Et utvalg med administrativ representant for avtalekommune og
vertskommune som minst en gang årlig vil drøfte aktuelle saker knyttet til samarbeid og drift
av legevakttjenesten.



Fagforum: Et utvalg med representant for avtalekommune og vertskommune som ved behov og
minst to ganger årlig vil samordne og drøfte faglige spørsmål av betydning for samarbeidet.

Klagebehandling og lovlighetskontroll
Kristiansand legevakt vil bistå avtalekommunen med saksbehandling av klager iht. forvaltningslovens
bestemmelser om dette, og følge opp oppgaver knyttet til avtalekommunens lovlighetskontroll iht.
kommuneloven.

Hvilke tjenester kan Kristiansand legevakt levere?
Kristiansand legevakt gir tjenester som ivaretar kravene i forskrift om krav til og organisering av kommunal
legevaktordning (akuttmedisinforskriften). Tjenestene gis til kommuner med samarbeidsavtale.
§ 6 i akuttmedisinforskriften sier følgende om kommunens ansvar for kommunal legevaktordning
«Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp,
og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen
skal blant annet
a) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp
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b) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og
sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og
eventuelt spesialisthelsetjeneste og
c) yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når
det er nødvendig.»
I tillegg har akuttmedisinforskriften blant annet bestemmelser om at kommunen har ansvar for at
det er etablert nødmeldetjeneste, og at kommunen har organisert en bemannet legevaktsentral.
Kristiansand legevakt er utstyrt slik at helsepersonellet kan gjennomføre diagnostikk og iverksette
nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner. Legevakten skal også være
organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart.

Kristiansand legevakt som legevaktdistrikt
Kommuner som Kristiansand legevakt er legevakt for, hører inn under legevaktdistriktet til
Kristiansand legevakt. Dette gjelder også kommuner med egen lokal legevakt som Kristiansand
legevakt driver legevakt for på natt.

Hvem kan få legevakttjenester
Kristiansand legevakt tilbyr legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, dette
gjelder alle personer som oppholder seg innenfor legevaktdistriktet i de tilknyttede kommunene.
Legevakttjenesten er et supplement til fastlegeordningen for å sikre befolkningen nødvendige
helsetjenester for øyeblikkelig hjelp. Personer som trenger legehjelp på dagtid mellom kl. 08 og 16,
og som har fastlege innenfor legevaktdistriktet, skal da benytte egen fastlege, og kan ikke benytte
seg av legevakttilbudet.

Legevaktsentral
Legevaktsentralen (LV-sentralene) har ansvar for å:
a) motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp via nasjonalt legevaktnummer 116117,
b) kommunisere direkte og videreformidle eller konferansekoble henvendelser om
akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, eller øyeblikkelig hjelp til annen legevaktsentral,
c) gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge opp
henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å videreformidle henvendelser til
helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre
relevante instanser,
d) normalt besvare 80 prosent av alle telefonhenvendelser innen to minutter.
Legevaktsentralen benytter kontrollromsløsning for nødnett til å besvare samtaler og koordinere
med legevaktlege eller lege-i-vakt. Kontrollromsløsningen ivaretar krav til posisjonering av innringer
og sporing av samtaler. Legevaktsentralen har i tillegg lydlogg av alle samtaler bruk for
dokumentasjon og kvalitetssikring.
Manchester Triage scale
Legevaktsentralen vil prioritere og gi standardiserte råd basert på Manchester triage scale(MTS).
Dette er et kunnskapsbasert prioriteringsverktøy som gir større pasientsikkerhet og bedre kvalitet i
mottak av telefonhenvendelser fra publikum.
MTS gir en hastegradsvurdering som bidrar til å sikre at de sykeste pasientene får hjelp først, og at
personer som kan vente til fastlegen kan bistå, anbefales å avvente med å oppsøke legevakt.
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Legevaktsentralen er bemannet med sykepleiere med klinisk erfaring, og operatørene er sertifisert i
MTS.

Eksempel på flytskjema for prioritering
med Manchester triage scale(MTS)

Medisinsk behandling
Kristiansand legevakt er en del av den akuttmedisinske kjede, og er åpen hele døgnet for håndtering
av akutt sykdom og skade som ikke kan eller bør vente til fastlegen er tilgjengelig.
Legevaktsentralen kan formidle henvendelser for øyeblikkelig hjelp til behandling av lege ved:
 Legevakta i Kristiansand på Eg
 Daglegevakt på Eg (for henvendelser i på virkedager mellom kl. 8 og 16 for personer i
Kristiansand kommune uten fastlege i distriktet)
 Lege-i-vakt i andre kommuner (for henvendelser i på virkedager mellom kl. 08 og 16)
Ved telefonhenvendelser kan legevaktsentral også avtale tid for oppmøte. Publikum bør som
hovedregel alltid ta kontakt på telefon først.
Medisinsk behandling av fremmøtte pasienter på Kristiansand legevakt
Fremmøtte pasienter vurderes og prioriteres ved ankomst ved hjelp av Manchester Triage Scale (se
over). Personer med behov for medisinsk behandling vil få nødvendig hjelp av legevakta, eventuelt
bli henvist videre til f.eks. spesialisthelsetjenesten.
Sykebesøk
Kristiansand legevakt drar på sykebesøk til personer som ikke ved egen hjelp kan reise til Kristiansand
legevakt for legevakttjenester.
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Akuttmedisinsk beredskap
Kristiansand legevakt har lege med vaktberedskap hele døgnet alle dager. Legen vil kunne yte hjelp
ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig.
For kommuner med egen lokal legevakt ivaretar Kristiansand legevakt beredskap for dette på natt.
Andre kommuner dekker selv slik beredskap på virkedager mellom kl. 08 og 16.

Bemanning
Kristiansand legevakt er bemannet med leger og sykepleiere hele døgnet hele året.
Personell
Sykepleier

Dagtid virkedag
3 på vakt

Lege

1 på vakt

Kveld, helg og helligdag
6 på vakt på kvelder
5 eller 6 på vakt på helger og
helligdager
Opptil 4 leger på vakt samtidig
Ekstra lege i beredskap

Natt
3 på vakt på virkedager
4 på vakt til kl 0400 på helg
1 lege på vakt, 1 i beredskap
(Planlegges utvidet til 2)

Øvrige personellressurser:
 Daglig leder (100 %)
 Gruppeleder (100 %)
 Merkantil ressurs (100 %)
 Legevaktoverlege (50 %)
 Kvalitetsutviklingssykepleier (20 %)

Deltagelse fra kommunens fastleger i legevaktsamarbeidet
Fastlegene er i kommunene i Knutepunkt Sørlandet organisert med fastlegehjemler som privat
næringsdrift. Hver kommune har inngått fastlegeavtaler med sine fastleger, og med hjemmel i denne
avtalen og fastlegeforskriften, kan kommunene pålegge sine fastleger å delta i kommunens
organiserte legevakt-tjeneste (med noen få unntak, bl.a. for leger pga. alder).
Dette er en ordning som skal bidra til å sikre at kommunen har tilgang til legetjenester for
befolkningen hele døgnet hele året.
I samarbeidsavtalene om legevakt legges det derfor opp til at kommunenes fastleger skal kunne
bidra i vaktturnus på Kristiansand legevakt for de tidspunkter kommunen har avtale om legevakttjenester (f. eks deltar fastleger fra kommuner med avtale på natt, i vaktturnusen på natt på
Kristiansand legevakt.)
Kristiansand legevakt søker å fordele vaktbyrden jevnt, og vil gi fastlegene så lav vaktbelastning som mulig.
Det er kun avtalekommunen selv som kan pålegge egne leger slik vakt med hjemmel i egne fastlege-avtaler,
og et tett samarbeid mellom Kristiansand legevakt og avtalekommunene er derfor nødvendig.

Prinsipper i nye avtaler
I nye avtaler er bl.a. følgende prinsipper lagt til grunn:
 Avtalene organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid.
 Avtalevarighet er til 31. desember 2019. Det legges ikke opp til at det skal være mulig å
reforhandle eller si opp avtalene i perioden, med mindre det blir endringer i kommunestruktur,
det blir større endringer i kravene til tjenesten, eller dersom partene er enige om det.
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Hva koster tjenestene for kommunen?
Hvilke kostnader har Kristiansand legevakt
En stor del av kostnadene til drift av legevakt er personellkostnader.
Sykepleiere følger hovedtariffavtalens bestemmelser og lønnes også med timelønn, kvelds/natttillegg, helgetillegg og helligdagstillegg.
Legene har egen sentral særavtale for avlønning som kommunene er bundet av. Fastleger på vakt
lønnes ved at de får honorar fra egenandeler og HELFO-takster, i tillegg at de mottar en
beredskapsgodtgjøring som kompenserer for vakter med lav aktivitet. På natt lønnes fastleger på
legevakt med timelønn (861-1101 kr per time). I tillegg kommer feriepenger, pensjon og
arbeidsgiveravgift, og på natt har også legene mulighet for å kreve 2300 kr per natt for ikke å være
tilstede i fastlegepraksisen dagen etter.
Personellkostnader blir spesielt høye på natt ift. kost/nytte, siden behandlingskapasiteten da ikke er mulig
å utnytte optimalt, og inntektene er relativt lave. På natt er en stor del av kapasiteten basert på at
personellet har en beredskapsfunksjon som må dekkes dersom noe uforutsett skjer, f. eks. en større ulykke.
I tillegg har legevakta også ordinære utgifter til bygg, strøm, kurs, ledelse, IKT osv. i tillegg til en rekke
spesielle utgifter, f. eks. at fastlegene har krav på skyssgodtgjørelse og reisetillegg til og fra bosted,
laboratorie, at leger med ansvar for turnusleger får et trygghetstillegg, krav til bakvaktordninger med mer.
Nødnett (nytt samband med nødetatene), drift av nye kontrollrom for legevaktsentralen og 116117
gir nye og store kostnader for legevaktene, og tas i bruk for fullt høsten 2016.

Hvordan fordeles kostnader til legevaktdrift mellom kommunene
Kristiansand legevakt har i samråd med avtalekommunene til nå hatt et prinsipp om at utgiftene så
langt det praktisk er mulig bør fordeles likt mellom avtalekommunene og Kristiansand kommune
basert på innbyggertall. En har også tatt utgangspunkt i at befolkningen uavhengig av bosted og
avstander i prinsippet vil trenge det samme tilbudet.
Kristiansand legevakt sine priser for legevaktsamarbeid er basert på at Kristiansand kommune verken
skal tjene på eller tape på samarbeidet. Men siden Kristiansand kommune bærer risiko for
uforutsette hendelser og uforutsette prisøkninger, er det lagt til grunn et «risikopåslag» i
prissettingen.

Vederlag for deltagelse i legevaktsamarbeidet
Nye avtaler blir som tidligere priset med et kronebeløp per innbygger. Beløpet indeksreguleres årlig,
justeres iht innbyggertall, og faktureres kvartalsvis.
Dersom det kommer statlige krav om bemannet legevaktbil, kan kostandene øke noe.
Ut over dette, legges det ikke opp til at det vil komme uforutsette prisøkninger.
Prisene som ligger til grunn for nye avtaler er:
Avtaleform
Døgnavtale:
Legevaktsentral hele døgnet alle dager
Legevakt hele døgnet alle dager unntatt virkedager 08-16
Nattavtale:
Legevaktsentral og legevakt på natt alle dager
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Pris per innbygger
301 kr

145 kr

Dokumenter og henvisninger






Nettside til Kristiansand legevakt – www.kristiansand.kommune.no/legevakt
Akuttmedisinforskriften - https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231
Fastlegeforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29842?q=fastlegeforskrift
Rundskriv I5/15 - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-tilakuttmedisinforskriften/id2409333/
Særavtale for legene – SFS2305 - http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvertfagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sfs2305.pdf?id=40104
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OS/Ijraz

Avtale om daglegevakt

Det inngås en avtale for Søgne kommune vedr. daglegevaktordning.
Søgne legesenter utfører daglegevakt i tiden kl. 0800-1500 på hverdager.
beredskapsgodtgjørelse

i.h.h.t. særavtale forhandlet

For telefonhenvendelser/siling
Utgiftene til hjelpepersonell
regelverk/pålegg

Det gis egen

sentralt mellom KS og DNL.

på dagtid, betaler kommunen

hjelpepersonell

med 20% stilling.

stipuleres til kr 130.000
pr. år.Det tas forbehold om nye

fra sentralt hold.

Avtalen forutsetter

politisk godkjenning og gjøres gjeldende fra 1/1-17 - 31/12-19.

Søgne, 31/5-16
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