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Legevakt i Saltdal - alternative modeller

Foreliggende dokumenter:
- Kommunestyresak PS 2/11 Legevakt i Saltdal – når du trenger det 
- Kommunestyresak PS 10/14 Legevakt i Saltdal – samarbeid med Fauske og Sørfold. Ny 

behandling
- Brev 28.04.11 fra Helsedirektoratet - Tilskudd til interkommunal legevaktsamarbeid 

over statsbudsjettet kapittel 0762.70 for 2011
- Forskrift om fastlegeordning i kommunene 

http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf 
- SFS 2305 for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS 

og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten 
med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen: 
http://www.ks.no/PageFiles/2402/sfs2305_2014-15.pdf 

- Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?
doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html 

- Legevakttjenesten i Saltdal – aleine eller i interkommunalt samarbeid: Arbeidsgruppas 
utredning (vedlagt)

Sakens bakgrunn
12. februar 2014 ble kommunestyret gjennom behandlingen av PS 10/14 Legevakt i Saltdal – 
samarbeid med Fauske og Sørfold. Ny behandling gjort oppmerksom på at dagens 
legevakttjeneste er sårbar og lite robust. Uten at det hurtig gjøres betydelige endringer, er det 
fare for at legevakttjenesten bryter sammen og drar fastlegetjenesten med seg i dragsuget. 
Kommunestyret gjorde derfor følgende vedtak:

1) Saltdal kommunestyre ønsker grundige utredninger på ulike modeller for
legevakttjeneste og i første omgang en utredning på hvilken måte kommunen selv kan
ivareta fremtidig  legevakttjeneste.
2) Rådmann får ansvaret for å nedsette en lokal arbeidsgruppe som skal ha ansvaret for
utredningen.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html
http://www.ks.no/PageFiles/2402/sfs2305_2014-15.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf


Rådmannen utnevnte følgende arbeidsgruppe:
1. Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin (leder)
2. HeFa-leder Maria Rolandsen
3. Pleie- og omsorgsleder Åge Kristoffersen
4. Avdelingssykepleier Cecilie Vasset (Saltdal sykehjem)
5. Fastlege/tillitsvalgt Marianne Franing (Legeforeningen)
6. Sykepleier Helene Lyngseth (Sykepleierforbundet)
7. Egil Hansen (Eldrerådet)
8. Hovedverneombud Rune Berg (Saltdal kommune)
9. Kirstin Hansen (Rådet for funksjonshemmede).

Rådmannen utnevnte først medlem 1 – 6 i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas medlem nr. 4, Cecilie 
Vasset, ble utnevnt til erstatter for sykehjemsbestyrer Margrethe Spørck. Siden er  medlem 7, 8 
og 9 utnevnt av rådmannen.

Arbeidsgruppas medlemmer har fortløpende blitt tilsendt nye utkast til  utredninga og har hatt 
anledning til å komme med skriftlige og muntlige innspill før, under og etter de to møtene som 
har vært gjennomført. Siste mulighet til å komme med innspill har vært onsdag 12. mars, dvs. 
etter at  utredninga er sendt til Formannskapets medlemmer. Eventuelle innspill fra 
arbeidsgruppa kan ettersendes til Formannskapet. 

Kommuneoverlegen har som kommunens medisinsk faglige rådgiver et selvstendig ansvar for å 
gi råd til kommunen i medisinsk-faglige. På grunn av behovet for rask framdrift i saken er det 
derfor mulig for rådmannen å legge fram saken for politisk behandling i formannskapet 17. mars 
og i kommunestyret 27. mars. 

I den utredningen som er gjort, skisseres tre ulike modeller for legevakttjenesten i Saltdal:

1. Saltdal styrker legebemanningen og legetjenesten og fortsetter som eget legevaktdistrikt 
2. Interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold
3. Interkommunalt legevaktsamarbeid med Bodø natt og helg – “Beiarn-modellen”.

De viktigste forskjellene på de ulike modellene sammenfattes slik:

Alternativ Fordel Ulempe Personell-
behov

Utgift Vurdering

1 Saltdal 
aleine

Alt nært. 
Legevaktslegen 
ivaretar alle 
oppgaver

Høy kostnad, 
vanskelig 
håndterbart 
rekrutterings-
behov, 
kostbare 
bygningsbehov

5 nye stillinger 4,8 mill Best, 
dyrest, 
urealistisk 
at man 
klarer 
rekruttere 
nok 
personell

2 Saltdal 
samarbeid 
Fauske/Sør
fold 

Robust, stabil 
legevakt-
dekning 

Reise-avstand. 
Evt. 
bakvaktbehov. 
Tilstedevakt, 
høyt timetall 
for leger 

½ ny 
fastlegestilling

2,4 mill Mest 
realistisk



3 Saltdal 
samarbeid 
Bodø kun 
natt

Saltdal eget 
distrikt hele 
dagen, Bodø 
natt kombinert 
med bakvakt 
lokalt

Bodø ikke klar 
ennå. Lang 
reiseavstand 
natt.

Uendret 
bemanning

1,3 mill Mulig 
fremtidig 
løsning

Utvalget konkluderer med at alternativet med Saltdal kommune som eget legevaktdistrikt hele 
døgnet ville være å foretrekke dersom kommunestyret straks finner dekning for den årlige 
merkostnaden på 3 millioner kroner samtidig som man ser bort den høye risikoen for at man 
ikke klarer å rekruttere tiltrekkelig kvalifisert personell til å betjene en slik legevaktording. Det 
nest beste alternativet, legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold, må dermed anbefales.

Utvalgets utredning er vedlagt denne saken. 

Vurdering
Kommuneoverlegen har gjentatte ganger påpekt at dagens legevaktorganisering ikke er 
levedyktig og at bemanninga er gått fra dårlig til verre. Kommuneoverlegen har derfor satt mye 
inn på at kommunestyret må settes hurtig i stand til å gjøre det endelige veivalget for en 
funksjonsdyktig legevakttjeneste 

Det er bare utredningens alternativ 2, Interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske og 
Sørfold, som gir en robust og forutsigbar legevakttjeneste for Saltdals innbyggere.

Alternativet forutsetter en grundig utviklingsprosess i samarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner samt en tett dialog mellom fastlegene i Saltdal og Saltdal sykehjem om gode 
gode systemer for legetilsyn ved kommunens ØHD-/KAD-plass. Denne utfordringen er 
håndterbar.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner 
for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sine innbyggerne. Paralellt må det arbeides for at 
Saltdal sykehjems ØHJD-/KAD-plass kan få dekket sitt behov for forsvarlig legetilsyn. Endelig 
forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for behandling.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:
Monica Sundsfjord foreslo å utsettes saken til k.styret 8. mai.  Det avholdes et folkemøte i 
forkant av formannskapets behandling.

Monica Sundsfjords utsettelses forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til behandling i formannskapet i april og i kommunestyret 8.mai.  Det avholdes 
et folkemøte i forkant av formannkapets behandling.
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