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Fremtidig legevaktsamarbeid 

 
En gjennomgang og vurdering av fremtidig legevakt samarbeid ble omtalt i sak 2012/384-8  
DMS Inn-Trøndelag - Endringer i vertskommuneavtalen mellom Steinkjer kommune og 
samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa. 
I saksframlegget står det at en fremtidig plassering av kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp og 
plassering av legevaktsamarbeidet kan ha en sammenheng. For å belyse saken er det tatt inn en 
beskrivelse av lovkrav, dagens organisering av legevakt i Inderøy og en beskrivelse Steinkjer 
interkommunale legevakt.  
 
Nærmere om kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold og kommunes plikt til 
legevakt 
En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning 
eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden behøver ikke være kritisk eller livstruende, men 
pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.  
Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen (helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 og § 3-1). Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å 
vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slikt tilbud blir gitt i 
kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. 
Kommunene ivaretar i dag normalt vurderingen av pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp 
gjennom legevaktordningen og fastlegenes plikt til å ta imot egne listepasienter som har behov for 
øyeblikkelig hjelp på dagtid.  
I Inderøy kommune er legevakt på dagtid (08.00 – 15.30) alle hverdager ivaretatt av fastlegene ved 
Inderøy Legesenter. På kveld, natt, helger og høytider er legevakten organisert i en felles interkommunal 
legevakt lokalisert på Sykehuset Levanger. 
 
Innherred Interkommunale Legevakt IKS ble etablert 01.12.2006 av  
kommunene Frosta, Verdal, Levanger og Inderøy. Fra og med 01.04.2009 ble 
Mosvik kommune med i selskapet. Selskapet er opprettet med hjemmel i  
Lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr 6. Det er inngått egen 
Selskapsavtale og selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret. 



, saksnr. 2012/43-13 
 

Side 2 av 2 

 

 
Selskapet har en driftsavtale for leie av lokaler, helsepersonell, IKT 
og innkjøp forbruksmateriell/utstyr/medikamenter med HF Sykehuset  
Levanger. Selskapet har tilhold i tilpassede lokaler ved HF Sykehuset Levanger. 
 
Innherred Interkommunale legevakt dekker legevakttjenester til en befolkning på 43.000 innbygger. Det 
er 48 fastleger som deltar i vaktordningen. Legene arbeider etter oppsatt vaktplan over 26 uker, med en 
rettferdig fordeling og belastning mellom legene uavhengig av kommunenes størrelse. Det er 2 leger på 
vakt fra kl. 15.30 – 23.00 på hverdager samt mellom 08.00 – 23.00 i helg/høytid. Det er en lege med 
tilstedeværelse ved legevakten på natt. På dag/ettermiddag er legene tilstede ved legevakt etter avtale 
og behov. Ved 2 leger på vakt er det også fordelt ansvar for kommunene når det gjelder uttrykning (sør 
og nord). Godtgjøring følger legenes rammeavtaler. 
 
Hjelpepersonell er tilstede fra kl. 15.30 – 23.00(hverdager) og mellom kl. 08.00 – 23.00(helg/høytid). På 
natt bistår hjelpepersonell etter tilkalling. 
 
Legevakten er organisert med to leger på samme vakt, sammen med sykepleier er det et godt 
grunnlag for god sikkerhet og samarbeid. Lokalisasjon i Sykehuset Levanger sikrer også personellet 
bedre, spesielt på natt, enn om de skulle være alene ute i distriktet. Dette vil i neste omgang styrke 
rekrutteringen i regionen, noe som gjenspeiles i stadige henvendelser fra leger med ønske om å få delta i 
legevaktsordningen i IIL IKS. Lokaler og utstyr er spesielt planlagt og anskaffet for å ivareta både 
funksjon, sikkerhet og trivsel.  
 
Inderøy kommune eier 18,4 % i selskapet og betaler kr 1.442.744,- pr.år for legevakttjenesten. 
 
I 2012 brukte innbyggerne i Inderøy legevakten på sykehuset i 1580 konsultasjoner av disse så ble 220 
personer innlagt i sykehuset fra legevakt. I tillegg kommer alle som ble behandlet på legevakt på dagtid 
ved Inderøy Legesenter, dette har vi ikke statistikk på. 
 
Steinkjer Interkommunale legevakt er et samarbeid mellom Steinkjer, Snåsa og Verran på kveld/natt og 
helg/høytid. Dette utgjør 6,7 årsverk sykepleiere og 5,5 årsverk legetjeneste. Lokalene er i brannstasjon 
på Steinkjer. Steinkjer Interkommunale legevakt dekker et befolkningsgrunnlag på 26.500. Det er 2 delt 
legevakt i dag for legene, fra kl. 0800 – kl. 1530 og kl. 1530 til kl. 0800, en lege på vakt til enhver tid. 
Sykepleierne har 3 delt vakt, 0745-1530, 1500-2245 og 2230-0800. Det er 2 sykepleiere på vakt mellom 
kl. 1800 – kl. 2245 på hverdager og 2 sykepleiere på vakt mellom kl. 0930 – kl. 1600 på lørdager og 
mellom kl. 1400 – kl.2200 på søndager.  På hellig- og høytidsdager gjøres noen tilpasninger. I forhold til 
organisering pr i dag, er legevakta på dagtid kun for Steinkjer kommune. Den felles legevakt med Snåsa 
og Verran gjelder fra kl. 1530 til kl.0800 på hverdager og lørdager og søndager samt 
helligdager/høytidsdager.  
 
Ved en evt. utvidelse av Steinkjer Interkommunale legevakt med at Inderøy kommune slutter seg til vil 
befolkningsgrunnlaget komme over 30.000 innbyggere. Dette medfører økt kostnader i godtgjørelse til 
legene og det vil øke behovet for mer enn 1 lege på vakt i deler av døgnet. Kostnaden og organiseringen 
er ikke utredet. Ved en evt. endring av organisering av legevakt i kommunen skal fastlegene medvirke og 
gi en uttalelse. 
 
 
Som et ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet til også å 
omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av loven § 3-5 tredje 
ledd som lyder:  
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”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere 
med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har 
mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”  
 
Pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, vil i hovedsak være 
pasienter med kjente sykdommer, som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt 
behandling. 
Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal 
ha og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må gjøres en vurdering av om pasienten trenger 
øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å yte hjelpen, eller om 
pasienten må henvises videre. Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, 
skal pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten. 
 Det er normalt fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen 
av hvor pasienten bør få sin behandling.  
 
Selv om kommunen står fritt i hvordan de velger å organisere øyeblikkelig hjelp tilbudet, må lovkrav om 
faglig forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet oppfylles, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
Hvordan tilbudet er innrettet, omfanget av og kvaliteten på tilbudet, vil være avgjørende i vurderingen 
av om pasienten kan få en forsvarlig behandling i kommunen eller må henvises videre til andre instanser. 
Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.  
 
Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
Det er derfor avgjørende at pasienter som gis tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold ellers ville ha 
mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.  
Krav til forsvarlighet innebærer konkret at sykehuset ikke kan redusere sine tilbud før tilsvarende tilbud i 
kommunen er etablert. Samarbeidsavtalen skal være tydelig på at begge parter er omforent om 
starttidspunkt og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at et kommunalt tilbud kan starte opp.  
 
Gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og behandling i øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
forutsetter blant annet tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet. Pasienter som legges inn i 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal være vurdert av lege (fastlege, legevakt) forut for 
innleggelse. Alle pasienter bør vurderes av sykepleier og lege kort tid etter innleggelsen. Dette kravet 
innebærer at de 4 kommunale øyeblikkelighjelp sengene ved DMS Inntrøndelag må ha et legetilsyn som 
er raskt tilgjengelig 24 timer i døgnet alle ukedager. Om dette legetilsynet skal sikres ved bruk av 
legevakt eller ved andre avtaler er enda ikke avklart.  
 
Delprosjekt P2 i Kommunehelsesamarbeidet utredet akuttsenger i DMS og konkluderte med at legevakta 
bare skal benyttes ved akutte behov til innlagte pasienter i DMS. I ettertid har noen lansert tanker om 
andre ordninger. Men avtalene som gjelder regulering av legevaktarbeid er tydelige på at vaktlegene 
ikke kan pålegges noe som helst annet enn å delta i selve legevaktordningen. Faste tilsyn ved DMS faller 
utenom en slik plikt. Dette er heller ikke gjenstand for noen beslutning i allmennlegeutvalg eller 
samarbeidsutvalg, da ingen lege kan pålegges slikt arbeid selv om et flertall skulle gå inn for det. Eneste 
farbare vei å gå hvis man skal få til andre ordninger, er å satse på frivillighet og forhandlinger.  
 
Ny søknad om tilskudd for etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved DMS Inntrøndelag er sendt 
innen fristen 15.02.2013  fra vertskommunen Steinkjer. 
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