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Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med egen 
legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:



Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp 
til ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp til ny 
behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trævik Remmen ba om gruppemøte.
Framskrittspartiet fremmet forslag om endring av pkt 1 og 2 slik:

Pkt. 1: Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt
Pkt 2: Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 
og 21.

Pkt 3 og 4 som rådmannens innstilling.

Pkt 1: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer

Pkt 2: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag enstemmig vedtatt 

Pkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

5. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

6. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
7. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

8. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.



Saksopplysninger

Nesset kommune startet arbeidet allerede i 2009 med å se på et interkommunalt samarbeid om 
legevakt. Bakgrunnen var svært ustabil legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor 
vaktbelastning og høy andel vikarleger. 

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

”Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i samarbeid
med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca kr 200 000 er innarbeidet i
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.
7. Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Følgende vedtak ble fattet i Formannskapet i sak 38/13:
Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken.
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.

Høsten 2012 ble det igangsatt på privat initiativ en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle 
ordningen med egen legevakt i Eidsvåg sentrum. Ordføreren har mottatt lister med over 3000 
underskrifter.

Det er utarbeidet evalueringsrapport av Molde interkommunale legevakt ved gjennomgang av egne 
data, innhenting av data fra Helfo og AMK, spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av 
medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 
23 %, ambulansebruken litt opp, publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt 
på, faglighet og tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må tilrettelegges i 
bedre lokaler. (se vedlegg)

Kommunelegen i Nesset har gjort sine vurderinger og anbefaler at kommunen deltar fullt ut i 
interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale legevakt, og at ordningen med lokal 
legevakt opphører. (se vedlegg)

Vurdering

Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunehelsetjenesteloven §1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.»
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig 
åpningstid for legekontorene. Det er ikke akseptabelt å benytte legevakta fordi pasienten ikke kan ta fri 
fra arbeidet og benytte egen fastlege i arbeidstiden.
Kommunene kan samarbeide om tilrettelegging av legevaktstilbudet.



Nesset inngikk interkommunalt legevaktsamarbeid april 2012 på bakgrunn av svært ustabil 
legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor vaktbelastning og høy andel vikarleger 
over flere år. Ordningen skal evalueres etter ett år og gjøres nå i denne saken.

Ansattes arbeidsforhold:

Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene definerer fastleger som Lege som inngår avtale med en 
kommune om deltakelse i fastlegeordningen. 

§ 12 Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale
Kommunen kan stille følgende vilkår for inngåelse av avtale:
a) At fastlegen påtar seg listeansvar for inntil et nærmere bestemt antall personer. Fra 1.januar 2001 
fastsettes antallet til 1 500 ved fulltids kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall 
personer på listen forholdsmessig.
b) At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Slik deltakelse gir fastlegen rett til 
forholdsmessig avkorting i listelengde pålagt etter bokstav a.
c) At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av 
utrykningsplikten.
d) At fastlegen deltar i veiledning av turnusleger.

Fastlegens plikt til deltakelse i legevaktordning jf. første ledd bokstav c, pålegges etter legeloven § 28 
annet ledd, og bortfaller ikke ved eventuelle konflikter.

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 
legevakt. Legene uttalte at vaktbelastningen ville bli for høy for den enkelte, og at det da kunne være 
aktuelt å finne seg en annen arbeidsgiver. 
Kommunen har i dag 3 fastleger og en turnuskandidat. En av fastlegene vil ha rett til unntak av 
legevaktdeltagelse pga alder. (Endring av Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene, gyldig fra 
01.01.13) Det vil si at for å dekke lokal legevakt må legene i beste tilfelle ha 3- delt vakt med 2 
fastleger og 1 turnuskandidat. Ved sykdom, kurs og ferier vil det bare være to til å dele 
vaktbelastningen i egen legevakt. 3- delt vakt betyr at legene i tillegg til å ivareta sin stilling som 
fastlege må tiltre legevakt fra 16 til 08, 2-3 døgn i uka samt 3. hver helg. Dette mener legene ikke er 
akseptabelt. De mener at denne ordningen vil være alt for sårbar og ustabil både for innbyggere og 
ansatte og minnes forholdene i kommunen for noen år tilbake med høy dekning av innleide vikarer fra 
utlandet. Legene anser at det ikke vil være grunnlag for opprettelse av en ny fastlegeavtale for å 
forbedre vaktbelastningen da en ny fastlege ikke vil være nok til å sikre en robust og stabil 
legevaktordning. I tillegg vurderes det til at pasientgrunnlag ikke er stort nok til dette. Turnusleger er i 
kommunepraksis i 6 mnd. Det er viktig at det også er pasientgrunnlag for å opprettholde aktivitet for  
turnusleger.

Tilrådningen i SFS 2305 § 7.2 (Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 
om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
Fastlegeordningen) sier at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt.

Legene er godt fornøyd med dagens ordning. Spesielt nevnes fri i helgene, rolige vakter på 
ettermiddagen i uka (gj.snitt 1,7 henvendelse)hvor de også finner tid til administrativt arbeid i 
forbindelse med sin fastlegepraksis. Vaktbelastningen i interkommunal legevakt er travel, men få 
vakter (ca 30 leger er tilknyttet vaktordningen) og velregulert arbeidstid. Arbeidslokalene ansees ikke 
for å være tilfredsstillende.



Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 
plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

Det har vært stilt spørsmål om samhandlingsreformen og fremtidige oppgaver i kommunene vil føre til 
et større behov for leger enn i dag. Og at dette i tilfelle ville kunne avhjelpe legenes vaktbelastning i 
lokal legevakt. Det er rådmannens vurdering at ev fremtidig behov for en større kommunal 
legetjeneste ikke vil være av en slik størrelse at det vil kunne føre til en stabil legevakttjeneste med 
redusert vaktbelastning som kan være akseptabelt for legene.

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

Legevakten skal ta i mot pasienter som har akutt behov for medisinsk hjelp utenom vanlig åpningstid 
for fastlegen. For mange av innbyggerne våre oppleves det trygt å ha kort vei til legevakten og det har 
vært mange tilbakemeldinger om ønske å gå tilbake til egen legevakt i Nesset. Ordføreren har mottatt 
underskriftslister med over 3000 underskrifter med krav om å få tilbake legevakten slik den var 
tidligere. Den tidligere legevakten hadde ikke sykepleier tilgjengelig og legen hadde sovende vakt om 
natten. En bør heller ikke glemme at manglende kontinuitet blant fastlegene førte til aktivt bruk av et 
stort antall innleide vikarer fra utlandet. En må spørre seg om det er dette som oppleves som trygghet?
Dagens legevaktsamarbeid har ført til en robust og stabil legevakt med faste sykepleiere og leger som 
er tilgjengelig hele tiden. Nærhet til sykehuset ansees som et pluss. I evalueringen av dagens ordning 
som er foretatt av Molde interkommunale legevakt, kommer det frem av resultatene fra 
spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

Alle henvendelser som er mottatt ved vårt legekontor før kl 16 blir behandlet her. Alle henvendelser 
etter kl 16 alle dager samt i helg hele døgnet, blir mottatt av AMK sentralen. 

Tabell 2; registrerte henvendelser fra Nesset pr. døgn som fører til konsultasjon

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

Molde legevakt man-
torsdag kl 21 – 08 (natt)

Nesset 1,7 2,0 2,7 0,5

Som en ser av tallene er det generelt få henvendelser utenom ordinær kontortid for fastlegene. Det er 
gjennomsnittlig 1,7 henvendelse pr dag som fører til konsultasjon ved vårt lokale legevakt de 4 dagene 
i uka denne er åpent. Totalt i uka ca 7 konsultasjoner. 
Det er rådmannens vurdering at dagens ordning med lokal legevakt avsluttes på bakgrunn av at det er 
så få henvendelser i denne perioden og at en anser dette som unødig arbeidspress på våre fastleger. 
Skal ordningen opprettholdes er det å se på som ren service til våre innbyggere med en prislapp på ca 
kr 150.000- 200 000/ år. 

Øvrige tall viser at det er lite behov for egen legevakt i Nesset. Eksempelvis vil en lege på vakt på natt 
ha 1 konsultasjon annen hver natt. Når en ser dette i sammenheng med vaktbelastningen for legene er 
det rådmannens vurdering at vi ikke kan sette hele vår stabile fastlegeordning i fare selv om dette ville 
oppleves som trygghet for befolkningen. 



Befolkningen i Nesset reagerte massivt etter et dødsfall i kommunen som ble omtalt både i presse og i 
sosiale medier. En antar at denne hendelsen var bakgrunnen for underskriftsaksjonen som resulterte i 
over 3000 underskrifter. Fylkeslegen har i etterkant ført tilsyn i denne saken. Konklusjonen var at 
verken interkommunal legevakt eller kommunens hjemmetjeneste har opptrådt klanderverdig i 
forbindelse med denne hendelsen. 

En må anse at et kanskje viktigste i dag, er nærhet til ambulanse. Ambulansen er i dag vårt 
ambulerende sykehus med kvalifisert personale til å ta seg av akutt situasjoner hvor det ofte står om 
liv. At Nesset kommune har denne tjenesten sentralt plassert i kommunen er kanskje det aller viktigste 
for befolkningens trygghet, liv og helse!  

Økonomiske konsekvenser

Da avtalen om samarbeid ble inngått ble det lagt til grunn at fordeling av utgifter i forbindelse med 
drift av Molde interkommunale legevakt skulle fordeles etter den enkelte kommunes utgifter til egen 
legevakt. Nesset hadde da en dyrere legevakt enn de andre kommunene. Eide og Fræna hadde allerede 
på det tidspunktet en felles legevaktordning som gjorde at deres drift var langt rimeligere enn Nessets. 
Dagens fordelingsmodell ang. utgifter til drift at Molde interkommunale legevakt kan med bakgrunn i 
dette oppleves som urettferdig for Nesset kommune som må betale en større andel av utgiftene enn 
andel av innbyggerne.

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000
Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

Nesset valgte i tillegg til å være tilknyttet den interkommunale legevakten å ha en egen ordning med 
lokal legevakt mellom kl 16.00 og 21.00 fra mandag til torsdag. Det ble budsjettert med kr. 200 000 til 
å dekke disse utgiftene.
Utgifter totalt for legevakt for Nessets innbyggere er kostbar i forhold til antall konsultasjoner. 

Det er rådmannens vurdering at det bør inngås forhandlinger om en ny fordelingsmodell mellom 
kommunene når det gjelder fordeling av utgifter til interkommunal legevakt. KS fikk i 2007 utarbeidet 
en rapport om fordeling av utgifter i interkommunale legevakter(IKL). Fra nesten alle IKL ble det 
innrapportert at de fordelte utgiftene etter folketall. Men en ser også at det er vanlig å kreve inn et fast 
beløp fra hver kommune og så fordele resten av utgiftene etter folketall. For Nesset kommune vil de 
fleste alternativene være rimeligere enn dagens ordning.

Samarbeidende kommuner:
Kommunene Molde, Eide og Fræna er alle spente på Nesset kommunes vedtak om videre 
interkommunalt samarbeid da dette har direkte innvirkning på legevaktens eksistens og de økonomiske 
konsekvenser det vil ha om en kommune faller fra.
Rådmannens vurdering er at velger Nesset kommune å gå ut av det interkommunale samarbeidet om 
legevakt, vil det være vanskelig å søke et slikt samarbeid igjen ved en senere anledning. Det blir fra de 
andre kommunene understreket at det var Nesset kommune som først ytret ønske om et slikt 
interkommunalt samarbeid.



Betydning for folkehelse
Det er flere elementer som vil være av betydning for folkehelsen. Opplevelse av trygghet, stabilitet og 
kvalitet på hjelp når en trenger det er viktig for alle. Men samtidig er kvaliteten på tilbudet avgjørende 
for resultatet.



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten

Notat
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Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

Sammendrag
Molde interkommunale legevakt startet opp i april 12 som et samarbeid mellom kommunene 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Ordningen skulle evalueres etter ett år. Evaluering er 
gjennomført ved gjennomgang av egne data, innhenting av data fra Helfo og AMK, 
spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift 
og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 23%, ambulansebruken litt opp, 
publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt på, faglighet og 
tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må 
tilrettelegges i bedre lokaler der Råkhaugen synes å være det aktuelle stedet.

Bakgrunn
Molde interkommunale legevakt startet opp drift 11.04.2012 etter vedtak i kommunestyrene i 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Legevakta var felles i tidsrommet 16 – 08 på hverdager og 
hele døgnet i helg og høytider. I Nesset har de egen legevakt fram til kl 21 mandager tom 
torsdager. Legevakta har sin base på Lundavang i Molde. Én lege har vakt hele vaktperioden, 
i tillegg er det en bakvakt fra 18 – 22 på hverdager og 12 – 22 i helger. Vakthavende lege er 
til stede hele vaktperioden, det er også sykepleier. Legevakta avgjør selv om han skal rykke 
ut. Det er rundt 30 leger som deltar i vaktordningen, inklusive turnusleger. 

Før den interkommunale legevakten startet opp hadde Eide og Fræna et samarbeid etter 
ordinær arbeidstid, mens Nesset og Molde hadde sine egne legevakter basert på egne leger. 
Det var ikke tilstedevakt nattestid og det var ikke sykepleier på vakt på natt i noen av 
kommunene. Nesset hadde heller ikke sykepleier på kveld og helg.

Molde interkommunale legevakt skal evalueres etter ett års drift. Evalueringen er 
gjennomført av legevaktsforumet som også er styringsgruppe for driften. Den er gjennomført 
ved innhenting av data rundt kontakter, besøk og ambulansebruk. 20 personer er intervjuet i 
kommunene og blant ansatte og 400 brukere har fått tilsendt spørreskjema i perioden 1 – 14. 
oktober 2012.



Overgrepsmottak
Ved Molde sjukehus er det et eget overgrepsmottak. Det har ikke vært noen endringer rundt 
dette ved overgang til legevaktsamarbeid. I en tidlig fase hadde en drøftinger om 
kostnadsdeling ved overgrepsmottaket og reduksjon i kostnader ved legevaktsformidlingen, 
men dette er stilt i bero inntil flere element er avklart i Helseforetaket og Molde sjukehus.

Data, innformasjonsinnhenting
Vi ønsket å undersøke om etableringen av interkommunal legevakt endret folks bruk av 
legevakt og ambulanse i de fire samarbeidskommunene. Relevante data ble innhentet fra 
virksomhetsdata i egen legevakt, spørreundersøkelser til pasienter, samarbeidspartnere fra 
Helse Møre og Romsdal HF (AMK og ambulansetjenesten) og fra HELFO Midt-Norge. 

For Molde interkommunale legevakt har vi sammenlignet tre måneder fra 2011 for de 
kommunene som deltar i ordningen med tre måneder i 2012 (mai - juli). 

Deltakelse i legevakt 
Fastlegeforskriften som kom 1.1.12 ga leger over 55 år rett til fri fra legevakt. Dette medførte 
at fire leger i vårt distrikt kunne bli fritatt, men kun to ønsket dette. Eide og Nesset har nå for 
få leger til å ha egen vakt uten å engasjere eksterne vikarer.

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

Innbyggere (1.1.11) 25.035 3.434 9.336 3.011 40.816
Fastleger og turnus (-11) 23 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 37 + 5
Fastleger og turnus (-12) 24 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 38 + 5
Vaktleger april 2012 19 4 6 4 33
Vaktleger mars 2013 17 3 6* 3 29
Herav vaktleger over 55 år 1 1 2

Status mars 2013:
Fritak over 55 7 1** 3 0 11
Fritak annet 2 0 0 1 3

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

I september, oktober og november 2012 tok fastleger og turnusleger i kommunen alle vakter
unntatt 24. Dette tilsier en vaktdeltakelse fra de faste legene på 90,5 %. De 24 andre vaktene 
ble dekket av faste vikarer ved legevakten. I jul, påske og sommer tas det inn eksterne 
vikarer.

Legevaktkonsultasjoner 2011 og 2012
Talldata innhentet fra Helfo (takstbruk) viser følgende trend i forhold til antall konsultasjoner 
på legevakt, sykebesøk, telefoner til pasient (1bk) og telefon til kommunehelsetjenesten (1f):

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



Konsultasjoner (Besøk på legevakta) og sjukebesøk (Hjemmebesøk av lege) fordelt pr 
kommune i tabell format, samme talldata som over, men fordelt pr kommune:

En ser av tabellene en generell nedgang i antall legevaktshenvendelser etter innføring av 
interkommunal legevakt. 

I forkant av oppstart av interkommunalt legevakt ble det gjennomført kampanje for å 
bevisstgjøre befolkningens bruk av legevakt som kan ha medført en redusert bruk.
Videre har en vært mer bevisst ved telefonhenvendelser om nødvendighet av 
legevaktkonsultasjoner. Andelen telefonhenvendelser er nær uendret og kan støtte opp under 
dette.

113 meldinger
Det er også undersøkt om antall 113 meldinger er endret etter innføringen av interkommunal 
legevaktssentral. 113 meldingene går direkte til AMK-sentralen:



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

Det er av tabellen over en liten økning i 113 meldinger for Molde, en relativt stor økning for 
113 meldinger i Nesset kommune. Årsak er det vanskelig å si noe om da det er små tall en 
opererer med i et begrenset tidsrom. Spesielt gjelder dette de mindre kommuner. 

Ambulansetrafikk 
Data fra Helseforetaket viser en moderat økning i ambulansetrafikken for Molde (5,2% 
økning, mest for hasteturer), en marginal total økning for Fræna / Eide ( 0,7 %, men markant 
fall i vanlige turer og økning i akutturer) og en moderat til betydelig økning for Nesset (16,2 
%, både akutt og vanlige turer). En har ikke diskutert årsaken til økningen som observeres 
her, men dette følger andre distrikters utvikling med en økning i ambulansetrafikken etter 
iverksatt interkommunal legevakt. En annen mulig årsak er endret funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetaket. Ambulansene er også flåtestyrt, så ambulanser med opphold et 
sted kan godt kjøre i andre distrikt hvis dette er hensiktsmessig. Dette gir også litt usikkerhet 
i tallene for den enkelte kommune. Det blir spennende å se utviklingen om denne også følger 
andre distrikt med et fall etter den første stigningen.

Oppsummering spørreundersøkelse til brukere av Molde interkommunale legevakt 
Alle som var i kontakt med legevakta i ukene 40 og 41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en svarprosent på 
44,3 %. Dette vurderes som bra da man i lignende spørreundersøkelser andre steder i landet 
har hatt en svarprosent på drøyt 30 %. 
Brukerundersøkelsen er etter nasjonal standard og bruker dels kvantitative spørsmål, dels 
ikke-kvantitative spørsmål. Sistnevnte er stort sett delt inn i svaralternativene “ikke i det hele 
tatt”, “i liten grad”, “i noen grad, “i stor grad” og “i svært stor grad”. Et oppsummert 
spørreskjema ligger som vedlegg til rapporten.

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter tar kontakt med legevakten pr telefon og får så time ved legevakten (71
%). Svært få opplever at det er vanskelig å få kontakt med legevakten pr telefon (2,5 %). 
Personalet ved AMK sentralen som tar imot telefoner blir i stor grad opplevd som interessert 
i pasientens sykehistorie, faglig dyktig, tar pasientene på alvor og snakker til pasientene på et 
forståelig språk. 

Tilgjengelighet og ventetid 
61 % av pasientene har under ½ times reisetid til legevakten, 31 % har ½ - 1 times reisevei, 8 
% har over en time. 67 % av pasientene opplever reisetiden som akseptabel, mens 33 % er 
mindre fornøyd. 71 % venter under en halv time på undersøkelse / vurdering hos legen, 34 % 
under 10 minutter. 14 % venter over en time. 50 % er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevaktslokalet. 65 % synes ventetiden var akseptabel på 
legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på legevaktslokalene
75 % har inntrykk av god organisering på legevakta. 50 % opplevde at venterommet var 
tilfredsstillende. 



Om legene
85 % av pasientene opplever å bli tatt på alvor av legene, omtrent like mange opplever at 
legen viser interesse for pasientens sykehistorie, gir god informasjon til pasientene og er 
faglig dyktig. 

Om sykepleierne 
72 % av pasientene hadde kontakt med sykepleier på legevakta. Av disse opplever mellom 80 
og 90 % at sykepleier har god omsorg, tar pasienten på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår ham / henne. 

Informasjon og oppfølging 
76 % mener de har fått tilstrekkelig informasjon om sin tilstand, mens 60 % mener de har fått 
tilstrekkelig informasjon om resultat av prøver og undersøkelser. 
34 % ble henvist videre til sykehus. Samme prosentvis antall pasienter ble henvist til fastlege 
for oppfølging. Ca 30 % ble ikke henvist videre.

Generelle vurderinger 
80 % er alt i alt fornøyd med den hjelpen de fikk fra legevakten. 94 % mener hjelpen var som 
forventet eller bedre. 
Knappe 2 % mener seg feilbehandlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen, vurdering
Alt i alt virker publikum rimelig godt fornøyd med Molde interkommunale legevakt. 
Tilgjengelighet på telefon er god, det er kort ventetid på undersøkelse og behandling og 2/3 
synes denne ventetiden er akseptabel. Organiseringen oppleves som rimelig god, men det er 
forbedringspotensiale på informasjon om ventetid og venteromsarealet. Langt de fleste er 
fornøyd med legene og sykepleierne, men en ser mulighet for forbedring i informasjon om 
resultat av prøver og undersøkelser. 

Oppsummering av intervju
Som en del av evalueringen ble det gjennomført 20 intervju med leger i ordningen, 
sykepleiere ved AMK og legevakt, ambulansepersonell, politikere og ansatte i 
helseadministrasjonen.

Hovedinntrykket etter å ha gjennomført intervjuene med aktører som er nært tilknytter MIKL 
fra Molde, Fræna og Eide er at de mener den nye ordningen fungerer godt og at en ønsker 
videreføring av er felles interkommunal legevakt. Bedre arbeidsvilkår for leger (kortere 
vakter og færre vakter), sykepleier til stedet hele vaktperioden sammen med tilstedeværelse 
av lege om natten nevnes også som en kvalitetsforbedring av flere aktører. Videre er nærhet 
til sykehuset nevnt som en fordel av flere.

Det trekkes frem avstand til legevakten for befolkningen i ytterstrøkene som en utfordring, 
men det kommer ikke frem at avstanden har medført kritiske situasjoner for pasientene. En 
opplever også at det i perioder kan være en utfordring med stor pasientpågang (dette gjelder 
både AMK, sykepleiere og leger på vakt). 

Tilbakemeldingene fra Nesset kommune er mer tilbakeholden. Det kommer fram klare 
synspunkt om at tidligere ordning blir oppfattet som bedre og at en ønsker tilbakeføring til 
tidligere ordning. For lang avstand til legevakt nevnes som hovedargument for dette. 
Unntaket fra Nesset er intervju med lege som ønsker videreføring av ordning slik den er pr i 
dag.

Det kom fram fra enkelte leger at lokalene oppleves for små og med for dårlige standard.



Økonomi
Kostnadene ved interkommunal legevakt er høyere enn summen av det enkeltkommunene 
tidligere har betalt. De samlede utgiftene er fordelt på deltakerkommunene prosentvis etter 
det hver kommune har brukt på legevakt tidligere, i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
Samlet budsjettert kostnad for ett års drift er 10.300.000 inkludert formidlingskostnadene
(Kolonne 4). I kolonne 5 er 2010-kostnadene til legevaktformidlingen. Nettosummen 
framkommer i kolonne 6 etter fratrekk av formidlingskostnadene til Helseforetaket.

1 2 3 4 5 6
Innb. 1.1.2011 Regnskap 2010, 

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

Molde 25 035 (61,3%) 4.442.000 (53,7%) 5.530.000 1.454.000 4.076.000
Nesset 3.011 (7,4%) 1.277.000 (15,5%) 1.597.000 291.000 1.306.000
Eide 3.434 (8,4%) 798.000 (9,6%) 989.000 204.000 785.000
Fræna 9.336 (22,9%) 1.749.000 (21,2%) 2.184.000 582.000 1.602.000

Sum 40.816 (100%) 8.266.000 (100%) 10.300.000 2.531.000 7.769.000

Budsjettet er ikke justert for lønns- og prisvekst etter 2011. Regnskapet etter ni måneders 
drift viser et positivt avvik på ca 700.000. Dette skyldes periodisering ved at lønn stort sett 
utbetales to måneder etter at den er påløpt. Dette gjelder alle utbetalingene til legene, til 
ekstrahjelp og alle tillegg. Samlet sett ser det ut til at budsjettet balanserer.
I regnskapet er det ikke beregnet kompensasjon for utstyr som Molde har ført inn i 
ordningen, overheadkostnader som Molde har til ledelse, overordnet drift, lønn- og 
regnskapsføring.

De største utgiftene er fast lønn til lege på natt og lønnsutgifter til sykepleier på natt.

Lokaler
Lokalene ved Lundavang er ikke optimale. Det er dårlig ventilasjon, lytt mot venterom, ikke 
vindu på et av legekontorene og dårlige fasiliteter for de ansatte. Det er smitteutfordringer når 
pasienter med smitte kommer på venterommet.

Det har til tider vært stort press på legevakta. I jula var det tidvis tre samtidig arbeidende 
leger og to sykepleiere. Det var opptil 120 konsultasjoner i døgnet. Lokalene var fulle, 
pasienter ventet på fullt venterom og i korridor. Skiftestua måtte brukes som legekontor. 
Personer med smitte satt sammen med andre. Dette sammen med ventilasjon og størrelse på 
enkelte rom framtvinger nye lokaler. Det er en prosess i gang for å vurdere dette. Molde har 
mulighet til å tilby dette i tilknytning til Råkhaugen lokalmedisinske senter eller eventuelt 
ved andre sykehjem. 

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

1. Det interkommunale samarbeidet om legevakt i Eide, Fræna, Nesset og Molde 
videreføres som i dag.

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse



Vedlegg
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av 
legevakten – Påminning!!

Dette er en påminning om brukerundersøkelsen vi er i gang med på legevakta, og jeg håper vil svare 
på denne så raskt som mulig! Vi ønsker å evaluere Molde interkommunale legevakt. Hensikten med 
spørreundersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer, enten du hadde kontakt med legevakten på 
telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste
kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet 
eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer 
med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Svarskjemaene returneres 
i vedlagte, frankerte konvolutt innen så snart som mulig. Undersøkelsen er anonymisert.
Ved svar på denne undersøkelsen deltar du i trekning av tre gavekort a kr 1000. Vinnerne trekkes ut 
på grunnlag av nummeret på svarkonvolutten. Konvoluttene skilles fra svarskjemaet så ikke de kan 
kobles til utfyller. Dersom du ikke ønsker å delta i trekningen kan du sladde ut nummeret eller bruke 
en nøytral konvolutt.

Del A. Fylles ut av alle

1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? (Sett kun et kryss)

Bare telefonkontakt 13
Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet 115
Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forhånd 30
Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme 0
Annet 3

Ja Nei

2. Var det denne type kontakt du ønsket? 147 8

3. Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? 123 På telefon  gå til spørsmål 4.

26 Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe 
på forhånd  gå til spørsmål 6.

3 Hadde sykebesøk hjemme  gå til 
spørsmål 16.
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Del B: Telefonkontakt

Del B (spørsmål 4-5) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon.

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

5. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du 
at denne personen:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 1 5 13 65 49
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 0 2 19 69 41
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 0 10 63 58
Var faglig dyktig? 0 2 20 63 41

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

Del C (spørsmål 6-15) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del D dersom du ikke var på 
legevaktlokalet.

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? 90 45 10 1 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

7. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var 
akseptabel? 16 9 24 49 50

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

8. Hvor lenge ventet du fra du ankom 
legevaktlokalet til du kom inn til 
undersøkelse/behandling?

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

9. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor 
lenge du måtte regne med å vente til du skulle få 
komme inn til undersøkelse/behandling?

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

10. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til 
du kom inn til behandling var akseptabel? 13 11 27 49 47
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Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

11. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt 
organisert? 2 7 32 76 32

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

12. Opplevde du at venterommet var 
tilfredsstillende? 6 13 51 53 24

Om legene på legevaktlokalet

13.
Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå 
videre til spørsmål 14). Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 2 6 15 69 58
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 1 7 17 66 57
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 4 11 65 67
Var faglig dyktig? 1 3 19 67 56

Om sykepleierne på legevaktlokalet

Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet.  

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Hadde omsorg for deg? 0 3 15 55 32
Tok deg på alvor? 0 3 13 52 38
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 2 11 49 40
Var faglig dyktig? 0 3 12 51 36

Del D. Fylles ut av alle

Spørsmål 16-21 gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten.
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Informasjon og oppfølging

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

16. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om 
tilstanden din? 3 8 24 68 43 7

17. Har du fått tilstrekkelig informasjon om 
resultater av prøver og undersøkelser? 7 15 22 37 26 45

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

18. Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en 
annen instans innen helsevesenet for videre 
oppfølging?

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

19. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten 
tilfredsstillende? 3 3 24 64 66

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

20. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk 
fra legevakten? 3 7 90 32 29

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

21. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 
av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? 126 19 10 0 3

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

Det er ønskelig at du skriver hvilken kommune du var i da du 
kontaktet Molde Interkommunale legevakt:

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Svarene returneres i vedlagte konvolutt. Ansvarlige for undersøkelsen er: Molde 
kommune, Helsetjenesten, Rådhusplassen  1, 6413 Molde. Tlf 71 11 12 44
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Spørreskjema, tekstutskrift

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

Lett tilgjengelighet, grundig utspørring på telefon, god oppfølging etter ankomst. Molde 

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

Ble møtt av en fantastisk sykepleier og en like fantastisk lege. Molde

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

Fikk det jeg trengte av hjelp men tok utrolig lang tid. Andre fikk

slippe til før meg. Molde

Fikk ikke snakke med den jeg snakket med på telefon, er det flere instanser

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

I mitt tilfelle var ikke avstand til legevakten en kritisk faktor, men avstand 

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

Ønsker legevakten tilbake til Nesset kommune. Avstanden for stor dersom en

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

Legevakten var helt ok, men en god del ventetid. Eide

Jeg ble behandlet på en rolig og balansert måte trass i at det var hektiske 

øyeblikk. Molde

Godt fornøyd, hadde gjerne sett av ventetiden var kortere, men har stor 

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

Kunne tenke meg at legevakten var nærmere, er litt langt å reise fra Fræna til 

Molde midt på natten. Fræna

Veldig fornøyd, fikk den hjelpen jeg trengte og ble faktisk tatt på alvor. Fræna

Synes det er synd at det ikke lengre er legevakt i Fræna. 6 min til Elnesvågen, 

35 min til Molde. At man må bære med seg urinprøve gjennom venteværelse 

er for meg uakseptabelt. Fræna



Spørreskjemaet er utviklet av

Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

Meget fornøyd med legene på Molde legevakt. Bedre ekspertise i Molde. Eneste 

minuset er kaldt venterom, litt lang ventetid og litt langt å dra. Fræna

Sykepleier som tok telefonen ville være helt sikker, så hun fikk lege til å ringe 

meg opp. Svært betryggende. Det var litt dumt det var kø på telefonlinjen, men 

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

Forventet å bli henvist til gyn/føden for å sjekke nøyaktig. Fræna

Legevakten må bestå, det var godt å komme dit. Fræna 

Møtte opp på legevakten lørdag formiddag uten å ringe først. Forventet kø 

men fikk tilstrekkelig info om ventetid. Fikk den hjelpen jeg trengte. Kjempe-

service fra legevakten i Molde. Aukra

Et svært positivt møte med legevakten! Med lege og sykepleier. Midsund

Eg var først i køen, derfor gjekk det fort og greit. Molde

Profesjonell, høflig. Molde

Legevakten var underbemannetetter mitt syn. Kunne vært en lege til. Ble 

godt mottatt. Molde

Kom fort inn. Hyggelig sykepleier og (kvinnelig) lege. God dialog og rask 

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

Når du er sjuk er det en stor belastning å først reise mange mil for å komme 

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

Jeg måtte vente noe utenfor da døren var låst og usikker på om ringeapparatet

virket. Da personalet senere låste opp, angav de at de ikke hadde hatt tid før 

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

En lang transport til legevakt. Fikk ingen ambulanse. Kjørt en time med 

pasienten til legevakten selv, er ikke bra, og helt sikkert ikke akseptabelt. 

Veien er for lang. Nesset må få sin egen legevaktordning igjen. Nesset

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

Veldig fornøyd etter mitt første møte med legevakten i Molde. Mitt andre

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

Tatt alvorlig – god hjelp. Trangt venterom, mange satt tett – mye hosting og 

virusene fløy. For dårlig å måtte sitte så innpå hverandre, burde vært bedre / 

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

Mitt besøk omhandlet en ordinær kontakt med fastlege. Måtte vente lenge 

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda



Spørreskjemaet er utviklet av

Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

Fungerer ypperlig for oss, alltid god service på telefon og legevakt. Fortsett 

med dette. Fræna

Alt i alt for lang ventetid. Både organisering og lokala bør forbedres, altså 

legevaktordningen må styrkes. Virket dårlig bemannet i forhold til førstelinje/

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

Alt i alt, helt ok erfaringer. Hyggelig og imøtekommende, hjelpsom. Men 

håpløst at ikke sykehuset har tilgang til undersøkelses- og prøveresultat utført 

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde



Interkommunalt legevaktsamarbeid  2013. Kommuneoverlegens vurdering. 

1

Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

Kommunestyret vedtok i desember 2011, sak PS 140/11 at Nesset kommune skulle delta i 

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i 
samarbeid med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid 
mellom kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i 
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første 
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca. kr 200 000 er innarbeidet i 
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.

Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl. 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig i 2012 (2013?) 

Saken skal nå opp til ny behandling i kommunens politiske organer, med endelig 

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

Kommuneoverlegen ber om at ALLE dokumenter som fulgte saken i 2011 også blir vurdert 

pånytt. Kommuneoverlegens uttalelse fra den gang blir ikke gjentatt, men er uendret like 

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

25.3.2013. Denne følger saken. Momenter i denne blir ikke gjentatt her, men er viktig! 

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

pga. svært ustabil legedekning, mange vakanser og korttidsvikarer og altfor stor 

vaktbelastning for legene. Det var 19 vikarer på 5 år. 

 Molde interkommunale legevakt har vært i drift ca. 1 år, fra 11.4.2013. 

 Nesset har hatt lokal legevakt mandag-torsdag 16-21. 

 Det har vært omfattende motstand i befolkningen mot ny ordning, med 

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

 Ca 95-99% av legenes aktivitet skjer på dagtid, dvs. utenfor vakt, med arbeid 

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

interkommunale legevakt for 2011 (før) og 2012 (etter). De er omtrent 

sammenfallende med nasjonale data.

o Ingen endring av aktivitet på legekontoret dagtid, målt etter antall 

konsultasjoner.

o Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012. Dette mest på 

helg, og vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Uendret antall 

henvendelser 16-08 man-tors i 2011 og 2012. Dette stemmer overens 

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

o Totalt antall henvendelser på legevakttelefon: 3,3 pr døgn

o Totalt antall henvendelser lokal legevakt i Nesset (man-tors 16-21): 2,1 

pr døgn.

o Totalt antall kontakter MIKL man-tors 21-08: 0,6 pr døgn

o Totalt antall kontakter MIKL helg (fre 16-man 08) 4,3 pr døgn, derav 2,7

konsultasjoner. 
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 Gjennomsnittlig reiseavstand til legevaktslokalet, uavhengig av organisering, for 

innbyggere i Norge er 53 min, dvs Eidsvåg ligger i helt gjennomsnittlig 

reiseavstand. 

 Av kommuner i Romsdal og Nordmøre er det bare Sunndal, Rauma og Vestnes 

(jobber for å få det nå) som ikke har interkommunalt legevaktsamarbeid

 Ny fastlegeforskrift gjeldende fra 1.1.2013 gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. 

1 av legene i Nesset har derfor vaktfritak. Gammel ordning vil gi 3-delt vakt som 

standard, med betydelig sårbarhet. Forsterket problemstilling i forhold til første 

runde.

 Legene har vært svært fornøyd med den nye ordningen. Å gå tilbake til gammel 

ordning vil føre til ny ustabilitet.

 Hvis Nesset trekker seg ut av ordningen, kan det bli vanskelig å knytte seg til 

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

Nesset kommune går inn i fullt interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, i 

likhet med Molde, Fræna og Eide.  Ordning med lokal legevakt i Nesset mandag-

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

 Dette vil gi en legevakt for fremtiden, en legevakt av god kvalitet, på lik linje med 

flertallet av Norges kommuner. 

 Ca.95-99% av kontakten med legetjenesten skjer på dagtid. Ustabil legedekning 

vil gi mye utrygghet, misnøye og fare for dårligere kvalitet. 

 Det har vært ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt etter innføring av 

ny ordning. Dette har vært vanlige henvendelser i helgene. Det har ikke vært økt 

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

hovedsakelig skyldes «halvøyeblikkelig» problemstilling, som har vært tatt opp 

med fastlege som tilfeldigvis har vakt, og som ikke har medført dårligere 

oppfølging av pasientene.

 Lokal legevakt er godt service tilbud til kommunens innbyggere. Over halvparten 

av kontaktene med legevakt skjer i helgene, når legekontoret er stengt, og dermed 

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

 Ny fastlegeforskrift gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. I likhet med de fleste 

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

 Evaluering etter ett års prøvedrift i Molde interkommunale legevakt viser at det 

fungerer godt, og det er ønske fra de tre andre deltakende kommunene og 

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

1. Gå inn i fullt samarbeid som de andre kommunene i MIKL, med samarbeid 16-08 

man-fre og 08-08 helg/ høytid

2. Beholde prøveordning permanent, dvs lokal vakt i Nesset man-tors 16-21, ellers 

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

3. Gå tilbake til «gammel« ordning, si opp avtalen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

4. Øke fastleger i Nesset med 1-èn- og gå tilbake til «gammel ordning».

Definisjon :

Legevakt defineres som arbeid UTENFOR vanlig arbeidstid, dvs kveld 16-08 og helg 

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

Alle legene har minst 37,5 timers arbeidsuke, i tillegg flere timer pr uke til kontorarbeid 

som ikke er vaktarbeid. Alle leger i primærhelsetjenesten er pålagt vakt, unntatt ved fritak 

som er avtalefestet. Alt vaktarbeid kommer i TILLEGG til vanlig fastlegearbeid. For 

legene i Nesset har kontorarbeid som hører til fastlegejobben av praktiske årsaker 

hovedsakelig blitt gjort utenom arbeidstid mest når man likevel er bundet til vakt. Det skal 

være opp til den enkelte lege når dette kan gjøres, og er kommunen uvedkommende.

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

Vakt 16-08:30 hverdager, helg fredag kl 16 til mandag kl 08:30. Beredskapsvakt/ 

hjemmevakt. Ikke hjelpepersonell. 
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3-delt vakt betyr vakt 2-3 døgn pr uke, i tillegg hver 3. helg. 2-delt vakt betyr 2 døgn pr 

uke, i tillegg 2. hver helg fredag kl 16:00 til mandag kl 08:30. 

Kostnad for «gammel vaktordning»: i 2010 ca 1,2 millioner: I tillegg til vaktgodtgjørelse 

etter tariff for døgnvakt, (ca 700,000,-) også arbeidsgiveravgift, 25% tillegg for 3-delt vakt

(Kun 3 leger som delte på vaktene) det meste av året, utgifter til vikarformidlingsbyrå, 

dekning av vikarers utgifter.  Dette betyr nesten dobling av kostnad for legevakt pga 

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

Man-fre 16-22 og  22-08 , bakvakt 18-22 , lør/ søn  08-22 eller 22-08 , bakvakt 12-22 

lør/søn. Bakvakt innkalles ved behov. Lege tilstede hele åpningstiden. Sykepleier tilstede 

hele åpningstiden. 

Lokal ordning i Nesset: lokal legevakt 16-21 mandag til torsdag. Legen i Nesset har fått 

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

Alle henvendelser til Nesset før vaktavslutning har vært håndtert lokalt, selv om 

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

Kostnad for nåværende prøveordning med lokal legevakt i Nesset: ca 110.000,- pr år i 

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. (viser til Rådmannens saksutgreiing). Dette tallet kan øke med 25% pga tre-delt 

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

 Legekontoret er kommunens eneste legekontor. Åpningstid 08:30-16:00. All 

daglegevakt er helt uendret. 

 Legevaktsentralen (LV sentralen) og AMK: Håndterer alle som ringer 

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

legekontoret (dagtid), legevakt i Nesset eller legevakt ved MIKL. Kan også starte 

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

Den akuttmedisinske kjede: alt dette i tillegg til legevakt, enten legevakt er på dag eller 

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

Kommentar: Nesset kommune har 3 fastlegehjemler + 1 turnuslege. Med egen vaktordning 

vil pt kun to av fastlegene gå vakt, en er fritatt pga alder (55 år).  I beste fall 3-delt vakt, i 

ferier, /kurs/ fravær/sykdom kort og lang vil det bare være 2-delt. 

Sentral forbundsvis særavtale , SFS 2305 (2010-2012): 

Regulerer forhold vedr legevakt. Er under reforhandling i disse dager, ett år på overtid. Ett 

av hovedpunktene gjelder legevakt, og det forventes betydelige endringer vedr. legevakt. 

Gjeldende SFS 2305:

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn firedelt vakt. (Godtgjøring 

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

Blir lagt om fra 2013. Turnus i distrikt blir nå søknadsbasert. Tidligere «plassering» etter 

trekning. Usikkert om vaktordning vil påvirke søknadene. Turnusleger er nyutdannet, stor 

mulighet for at kvinnelige turnusleger blir gravide- og dermed ute av vaktordning. Kan 

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

Se evalueringsrapporten fra MIKL. Det er ikke gjennomført egne undersøkelser fra Nesset

utover dette. Det var betydelig uro lokalt sommer/ høst 2012 etter en hendelse som fikk stor 

oppmerksomhet i avisen. Denne saken ble sendt som klage til Fylkesmannen/ 
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Helsetilsynet. Det har vært gjennomført aksjon med underskriftslister for å få tilbake 

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

Hovedbekymring har vært dårligere beredskap, lang reiseavstand og ukjente leger. 

Legenes erfaring: 

Legene er svært fornøyd med ny ordning. Spesielt nevnes fri i helgene. Rolige vakter i 

Nesset med få henvendelser (se under). Travle og arbeidskrevende vakter i Molde, men få 

vakter og velregulert arbeidstid. Greit med kveldsvakter i Nesset. Varierende, men generelt 

lite henvendelser, får gjort unna kontorarbeid for administrasjon av fastlegepraksis når de 

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

Kommuneoverlegen har vaktfritak pga alder etter den nye ordningen. Alle legene avviser 

tre-delt vakt som standard. Med så få leger som det er i Nesset er det altfor sårbart, og 

erfaring også fra siste året er at det stadig er endringer og ekstravakter lokalt pga kurs, 

ferier etc.  Belastning med lokal vaktordning, uansett ordning er mye beredskapstid og 

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

Alle legene avviser «gammel ordning», også alternativet med en ekstra fastlegehjemmel.  

To leger stemmer for fullt vaktsamarbeid fra kl 16, på lik linje med de andre kommunene. 

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

Dette gjelder ALLE interkommunale legevakter og alle kommuner. Gjelder også 
kommuner uten vaktsamarbeid, jo større kommunen er og jo flere leger som deltar i vakt.
(F.eks Sunndal med to legekontor og 5-6 fastleger). Molde har alltid hatt det slik, Fræna 
og Eide hatt det slik, også med mye vikarbruk.  Det er ikke til å unngå i interkommunalt 
LV samarbeid med flere deltakende leger.  
Det skal alltid tilstrebes god kvalitet på legevakt tjenestene. Faste leger er alltid viktigst på 
dagtid, både ifht fastlegejobben og i samarbeid med øvrig kommunale helse- og 
omsorgstjeneste.
Legevakt skal ikke være en fortsettelse av fastlegens arbeid med oppfølging av pasienter 
med kroniske sykdommer.

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

Kilde: …er hjelpa nærmast. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1-
2009. Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin . s.29

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

(kilde: manuell opptelling fra LV sentralen- alle henvendelser er registrert.) Dvs. alle som 

ringer legevakttelefon og 113. 

a. Totalt antall henvendelser på LV telefon og 113 for Nesset kommune , gjelder 

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

Totalt: 2,9 
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Tallene inkluderer feilringing, henvendelser på dagtid i legekontorets åpningstid (ca 10-

20%, ikke representativt for antall, de fleste ringer rett på legekontoret), telefoner som 

avsluttes / avklares med samtale med sykepleier (ca 20%), resten henvises til legevakt, som 

avsluttes med telefon med lege (ca 15-20%, konsultasjon eller sykebesøk ). Gjelder hele 

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

3 mnd=92 vaktdøgn totalt, 3 dager x12= 36 helgedøgn fre-man morgen, 92-36= 56 døgn 

man-tors . Ikke tatt med statistikk for 08-16, da de aller fleste kontakter legekontoret 

direkte, og tall fra AMK ikke er representative for pågang. Inkluderer også feilringing. 

2011, Aug-okt= 3 mnd, alt bare Nesset 

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

16-21 3 28 68 99 1,7 56 døgn
21-08 2 22 30 54 1,0 56 døgn
Fre16-man08 14 71 176 261 7,2 36 døgn
totalt 19 121 274 414 4,5 92 døgn 

2012: aug-okt= 3 mnd, Nesset og MIKL

Kommentarer: 

 Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012.fra 4,5 til 3,3 pr døgn. Dette 

er mest vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Dette stemmer overens med tall fra de 

andre kommunene i evalueringsrapporten. Totalt antall henvendelser man-tors 16-08, 

er helt uendret, 153 i 2011 og 152 i 2012. Dvs det er helgene som har størst 

reduksjon i antall henvendelser. 

 Registrering fra AMK: ca 20% avsluttes uten viderehenvisning til lege, passer med 

nasjonale tall, se over. Regnet som 20% videre her.  

 Legevakt totalt 2012 for legevakt i Nesset og MIKL : (309) 3,3 minus 20% avsluttet 

uten viderehenvisning til lege = 2,7 pr døgn. Tallet inkluderer alle kontakter som er 

viderehenvist lege fra LV sentralen/ AMK, tiltak avsluttes med telefonråd fra lege eller 

konsultasjon. Telefonråd fra lege antas å avslutte ca 10-20% av henvendelsene, se 

under statistikk fra MIKL, dvs ca 2,1 tilses av lege pr døgn. 

 Nesset lokal legevakt man-tors  56 dager = totalt 118 henvendelser = 2,1 pr dag. Derav 

ca 20% avsluttet ved LV sentralen uten viderehenvisning til lege (se over). 

Gjennomsnitt antall kontakter: 1,7 pr dag. (Løses med telefon med legen, konsultasjon 

eller sykebesøk). 

 Totalt antall kontakter til MIKL = 92 dager:34+157=191.  Forutsatt at 20% avsluttes i 

LV sentral uten viderehenvising til lege, blir det 1,7 kontakter pr døgn. 

 MIKL helg, fre 16-man 08= 12 helger= 36 dager : 157 kontakter=4,3 pr døgn . Med 

lokal legevakt i Nesset i uken, vil de fleste kontakter med MIKL være registrert i 

helgene. Forutsatt at 20% avsluttes i AMK uten viderehenvisning til legevakt blir 157 

kontakter 3,4 pr døgn.   Forutsatt at ca 20% av disse løses med telefon råd fra legen (se 

under) blir det ca 2,7 konsultasjoner pr. døgn på MIKL i helgene. 

 MIKL kontakter man-tors 21-08 48 døgn : 34= 0,6 pr døgn, -20%= 0,5 viderehenvist 

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

16-21 (Nesset) 6 33 79 118 2,1 Man-tors 56 
døgn

21-08 (MIKL) 5 14 15 34 0,6 Man-tors 56 
døgn

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

totalt 18 97 194 309 3,3 92 døgn
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3. Statistikk Molde Interkommunale legevakt (MIKL). 

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

Alle Henvendelsene for aug,  sept og okt 2012 (3 mnd=92 dager) Nesset kommune

totalt (dvs telefoner som avsluttes med råd fra sykepleier på LV sentral er ikke med, er ca 

20%) 

Totalt Bare fre/lør/søn Bare man-tors Merknad 
Akutt (rød) 5 4 1
Haster 46 34 12
Vanlig 40 28 12
Telefon 30 22 24% avsluttes med 

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

Kommentar: 
 Totalt pr 3 mnd= 92 dager = 1,3 henvendelse pr døgn, inkl telefonhenvendelser som er 

vurdert av lege. Konsultasjoner (oppmøte) = 1,0 pr døgn. 
 Fredag/lørdag/ søndag pr 3 mnd= 12 helger = 36 dager. Med telefonhenvendelser = 2,5 

pr døgn. Konsultasjon/ oppmøte = 1,9 pr døgn. 
 Bare man-tors. Til sammen 25 pr 12 uker= 2 henv pr uke = 0,5 pr ukedag utenom helg.
 Noe lavere tall fra MIKL ifht AMK/ LV sentral. Kan skyldes manglende registrering 

fra MIKL?  Relativt sammenfallende tall for kontakter man-tors 21-08 (0,5 og 0,6 pr 
døgn). 

4. Statistikk takstbruk for legeaktivitet/ vakt HELFO 2011-2012
Kilde: HELFO etter forespørsel

a. Kontakter legevakt: 
Tall for 2011 gjelder gammel vaktordning, dvs hele døgnet inkl natt og helg, utenom 08-16 
hverdager man-fre. 

NB! 
HELFO opplyser at data for legevaktskontakter (ikke dagtid 08-16) for 2012 ikke klarer å 
skille ut data fra Nesset legevakt og Molde interkommunale legevakt for legene i Nesset 

som også jobber på MIKL. Det betyr at disse data ikke kan brukes for å finne 
virksomhetsdata for legenes legevaktaktivitet i Nesset i 2012. 

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

1 bk (telefon vakt) 288 1,0 20% avsluttes med telefon med lege 

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

65 ca 7 pr mnd (både ø. hjelp og 
planlagte på kveld)

Kommentar: 
 Her er ikke medregnet kontakter som blir avsluttet med råd fra sykepleier i LV sentral/ 

AMK. De kommer i tillegg. 
 Stemmer omtrent med data fra LV sentral/ AMK for 2011, se over. 
 Lite sykebesøk, samme tendens som resten av landet. 

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

Utvikling i takstbruk fra 2011 (april – des) til 2012 (april – des) for takstene 2ad
(konsultasjon dag) og 11ad (sykebesøk dag) på dagtid for Nesset kommune.

2011 Pr dag 2012 Pr dag (180
arb.dager)

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

Kommentar: 
 en liten nedgang, ca 10%, ikke økning. Dette gjelder alle legene til sammen, inkludert 

turnuslege, vikarer etc. Gjennomsnitt uavhengig av ferie, fravær, kommunale 
oppgaver. OBS! Gjenspeiler IKKE den totale virksomhet, f. eks kommer alle enkle 
kontakter, telefoner, blodprøver uten samtidig time, etc utenom.

 Betyr at legevakt ordning ikke ser ut til å ha skjøvet mer over på dagtid. 
 Sykebesøk/hjemmebesøk, kan være både planlagt til kronikere og øyeblikkelig hjelp 

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

Data ufullstendig. Ikke data fra demensavdeling og korttidsavdeling, men der er det 

erfaringsmessig få sykebesøk. 
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Sjukeheimsavdelinga: for perioden 1.4.2011-31.12.2011: 80 sykebesøk. Ufullstendige 

data fra 2012. 

6. Sammenstilling 2011 og 2012, legevakt kontakter pr. døgn 

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

0,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Tel avsl lege 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,6
Konsultasjon 
/oppmøte 

2,0 2,9 1,3 0,5 2,7 2,1

totalt 2,9 4,5 2,1 0,6 4,3 3,3

Konklusjon virksomhetsdata:  

 Ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt i 2012, antas å være reell 

nedgang. Dreier seg om vanlige henvendelser i helgene, samme tendens som 

totaltall fra de deltakende kommunene.

 Sammenlikning av data fra forskjellige kilder tyder på 2-3 konsultasjoner pr døgn på 

legevakt, både i Nesset og Molde. Dette er uavhengig av uavhengig av plassering av 

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

Ambulanse og helikopter statistikk 2011 og 2012, Nesset ambulansen : 
Kilde: ambulanse koordinator regionalt helseforetak og AMK

Helikoptertrafikk i Nesset:

2011: 15 ambulansehelikopter 2 redningshelikopter
2012: 21 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter
Hittil i 2013 (4 mnd): 2 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

a. flere: 10 i mai, 22 i oktober og 16 i desember,

b. færre: 7 i april, 8 i august og 5 i september. 

Forklaring kan være f.eks kjøring av  dialysepasienter 3 dager pr uke enkelte måneder, 

gjør store utslag.  

2. Gradering av akutt og haster gjøres av AMK/ legevaktsentralen. En mulig forklaring er 

at flere turer som tidligere ble gradert til haster nå blir gradert til akutt. 

3. Betydelig mindre legefølge i ambulansen, men få turer. Kan variere betydelig fra år til 

år. Gjelder hele døgnet, dvs også legefølge i legekontorets åpningstid

4. Flåtestyring av ambulansen, brukes også i andre kommuner, tall kan gjelde andre 

kommuner også. Antar at det hovedsakelig dreier seg om Nesset.

Konklusjon: Disse tallene kan ikke indikere betydelig økt bruk av ambulansen grunnet 

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

Kilde: Rapport nr. 6-2012, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: 

 203 legevaktsdistrikter i Norge i 2011, redusert fra 236 i 2008

 I 2008: Kommunale 130 (30% av kommuner), redusert til 84 i 2011 (ca 20%).  Derav 

3 store (Oslo, Bergen, Trondheim) 32 middels store (10.000-99.000 innb) og 95 små 

(<10.000 innb.) Interkommunale: 106 (70% 2008)                                                          

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

kommunestørrelse 2500-5000 innb: 53 min (maks 120 min). 30% av innbyggerei 

Norge kommer seg til legevaktslokalet innen 30 min, 80% innen 1 time.  Dvs:  

innbyggere i Nesset har reiseavstand sammenliknet med innbyggere i alle kommuner.

 Gjennomsnittlig reiseavstand ambulanse-pasient, kommunestørrelse 2500-5000: 44 

min (maks 110) (Nesset 0 min, maks 50 min) 

1.4-31.12 2012 2011 diff
Antall oppdrag   379 348 31
akutt 99 78 +21
haster 124 136 -12
vanlig 156 134 +22
legefølge 2 18 -16
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2. Interkommunale legevakter i vårt distrikt:  

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

Molde 25 035 0 31 km  Istad
Fræna 9 336 22 km  Elnesvågen 40 km   Farstad
Eide 3434 31 km  Eide 47 km  Vevang
Nesset 3011 53 km  Eidsvåg 97 km  Eikesdal, 73 Eresfjord, 89 

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

Kristiansund 22447 0
Averøy 5593 16 km    Bruhagen 30 km  Kårvåg
Tingvoll 3101 57 km    Tingvoll 67 km  Meisingset
Gjemnes 2579 38 km    Batnfjordsøra 67 km Angvik

c. Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionene LIO: Orkdal, Agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Rindal, Skaun, Hemne, Snillfjord, Surnadal, Rennebu. 

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

Orkdal 11429 0 
Surnadal 5952 87 km     Skei Lokal legevakt ukedager 19-20, lørdag 

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

sentrum
Meldal 3924 35 km     Meldal 
Rennebu 2569 58 km     Rennebu tidligere vaktsamarbeid Oppdal
Frøya 4369 127 km  Frøya Lokal legevakt Hitra/Frøya man-fre 

16-20 og lør/søn/helg 10-20. 
Hitra 4399 114 km   Melandsjø Samme 
Agdenes 1715 34 km     Agdenes
Snillfjord 981 79 km    Snillfjord
Skaun 6941 26  km   Børsa
Hemne 4221 64  km   Kyrksæterøra 
Totalt innb: 48 588

Samarbeidet Aukra, Midsund, Sandøy: Legeskyssbåt imellom kommunene og sykehus 

Samarbeidet Aure, Smøla, Halsa: samme  Bruker delvis Orkanger sykehus

Kommuner UTEN vaktsamarbeid  Nordmøre og Romsdal:  Rauma , Sunndal , Vestnes 

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

 Fremdeles bare i beste fall 4-delt ved bare en lege med fritak for alder. Sårbart for 

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

 Gjennomsnittlig listelengde pr lege blir 3000/4= 750. Korte lister er lite attraktivt for 

legene. Vanlige listelengder ligger rundt 1000-1250. Pr i dag er listelengdene 1250, 

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

 En økning av legeressurs må være begrunnet i økte legeoppgaver på dagtid, ikke 

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

1. Det vises til alle dokumenter som gjelder sak PS 140/11, ephorte nummer 2008/32 

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

3. …er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt  Rapport nr. 

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 
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