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1. Innledning 
 
For mange kommuner er interkommunalt samarbeid om legevakt et viktig tiltak for å 
redusere fastlegenes vaktbelastning, og dermed bidra til bedre rekruttering og stabilitet 
i legetjenesten. Vel 300 kommuner inngår i dag i en eller annen form for 
interkommunalt samarbeid om legevakt. Av disse deltar anslagsvis 160 kommuner i ca. 
35 interkommunale samarbeid med legebemannet legevaktsentral (IKL). Denne typen 
samarbeid representerer i tillegg en faglig styrking av legevakten, med økt kvalitet og 
tilgjengelighet. Tidsrommene for samarbeid varierer. De fleste kommunene 
samarbeider på natt eller kveld/natt på hverdager og hele døgnet i helgene.  
 
Det har vært hevdet at deltakelse i IKL innebærer merutgifter for de aktuelle 
kommunene i forhold til deres tidligere legevaktutgifter, og at dette kan motvirke 
etablering av slike samarbeid i områder der dette ellers ville være hensiktsmessig. 
Stortinget har bedt departementet vurdere dette spørsmålet og legge fram forslag til 
tiltak for å bidra til en videre utbygging av IKL, sist i forbindelse med behandlingen av 
St.prp. nr. 60 (2004-2005) (kommuneproposisjonen for 2006), jf. Innst. S. nr. 245 (2004-
2005):  
 
”Stortinget ber Regjeringen, som en del av redegjørelsen knyttet til kostnadsberegningen for 
organiseringen av det interkommunale legevaktsamarbeidet, som Regjeringen har varslet skal komme 
i statsbudsjettet for 2006, medta i redegjørelsen hvordan det kan utvikles statlige insentiver som bidrar 
til utvikling av interkommunalt legevaktsamarbeid der dette framstår som geografisk hensiktsmessig 
og tjenlig for befolkningen.”  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Statistisk sentralbyrå utrede de økonomiske 
forholdene ved drift av IKL, og SSB avleverte høsten 2006 rapporten ”Interkommunalt 
legevaktsamarbeid med legevaktsentral (IKL) – organisering, utgifter og inntekter” 
(Notater 2006/75). I St.prp. nr. 1 (2006-2007) uttales at departementet i samarbeid med 
KS og Legeforeningen vil foreta en vurdering av hvordan det eventuelt kan utvikles 
virkemidler som bidrar til at flere kommuner kan etablere IKL, og at departementet vil 
komme tilbake med en nærmere redegjørelse i kommuneproposisjonen for 2008. 
 
På denne bakgrunn nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2007 en 
arbeidsgruppe med følgende mandat: 
 
Arbeidsgruppa skal, på grunnlag av SSB-rapporten og annet relevant materiale som 
foreligger eller kan framskaffes, foreta en mest mulig helhetlig vurdering av 
økonomiske forhold i forbindelse med etablering og drift av interkommunale 
legevaktsamarbeid med legevaktsentral (IKL), herunder for kommunene, trygden og 
de regionale helseforetakene (ambulansetjenesten). Gruppa skal vurdere om 
kostnadsnivået for kommunene i IKL kan bidra til å begrense etableringen av slike 
samarbeid ut over det som følger av geografiske, befolkningsmessige og andre forhold. 
Om gruppa finner at dette er tilfelle, skal den vurdere om det er ønskelig å etablere 
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statlige virkemidler for å legge forholdene bedre til rette for etablering av IKL, og 
hvordan slike virkemidler eventuelt kan utformes. Økonomiske og administrative 
konsekvenser av gruppas forslag skal presenteres. Arbeidet skal være avsluttet innen 
20. april 2007. 
 
Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: 
 
Andreas Disen, HOD, leder 
Jan Emil Kristoffersen, Dnlf 
Ernst Horgen, Dnlf 
Lars Duvaland, Dnlf 
Arne Norum, KS 
Bjarne Haslund, KS 
Roger Nordhagen, AID 
Maria Rosenberg, FIN 
Atle Grøhn, HOD 
 
Geir Atle Bringedal, HOD, har vært sekretær. 
 
Arbeidsgruppa har hatt seks møter mellom 30. januar og 26. april 2007. 
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2. Utviklingstrekk ved legevakt 1990-2007 
 

2.1. Definisjoner mv. 
 
Sosial- og helsedirektoratets Veileder for etablering og drift av interkommunale 
legevaktordninger (IS-13/2003) gir følgende definisjoner av enkelte sentrale begrep: 
 

Stasjonær legevakt/legevaktstasjon 
Legevaktlokaler  

 

Fysiske lokaler bemannet med lege og sykepleier/medarbeider, og 
der undersøkelse og behandling av pasienter finner sted. Blir ofte 
omtalt som legevakt. Kan organiseres med eller uten 
legevaktsentral. 

LV-sentral/Legevaktsentral Fagbetjent telefonsentral som tar imot henvendelser til legevakten. 
Legevaktsentralen kan være fysisk plassert i en stasjonær legevakt, 
eller i et sykehjem, legekontor etc. 

AMK-sentral 
(Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral) 

Fagbetjent telefonsentral for mottak av nødmeldinger på telefon 
113, og koordinator for ambulansetjenesten i et område, f.eks. i et 
fylke. 

Medisinsk nødmeldetjeneste 
 

Et landsdekkende organisatorisk og kommunikasjonsteknisk 
system for kommunikasjonsberedskap innen helsetjenesten.  

 
Etter forskrift av 18. mars 2005 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
har kommunene ansvar for en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for 
øyeblikkelig hjelp hele døgnet, for etablering og drift av et fast legevaktnummer som er 
betjent hele døgnet, og for etablering og drift av LV-sentral. LV-sentralene og AMK-
sentralene (som de regionale helseforetakene har ansvaret for) inngår i den samlede, 
landsdekkende medisinske nødmeldetjenesten. Etter forskrift av 14. juli 2000 om 
fastlegeordning i kommunene kan kommunene stille deltakelse i legevakt som vilkår 
ved inngåelse av fastlegeavtale. 
 
Veilederen lister opp følgende modeller for legevaktsamarbeid, men presiserer at flere 
varianter kan tenkes: 
 
1. LV-sentral (med kvalifisert personell) uten 
stasjonær legevakt 

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

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

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

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

4. Felles akuttmottak (FAM) med sykehus. 
Noen har, noen har ikke samlokalisert LV-
sentral 

Mest brukt i mindre sykehus. 

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

Benyttes i større grad i store og mellomstore interkommunale 
legevaktdistrikt. 

 
Modellene kan tilpasses vaktordninger og variere innenfor ulike tider av døgnet. Størrelsen på det enkelte 
legevaktdistrikt må vurderes etter de enkelte kommuners ønsker og behov. 
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Den typen interkommunalt samarbeid som denne rapporten omhandler, og som for 
enkelhets skyld omtales som IKL, har følgende kjennetegn: 

- Samarbeidet omfatter stasjonær legevakt og legevaktsentral. 
- Samarbeidet omfatter som et minimum natt (kl. 23-08). 
- Legen(e) som er på vakt ved legevakten på natt, avlønnes etter tariffen i SFS 

2305 pkt. 8. 
 

For øvrig kan legevakten være organisert og lokalisert på ulike måter, jf. punktene 2-5 i 
tabellen over. 
 

2.2. Perioden 1990-98 
 
Interkommunalt samarbeid om legevakt har en lang historie i distriktene. Tradisjonelt 
var legevakten i de fleste kommunene, enten den var organisert i samarbeid med 
nabokommuner eller ikke, basert på hjemmevakt med sykebesøk. I de største 
kommunene var legevakten organisert i egne lokaler, men også der med et ikke 
ubetydelig innslag av sykebesøk. I 1990 var forholdet på landsbasis mellom antall 
sykebesøk og antall kontorkonsultasjoner under legevakt 2:1. Mellom 1990 og 1998 ble 
dette forholdstallet betydelig endret, ved at sykebesøksandelen ble redusert fra 2/3 til 
1/3.  
 
Vridningen fra sykebesøk til konsultasjoner var en ønsket utvikling, både fordi 
kvaliteten på legens arbeid er bedre i et fullt utstyrt legekontor enn ved sykebesøk med 
legekoffert, arbeidssituasjonen for legene blir bedre, og ressursutnyttelsen blir bedre. 
Den samlede vridningen fra sykebesøk til konsultasjoner på 90-tallet kan ses som 
summen av disse utviklingstrekkene: 

- vridning fra sykebesøk til konsultasjoner i kommuner med stasjonær legevakt 
- etablering av stasjonær legevakt i flere kommuner 
- vridning fra sykebesøk til utrykning til eget kontor, for å ta imot pasienten der, 

for leger på hjemmevakt. 
 
Av de 366 kommunene akuttutvalget, jf. avsnitt 2.3.2, hadde data fra, deltok 198 
kommuner (54 prosent) i ulike former for interkommunalt legevaktsamarbeid i 1998.  
 

2.3. Utredninger og forsøk rundt 1999 
 

2.3.1. Legeforeningens legevaktutvalg 
 
Legeforeningen nedsatte i 1997 et utvalg som skulle vurdere organiseringen av legevakt 
i kommunene. I rapporten som forelå våren 1998, gikk utvalget inn for å etablere større 
legevaktdistrikter med legevaktsentral. Som hovedregel burde distriktet ikke være 
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mindre enn at legevakten kunne bli minst 12-delt, dvs. at det må være minst 12 
allmennleger i vaktdistriktet. Utvalget erkjente at dette ville være umulig å oppnå i deler 
av landet. Avhengig av distriktets størrelse kunne det være behov for hvilende 
beredskapsvakt i deler av vaktdistriktet. Utvalget la vekt på at målet måtte være 
etablering av stasjonære legevaktsentraler, slik at pasientene i størst mulig grad 
transporteres inn til disse, og at sykebesøk til hjemmene derved reduseres mest mulig. 
Utvalget skisserte ulike modeller for å bedre legenes avlønning på legevakt. 
 

2.3.2. Akuttutvalget 
 
I NOU 1998:9 Hvis det haster…. anbefalte utvalget at det bør vurderes å slå sammen 
flere vaktdistrikt til større vaktdistrikt om natten, dvs. etter kl. 23. Videre gikk utvalget 
inn for følgende minstekrav til kommunal legevakttjeneste: 
 
- Lokaler og bemanning. I alle vaktdistrikt må det finnes legevaktlokaler. I vaktdistrikt som dekker 

mer enn 8.000 innbyggere bør legevaktlokalet være bemannet med helsepersonell til kl. 23. I 
vaktdistrikt som dekker mer enn 12.000 innbyggere skal legevaktlokalet være bemannet med 
helsepersonell til kl. 23. Lokaler som benyttes til legevakt må være tilgjengelige for å ta imot og 
undersøke pasienter som fraktes med båre. Lokalene må være utstyrt med hjertestarter og ellers ha 
utstyr for livreddende førstehjelp. 

- Tilgjengelighet. Alle kommuner må oppfylle kravet om å være tilknyttet en legevaktsentral som en 
del av nødmeldetjenesten. Alle vaktdistrikt må ha en vaktansvarlig lege tilgjengelig over 
helseradionettet, også på dagtid, med ansvar for å rykke ut på «rød respons» fra AMK- eller LV-
sentralen. 

- Kvalitetssikring. Legevakttjenesten må kvalitetssikres både ved registrering av aktivitet og ved å 
sikre informasjon til pasientens faste lege. Kommunen må i samarbeid med fylkeskommunen ha 
ansvar for å tilby akuttmedisinske kurs for leger, helsepersonell på legevakt, operatører ved 
legevaktsentralen og ambulansepersonell med base i vaktdistriktet. 

 

2.3.3. Akuttmeldingen  
 
Akuttutvalgets innstilling ble etter høring fulgt opp i St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om 
akuttmedisinsk beredskap stortingsmelding, framlagt 30. juni 2000. Departementets 
vurderinger og forslag om akuttberedskap i kommunehelsetjenesten ble oppsummert 
slik: 
 
- Legevakttjenesten er på vei mot en bedre organisering. Departementet vil: 

- Følge opp stram styring av legemarkedet og stimuleringstiltak for å bedre legedekningen og 
øke stabiliteten. 

- Understreke at innføring av fastlegeordningen vil bidra til økt tilgjengelighet på dagtid, og 
dermed redusere press på legevakt. 

- Gi tilskudd til interkommunalt samarbeid om legevakt. Stasjonær legevakt vil ofte være 
hensiktsmessig, men dette må vurderes ut fra lokale behov. Dette vil redusere sykebesøk til 
kun ved akutt skade/sykdom. 

- Gi tilskudd til samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune/ ambulansetjenesten ved 
organisering av interkommunalt legevaktsamarbeid. 
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- Legevaktlegenes kompetanse innen akuttmedisin må avklares lokalt, da dette er et kommunalt 
ansvar. Departementet oppfordrer til: 
- At det formuleres forventninger til legevaktlegers akuttmedisinske kompetanse med 

utgangspunkt i utarbeidede faglige prosedyrer for samarbeid mellom første- og 
annenlinjetjenesten, samt metoder for etterlevelse av disse.  

- Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner angående etterutdanning, slik at 
allmennlegene og andre legevaktsleger kan vedlikeholde, eventuelt oppgradere kompetansen. 

 

2.3.4. Namdalen-prosjektet (LINA) 
  
I 1999 gikk 12 kommuner i Namdalen, med omkring 35 000 innbyggere, sammen om å 
organisere felles legevakt på natt. Området var ca. 27 mil i utstrekning. Mellom kl. 
23.00 og 08.00 ble legevakten sentralisert til legevaktsentralen ved Namdal sykehus. 
LV-sentralen var bemannet med AMK-sykepleier og en allmennlege. Ved full 
bemanning var det 34 leger som delte vakten. I tillegg ble hele distriktet delt inn i fem 
bakvaktdistrikt.  
 
I Namdalen-prosjektet ble legene på tilstedevakt avlønnet på en ny måte. I stedet for 
beredskapsgodtgjøring fra kommunene (som er lønn) i kombinasjon med 
honorarinntekter etter normaltariffen, fikk legene en relativt høy timelønn under vakt, 
mens kommunene mottok takstinntektene fra trygden og pasientene. Denne modellen 
er seinere etablert som en generell ordning på natt ved interkommunale legevakter 
med LV-sentral, jf. kap. 3. Staten dekket det meste av utgiftene gjennom prosjektmidler, 
mens kommunene betalte en symbolsk egenandel ved deltakelse i prosjektet på 15 000 
kroner hver. 
 
Etter seks måneders drift ble det oppsummert at LV-sentralen i gjennomsnitt mottok 
seks-sju henvendelser per natt, hvorav tre ble satt over til lege. Legen avsluttet i 
gjennomsnitt ca. en av henvendelsene på telefonen og 1,2 med konsultasjon, mens 0,75 
endte med innlegging i sykehus. Bakvakt ble benyttet i svært begrenset omfang. 
Forsøket viste ikke økt bruk av drosje og ambulanse.  
 
Namdalen-prosjektet fikk stor betydning, både som modell for andre 
legevaktsamarbeid, som modell for den nye lønnstariffen for lege på natt fra 2000, jf. 
avsnitt 2.3.5 og 3.1, og som grunnlag for oppfatningen at trygden får betydelige 
innsparinger om kommunene organiserer IKL på natt, jf. avsnitt 4.1.1.  
 

2.3.5. Statlig prosjektstøtte til legevaktprosjekter 
 
I årene 1999-2001 ga Helsedepartementet prosjektstøtte til utvikling av interkommunale 
legevaktsamarbeid til i alt 296 kommuner. Med unntak av Namdalen-prosjektet ble 
tilskuddet gitt som et engangstilskudd på 50 000 kroner per kommune. 
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2.3.6. Partssammensatt utvalg 
 
I forbindelse med forhandlinger om ny normaltariff per 1. juli 1999 mellom staten, 
Kommunenes sentralforbund og Den norske lægeforening ble partene enige om 
følgende protokolltilførsel: 
 
”For å sikre rekruttering og stabilitet i allmennlegetjenesten er partene enige om at det vil være 
hensiktsmessig å legge til rette for at legevakt kan organiseres på en annen måte, slik at 
vaktbelastningen vil kunne reduseres i forhold til i dag. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er 
at legevakt utøves med utgangspunkt i vaktsentraler for større befolkningsområder. Dette forutsetter 
en omlegging i legens honorering på natt, fra stykkpris mot timegodtgjøring, blant annet basert på 
erfaringene fra Namdalsprosjektet. 
 
Partene er enige om å nedsette et utvalg som innen 15. november 1999 skal utrede de praktiske og 
økonomiske konsekvenser av en slik ordning. 
 
Dersom utvalget kommer frem til at ordningen kan gjennomføres innenfor akseptable økonomiske 
rammer og bidra til mer effektiv bruk av de samlede ressursene, kan partene avtale at det legges til 
rette for at kommuner som ønsker å innrette seg etter de omforente kriterier kan etablere slike nye 
vaktordninger fra det tidspunkt partene blir enige om, tidligst fra 1.1.2000.”  
 
Rapporten fra utvalget ble avgitt i desember 1999. Både mandatet og rapporten var i 
stor grad konsentrert om organisering og finansiering av interkommunalt 
legevaktsamarbeid med legevaktsentral på natt, med utgangspunkt i 
finansieringsmodellen i Namdalsprosjektet. Det ble påpekt i rapporten at det særlig var 
vaktbelastningen på natt som representerte et problem for legene. Større vaktdistrikter 
ville kunne være hensiktsmessig både på kveld og natt, men potensialet var størst på 
natt. Partene var enige om at avlønningen på natt burde baseres på den modellen som 
ble benyttet i Namdalen, men utvalget overlot nærmere utforming av modellen til 
forhandlingsarenaen (mellom KS og Legeforeningen). Det ble presisert at bedre 
avlønning var underordnet bedring i vaktbelastningen. 
 
Staten og KS ga uttrykk for at legevakt kan organiseres på en rekke ulike måter, og at 
det må være opp til kommunene selv å avgjøre hvilken modell som er mest 
hensiktsmessig i det enkelte tilfellet. Legeforeningen mente at interkommunalt 
samarbeid med legebemannet legevaktsentral burde bygges ut til å omfatte det meste 
av landet. Konkret ble det antydet 55 legevaktsentraler på landsbasis, inkludert storbyer 
uten interkommunalt samarbeid, omfattende ¾ av alle kommuner (som tilsvarer 324 i 
dag) og 80 prosent av befolkningen (som tilsvarer 3,7 millioner i dag).   
 

2.4. Perioden 1999-2007 
 
Vridningen fra sykebesøk til konsultasjoner under legevakt, slik den kan avleses 
gjennom de årlige takstbrukundersøkelsene, fortsatte etter 1998. Mens 
sykebesøksandelen i avtaleperioden 1998-99 var 35 prosent, var den i 2000-01 sunket til 
12 prosent og i 2006-07 til 7 prosent.  
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Etter 1999 er det blitt etablert et betydelig antall interkommunale legevakter. I 2000 ble 
KS og Legeforeningen enige om en ny modell for avlønning av lege på natt, SFS 2305 
pkt. 8, jf. avsnitt 3.1. Med en definisjon av IKL som blant annet innebærer at denne 
tariffen benyttes, det vil si at legevaktsamarbeidet minst omfatter stasjonær legevakt og 
legevaktsentral på natt, kom KS fram til at det i januar 2004 var 24 IKL med i alt 113 
kommuner. Arbeidsgruppas oversikt per februar 2007, jf. vedlegg 1, omfatter 36 IKL 
med 163 kommuner og nesten 1,9 mill. innbyggere, det vil si gjennomsnittlig 4,5 
kommuner og 53 000 innbyggere per IKL. Om man legger til 15 større byer med egen 
legevakt, blir antall kommuner 178 og antall innbyggere 3,3 millioner (jf. 
Legeforeningens målsetting fra 1999 om 324 kommuner og 3,7 mill. innbyggere.)  
 
I følge Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin inngår 69 prosent av landets 
kommuner (dvs. 298 kommuner) i interkommunale samarbeid av ulike typer. Mer enn 
halvparten av disse samarbeider altså om IKL. I følge arbeidsgruppas oversikt har de 
fleste IKL åpningstid enten utenom ordinær kontortid (kl. 08-16 på hverdager) eller 
hele døgnet alle dager. I noen tilfeller er åpningstiden begrenset til natt på hverdager 
og hele helgen, og i et par tilfeller til natt alle dager (som i Namdalen-prosjektet).  
 

2.5. Utviklingen i aktivitet og kontaktmønster 1996-2006 
 
Aktiviteten på legevakt kan avleses gjennom regnskapstall for trygdens refusjoner til 
legevakt og de årlige takstbrukundersøkelsene fra RTV/NAV. Disse er undersøkelser 
basert på et utvalg refusjonsregninger, som regel fra høsten. Frekvensene for de ulike 
takstene er ”blåst opp” til et anslag for samlet årsforbruk på grunnlag av 
refusjonsutgiftene for avtaleåret (1. juli – 30. juni). Tallene for de to siste 
avtaleperiodene skiller seg fra de øvrige ved at både frekvenser, refusjoner og 
egenandeler baserer seg på samtlige refusjonsregninger som er innsendt elektronisk på 
landsbasis for de første åtte månedene av perioden. Dette utgjør 95 prosent av 
refusjonsregningene i disse månedene, og innebærer at anslagene må anses som 
sikrere enn tidligere.  
 
 
 LEGEVAKTHONORARER 1996-97 1999-2000 2002-03 2004-05 2006-07 
        
Refusjoner, mill. kroner 398,1 313,9 337,0 315,9 349,5 
Egenandeler, mill. kroner 173,6 220,8 230,4 292,9 222,7 
        
Honorarer, mill. kroner 571,6 534,7 567,4 608,8 572,2 
 
Anslaget for de samlede honorartakstene (refusjoner og egenandeler) var 572 mill. 
kroner både for 1996-97 og for 2006-07. Lavest var anslaget for 1999-2000 med 535 mill. 
kroner og høyest anslaget for 2004-05 med 609 mill. kroner.  
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 FREKVENSER, utenom 
vanlig kontortid 1996-97 1999-2000 2002-03

 
2004-05 2006-07

        
Konsultasjon 899 000 1 441 000 1 458 000 1 493 000  1 199 000
Sykebesøk 646 000 357 000 158 000 141 000 87 000
Sum  1 545 000 1 797 000 1 616 000 1 634 000 1 286 000
Kons.-andel 58 80 90 91 93
Telefonkonsultasjon 367 000 311 000 310 000 306 000 248 000
Tlf-kons. natt - ikke IKL    30 000 35 000 22 000
 
Anslaget for antall konsultasjoner og sykebesøk samlet sett utenom ordinær kontortid 
(kl. 08-16 på hverdager) viser en lignende stabilitet som takstutgiftene, med unntak for 
de to siste årene. I 1996-97 var frekvensen 1,55 millioner og i 2004-05 1,63 millioner. At 
takstutgiftene ikke økte tilsvarende påslagene ved takstoppgjørene i perioden, må ses 
på bakgrunn av den betydelige vridningen fra sykebesøk til konsultasjoner, til dels også 
nedgangen i konsultasjoner og sykebesøk innenfor ordinær kontortid. De sistnevnte er 
ikke tatt med i tabellen, men frekvensen gikk ned fra vel 400 000 i 1996-97 til knapt 
80 000 i 1999-2000, deretter varierer tallet mellom 100 000 og 130 000. Uten disse 
endringene i takstfrekvensene ville takstutgiftene vært en del høyere på slutten av 
perioden. 
 
I 2005-06 og 2006-07 ligger frekvensene utenom kontortid derimot vel 20 prosent lavere 
enn i 2004-05. Det kan ikke ses bort fra at nedgangen i en viss utstrekning kan ha 
sammenheng med endringen i datagrunnlaget. 
       

2.6. Problemer ved kommunal legevakt 
 
Statens helsetilsyn gjorde høsten 2006 en oppsummering av tilsynsmessige funn 
knyttet til kommunale legevakter i perioden 2001-05, basert på gjennomførte tilsyn, en 
særskilt kartlegging av tilgjengelighet og behandling av aktuelle tilsynssaker. Her 
følger et sammendrag av de viktigste konklusjonene. 
 
Legevakt på dagtid 
 
Fastlegene skal sørge for at pasienter som må ha øyeblikkelig hjelp på dagtid, kan 
mottas og vurderes. Dette ser ut til å fungere bra i små kommuner. Kommuner med 
inntil 20 000 innbyggere kan tilplikte legene en organisert øyeblikkelig hjelpberedskap 
på dagtid, men det ser ut til at denne muligheten i liten grad benyttes. Det synes som 
om den enkelte lege i mindre grad føler ansvar for å ivareta plikten til øyeblikkelig hjelp 
når det er mange leger i kommunen. I store kommuner med stasjonær legevakt på 
dagtid er tilgjengeligheten tilfredsstillende.  
 
Legevakt utenom dagarbeidstid 
 
Etter Helsetilsynets erfaring er det sjelden svikt ved organisering av vakt utenom vanlig 
arbeidstid. I små kommuner kan høy vaktbelastning være et problem, noe som, 
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sammen med ønske om høyere faglig standard på tjenesten, har ført til opprettelse av 
interkommunale legevakter. Dette har vært vellykket en rekke steder. De 
interkommunale legevaktene virker rekrutterende og stabiliserende på legedekningen, 
gir en kvalitetsmessig bedre tjeneste og sikrer en forsvarlig vaktplan. Helsetilsynet 
forventer imidlertid at de ansvarlige kommunale instansene foretar en risikovurdering 
ved organisering i store vaktdistrikt, der effektivitet vurderes i forhold til tilgjengelighet 
og tidsaspektet.  
 
Etablering av større vaktdistrikt har ført til flere oppdrag for ambulansetjenesten for 
transport av pasienter til legevakt. I tillegg rapporterer ambulansetjenesten at de i 
større grad må rykke ut til akutt syke pasienter uten bistand fra lege. 
 
Tilgjengelighet til lege 
 
I 2002 gjennomførte Norsk Gallup en kartlegging av tilgjengelighet til vaktordningene 
på dagtid i 432 av de 435 kommunene. Man ringte telefonnummeret til 
”Legevaktsentral” under overskriften ”Når hjelpen kan vente litt” på side 2 i 
telefonkatalogen. I 184 kommuner (42 prosent) kom man i kontakt med legekontor som 
hadde vakt, enten ved første oppringing eller ved fornyet oppringing etter anvisning fra 
legevaktnummeret. I de øvrige kommunene ble det henvist til at innringer skulle 
kontakte egen lege (26 prosent), det ble ikke oppnådd kontakt via det oppgitte 
nummeret (18 prosent) eller det var feil nummer, telefonsvarer, tastafon el.l. (13 
prosent).  Helsetilsynet peker på at resultatene ikke er tilfredsstillende, men at det i 
oppfølgingen av undersøkelsen er registrert at det har skjedd en opprydding i 
telefonlister og at tilgjengeligheten er bedret noe. 
 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fikk ved hjelp av TNS Gallup 
gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2006. Resultatene er betydelig bedre enn i 
2002. Av 438 oppringinger kom man i kontakt med legekontor som hadde vakt i 292 
tilfeller (67 prosent, mot 42 prosent i 2002), og antall tilfeller som ikke besvares 
umiddelbart, der man henvises til fastlege eller annen tilfeldig lege i kommunen, eller 
der det ikke oppnås kontakt, der det er feil nummer osv., er betydelig redusert.   
 
Tilgjengelighet til lege i helseradionettet 
 
I henhold til akuttforskriften skal helsepersonell i vaktberedskap være umiddelbart 
tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for 
helsetjenesten. I følge en kartlegging fra Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin bruker halvparten av legevaktene helseradio regelmessig, mens en 
seksdel aldri bruker det. Dette har sammenheng med at de aktuelle tekniske 
løsningene er tungvinte og lite brukervennlige, og at det er nødvendig med kryptering, 
som også oppleves som tungvint, for å sikre nettet mot avlytting. Det siste begrenser 
bruken når det gjelder personidentifiserbare opplysninger. Helsetilsynet peker på at 
kommunikasjon mellom innsatspersonell er av stor betydning ved håndtering av 
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ulykker, og finner det alvorlig at bare halvparten av legevaktene bruker utstyret 
regelmessig. Tilsynet vil følge opp dette etter at et nytt felles nødnett er ferdig utbygget. 
 
Kompetanse, opplæring og rutiner for legevaktarbeid  
 
Kommunene skal sørge for at helsepersonell innen dens helsetjeneste får adgang til 
nødvendig videre- og etterutdanning, og helsepersonellet har plikt til å ta del i 
foreskrevet etter- og videreutdanning. I ”faglige spørsmål” er imidlertid ikke fastlegene 
som selvstendig næringsdrivende underlagt noen kommunal styringsrett. Tilsynet med 
legevakt i 2005 avdekket at det svikter på sikring av kvalifikasjoner og nødvendig 
opplæring for personell i legevakt. Helsetilsynet mener det kan være verdt å stille 
spørsmål ved om regelverket knyttet til legevakttjenesten i større grad enn for 
fastlegenes kontorpraksis gir kommunen rett og plikt til å innføre kompetansekrav, 
opplæringskrav og rutiner som sikrer en forsvarlig tjeneste.  
 
Når det gjelder felles rutiner, er det mange steder avdekket uklarheter omkring 
journalføring, loggføring av henvendelser, bruk av Medisinsk Index for akutte 
henvendelser, epikrise til fastlegen mv. Uklarheter omkring oppfølging av prøvesvar 
har ført til at pasienter ikke har fått en forsvarlig behandling. Etter Helsetilsynets 
oppfatning bør det i større grad legges opp til standarder og rutiner for 
legevakttjenesten, som må bygge på nasjonale krav og forventninger og tilpasses 
gjennom en lokal risikovurdering. 
 
Internkontroll i kommunale legevakter 
 
Internkontrollbestemmelsene for helsetjenesten gjelder også for legevakttjenesten. Det 
er påvist betydelige mangler når det gjelder kommunens plikt til å sørge for at 
arbeidstakerne har kjennskap til virksomhetens internkontroll, og det er avdekket at 
det i de fleste kommuner mangler systemer for rapportering og behandling av avvik.  
 
Tilsynssaker knyttet til legevaktsituasjonen 
 
For årene 2003-05 opprettet helsetilsynet i fylkene ca. 200 tilsynssaker årlig i forhold til 
kommunal legevakt, hvorav det for ca. 40 ble konkludert med at det forelå brudd på 
plikter etter helselovgivningen, enten med hensyn til kommunalt ansvar eller 
personellets virksomhet. I tilsynssaker fra allmennlegetjenesten behandlet i Statens 
helsetilsyn i perioden 2000-02 ble det vurdert 107 pasientkontakter, hvorav halvparten 
var knyttet til legevaktsituasjonen. Sett i forhold til aktiviteten gir det en betydelig 
overrepresentasjon av legevakt i forhold til kontorpraksis. I det samme materialet ble 
det gitt administrative reaksjoner overfor 25 leger for brudd på forsvarlighetskravet i 
helsepersonelloven, hvorav 17 gjaldt legevakt. Det var en overvekt av mannlige leger og 
av leger med fremmedspråklig bakgrunn som pådro seg reaksjoner. 
Legevaktsituasjonen innebærer spesielle utfordringer, både fordi det er snakk om 
avklaring av akutte symptomer som kan innebære en alvorlig grunnleggende sykdom, 
og fordi vaktlegen ofte opptrer på egen hånd og under vanskelige 
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undersøkelsesbetingelser. Dette tilsier at det nettopp for denne tjenesten er viktig at 
kommunen sørger for best mulig kompetanse, gode rutiner, opplæring og 
tilfredsstillende støttefunksjoner. 
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3. Dagens finansieringsordninger 

3.1. Kommunal finansiering 
 
Kommunene har etter kommunehelsetjenesteloven ansvaret for å organisere 
legevakttjeneste, og dekker driften av eventuelt legevaktkontor (lokaler, utstyr, 
hjelpepersonell mv.). I tillegg utbetales beredskapsgodgjøring til de deltakende legene 
etter følgende timesatser, jf. SFS 2305 pkt. 7: 
 
Vaktklasse 1)    man-fre lør-søn helg-høytid 
1    0-10 min. 71,15 99,60 115,15 
2  11-25 min. 32,80 50,80   57,90 
3  26-45 min. 20,65 35,85   40,65 
4  over 45 min. 0 0   0 
 
1) Vaktklassene refererer til antall minutter aktivt arbeid i gjennomsnitt per klokketime vakt 
 
Kommunen kan bestemme at legen skal være til stede i legevaktsentral i hele eller 
deler av vaktdøgnet. Det forutsettes at dette bare vil være aktuelt i vaktdistrikter med 
relativt stor pågang (vaktklasse 3 eller 4), og hvor minst 10 leger deltar. Sentralen skal 
være bemannet med hjelpepersonell. I disse tilfellene betales ytterligere kr 32,80 per 
time. 
 
I perioder der det ikke er mulig å opprettholde minst tredelt vakt forhøyes 
godtgjøringen med 25 prosent. 
 
Beredskapsgodtgjøringen utbetales som lønn, og varierer som det framgår med 
aktivitet. Høy aktivitet på vakt gir lavest timesats. Til gjengjeld blir da takstinntektene 
(trygderefusjoner og egenandeler) høye. Plassering i vaktklasse baseres på et 
gjennomsnitt for hele året. Kommunen og legene forhandler om vaktklasse på grunnlag 
av registrert aktivitet i en representativ periode. 
 
Fra 2000 er det etablert en egen avlønningsordning for legens arbeid ved 
interkommunale legevaktsentraler på natt, dvs. mellom kl. 23 og 08, jf. SFS 2305 pkt. 8. 
Timelønnssatsene varierer med vaktdistriktets størrelse: 
 
Legevaktdistrikt Timelønn Timelønn spesialist 

i allmennmedisin 
I     under 30 000 innb. 318 381 
II    30 000 – 60 000 innb. 422 506 
III   60 000 – 90 000 innb. 538 631 
IV   over 90 000 innb. 630 755 
 
Det gis et tillegg på 50 kroner per time ved vakt natt til lørdag, søndag, helge- og 
høytidsdag.  
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Trygderefusjoner og egenandeler for aktivitet ved legevaktsentral på natt tilfaller de 
deltakende kommunene. 
 
Ved eventuell bakvakt i et interkommunalt legevaktdistrikt med legevaktsentral betales 
beredskapsgodtgjøring etter klasse 1. Takstinntekter tilfaller legen på vanlig måte. 

3.2. Takster (trygderefusjoner og egenandeler) 
 
For aktivitet under legevakt benyttes normaltariffens takster. Følgende takster kan 
utelukkende benyttes under kommunalt organisert legevakt: 
 

1g Telefonkontakt mellom kl 23 og 08 i vaktdistrikt uten LV-
sentral 200 

2fk Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor under 
legevakt, for første pasient 370 

15 Tillegg per vaktdøgn i visse kommuner, hverdag/helg 556/760 
 
Takst 1g ble innført ved takstoppgjøret i 2000. Taksten er forbeholdt lege med 
hjemmevakt på natt (men ikke under bakvakt i IKL, fordi telefoner da skal gå til 
sentralen). Fordi den skal gi kompensasjon for belastningen ved å bli vekket midt på 
natten, er den mer enn tre ganger så høy som tilsvarende kveldstakst (60 kroner). 
 
Takst 2fk ble innført i 1999. Den gjelder de tilfellene der lege har hjemmevakt, men 
avtaler med pasient å møtes på legens kontor. Honorartaksten tilsvarer 
sykebesøkstaksten (11ak), men egenandelen tilsvarer konsultasjonstaksten (2ak). Om 
legen mottar flere pasienter under samme opphold på kontoret, benyttes takst 2ak for 
de påfølgende pasientene. 
 
Takst 15 ble innført i 1988 som ledd i en tiltakspakke for Finnmark og de seks 
nordligste kommunene i Troms, i alt 25 kommuner. Siden er den, etter søknad fra 
kommunene og avgjørelser ved takstoppgjørene, blitt utvidet til å omfatte 71 kommuner 
i Nord-Norge (65), Nord-Trøndelag (4), Sogn og Fjordane (Solund) og Hordaland 
(Fedje). Taksten gir et tillegg til legene per vaktdøgn for deltakelse i organisert 
legevakt, og utgjør på årsbasis ca. 230 000 kroner per kommune. Formålet er å 
kompensere for høy vaktbelastning og bidra til bedre rekruttering i de aktuelle 
kommunene. Ved vaktsamarbeid mellom takst 15-kommuner utbetales taksten per 
kommune, det vil si at godtgjøringen til legene per vaktdøgn blir doblet (eller tredoblet 
hvis tre kommuner samarbeider), men samlet godtgjøring på årsbasis blir den samme 
som om kommunene ikke hadde samarbeidet.  
 
”Kveldstakstene” i normaltariffen er forbeholdt arbeid utenfor vanlig kontortid (kl. 08-
16 på hverdager) ved kommunalt organisert legevakt og ved øyeblikkelig hjelp ellers 
(det vil si ”ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyelikkelig hjelp og i 
tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke 
kan ta i sin ordinære arbeidstid”). For øvrig benyttes dagtakstene, uavhengig av ukedag 

 18



og tidspunkt. Legevaktandelen av kveldstakstene varierer mellom 68 prosent for 
sykebesøk og 98 prosent for konsultasjoner, med 80 prosent for telefonkontakter. De 
viktigste kveldstakstene er: 
 
1bk Enkel kontakt per telefon mv. 60 
2ak/ck/dk Konsultasjon, evt. med tidstillegg/spesialisttillegg 210/108/71 
11ak/ck/dk Sykebesøk, evt. med tidstillegg/spesialisttillegg 370/120/76 
21k Reisetillegg per påbegynt halvtime 154 
 
De ovennevnte i alt 11 takstene står for vel 80 prosent av de samlede 
legevakthonorarene. Resten fordeler seg på de tilsvarende dagtakstene og øvrige 
kontakt- og prosedyretakster. Kommunene dekker reiseutgiftene (skyssgodtgjøring) 
ved sykebesøk, takst 21k Reisetillegg er betaling for tidsbruken.  

3.3. Nærmere om kommunale utgifter til legevakt 
 
Nedenfor er de ulike utgifts- og inntektselementene som er relevante for kommunenes 
utgifter til kommunal eller interkommunal legevakt, beregnet på årsbasis.  
 
Organisering, dimensjonering og bemanning av legevakten vil avhenge av aktiviteten, 
og takstinntektene på natt (trygderefusjoner og egenandeler) tilfaller kommunene når 
de samarbeider om IKL. I tabellen nedenfor gjengis derfor data fra NAV for 2006 når 
det gjelder samlet volum og samlede takster for legevakt (avrundede tall), og andelene 
som faller på natt.   
 
Aktivitet og takstinntekter på legevakt i alt og på natt (23-08)  
   
Antall konsultasjoner og sykebesøk i alt 1 300 000  
Av dette 13,5 pst. på natt (23-08) 175 000  
Per 10 000 innbyggere 380 (vel 1 per natt) 
   
Takstinntekter i alt 560 000 000  
Per kons./sykebesøk 430  
Av dette 15 pst. på natt (23-08) 84 000 000  
Per kons./sykebesøk 480  
Per 10 000 innbyggere 183 000  
 
Antall konsultasjoner og sykebesøk på natt utgjør henholdsvis knapt 13 og ca. 21 
prosent av det samlede volumet på legevakt utenom vanlig kontortid, samlet 13,5 
prosent. Av rundt 1,3 millioner slike kontakter totalt, faller 175 000 på natt, det vil si 380 
per 10 000 innbyggere, eller vel 1 per natt per 10 000 innbyggere. Av de samlede 
takstutgiftene på 560 mill. kroner, gjelder 84 mill. kroner natt, eller 15 prosent. Det 
tilsvarer 183 000 kroner per 10 000 innbyggere og 480 kroner per 
konsultasjon/sykebesøk (alt inkludert).      
 
Med unntak for lege på nattevakt ved IKL, er kommunenes utgifter til avlønning av lege 
i legevakt basert på beredskapsgodtgjøring. Også eventuelle bakvakter i et IKL-
samarbeid mottar beredskapsgodtgjøring, i så fall i vaktklasse 1. Utgifter per år til 
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beredskapsgodtgjøring på henholdsvis kveld (inkludert dagtid i helger) og natt framgår 
av tabellen nedenfor.  
 
Beredskapsgodtgjøring ”kveld” Gjsn. sats Utgift per år inkl. aa 
1     0-10 min. aktivitet per time (k/n) 85 293 675 
2   11-25 min. aktivitet per time (k/n) 42 143 433 
3   26-45 min. aktivitet per time (k/n) 28 96 733 
4   46-60 min. aktivitet per time (k/n) 0  0 
Tillegg ved tilstedevakt 33 112 668 
 
Beredskapsgodtgjøring natt  
1     0-10 min. aktivitet per time (k/n) 80 300 417 
2   11-25 min. aktivitet per time (k/n) 38 144 002 
3   26-45 min. aktivitet per time (k/n) 25 95 063 
4   46-60 min. aktivitet per time (k/n) 0 0 
Tillegg ved tilstedevakt 33 122 940 
 
Satsene er beregnet som veide gjennomsnitt av satsene på hverdag og på helg- og 
helligdager (grunnen til at satsene er lavere på natt, er at helger mv. utgjør en mindre 
andel på natt enn i den øvrige tiden). Satsen i klasse 4 er 0, men alle kommuner i denne 
kategorien har stasjonær legevakt, og da gis et tillegg på kr 32,80 per time, som 
tilsvarer i alt 235 000 kroner på årsbasis. Også i klasse 3 og delvis klasse 2 vil dette være 
vanlig, og i så fall blir utgiftene rundt regnet det dobbelte av utgiftene for hjemmevakt. 
Satsene er oppgitt uten arbeidsgiveravgift, mens det ved beregning av utgiftene er lagt 
til 14 prosent arbeidsgiveravgift.  
 
Utgiftene etter tariffen for leger på nattevakt i IKL framgår av tabellen nedenfor. Siden 
takstinntektene på natt tilfaller kommunene, er det satt inn eksempler med 
”gjennomsnittlige” innbyggertall og tilhørende takstinntekter i hver klasse. 
 
IKL: Lønn til lege natt (23-08) Gjsn sats Utg. per år Gjennomsnittlig  
 inkl. aa folketall takstinnt. nettoutgift pr innb.
I    < 30 000 innbyggere  352 1 319 200 25 000 457 500 861 700 34
II    30 000-60 000 innbyggere  462 1 732 700 45 000 823 500 909 200 20
III   60 000-90 000 innbyggere 581 2 177 600 75 000 1 372 500 805 100 11
IV  > 90 000 innbyggere 683 2 558 400 110 000 2 013 000 545 400 5
 
Gjennomsnittssatsene er beregnet på grunnlag av at 30 prosent av legevaktaktiviteten i 
følge takstbrukundersøkelsene utføres av spesialister i allmennmedisin, og at det er 110 
netter med helgetillegg. Bruttoutgiftene øker fra 1,3 mill. kroner i klasse I til 2,5 mill. 
kroner i klasse IV, men takstinntektene fører til en utjevning av utgiftene mellom de 
ulike klassene, og med lavest nettoutgift i klasse IV.  
 
Vi ser at inntektene utgjør fra vel 1/3 av lønnsutgiftene i et IKL med 25 000 innbyggere 
til 4/5 når innbyggertallet er 110 000. I klasse I-III er nettoutgiften mellom 800 000 og 
900 000 kroner og i klasse IV ca. 550 000 kroner. Nettoutgiftene per innbygger er 
høyere jo lavere innbyggertallet er. Nettoutgiftene til én lege i klasse I-III tilsvarer 
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beredskapsgodtgjøring for hjemmevakt på natt til om lag tre leger i klasse 1 og sju i 
klasse 2.      
 
Med den oversikten arbeidsgruppa har over etablerte IKL, jf. vedlegg 1, kan 
bruttoutgiftene til lege på natt i IKL anslås til knapt 80 mill. kroner og takstinntektene til 
35 mill. kroner i alt. Nettoutgiftene på 45 mill. kroner tilsvarer 24 kroner per innbygger.  
 
Lønnsutgifter til sykepleier, inkludert kvelds/natt- og helgetillegg, feriepenger, sosiale 
utgifter og arbeidsgiveravgift mv., kan anslås til 1,1 mill. kroner per år på ettermiddag 
og kveld (samt formiddag i helg mv.) og 1 mill. kroner på natt. 
 
Andre utgifter til drift av stasjonær legevakt og LV-sentral, som administrativt 
personale, utgifter til lokaler og utstyr, telefon/data og andre kontorutgifter osv., vil 
variere mye, blant annet avhengig av lokalisering og eventuell utgiftsdeling med AMK-
sentral, sykehus mv. I beregningene i neste kapittel benyttes de følgende beløpene, 
både for kommunal og interkommunal legevakt: 
 
20 000 innbyggere:    800 000 kroner 
40 000 innbyggere: 1 200 000 kroner 
60 000 innbyggere: 1 600 000 kroner 
80 000 innbyggere: 2 000 000 kroner 
 
For kommuner uten stasjonær legevakt før IKL er det ikke gjort forsøk på å anslå 
driftsutgifter ut over beredskapsgodtgjøring i førsituasjonen. Mange vil for eksempel ha 
utgifter til egen eller interkommunal LV-sentral, som enten kan bli videreført mer eller 
mindre uendret i IKL, eller eventuelt bli redusert ved at den egne sentralen faller bort. 
Slik sett kan beløpene for driftsutgifter over til dels betraktes som merutgifter ved 
organisering i IKL. Beløpene er stipulert med et sideblikk til bruttoutgiftene som 
framkommer i SSBs undersøkelse fra 2006, jf. avsnitt 4.1.3. Hvor vidt de dekker utgifter 
til administrasjon og kvalitetsutvikling i den grad en kunne ønske, kan diskuteres. 
 

 21



4. Kommunale utgifter til IKL 
 

4.1. Tidligere utredninger mv. 

4.1.1. Tvete: ”Evaluering av ny legevaktordning i Namdalen” (2000) 
 
Evalueringsrapporten om Namdalen-prosjektet (LINA), jf. avsnitt 2.3.4, konsentrerte 
seg, foruten om kvalitative forhold med utgangspunkt i intervjuer med involverte 
personer, om endringer i kontaktmønster og endringer i trygdens refusjonsutgifter i 
forsøkskommunene. Det ble konkludert med at trygdens legevaktrefusjoner i 
forsøkskommunene hadde blitt sterkt redusert etter etableringen av LINA, nærmere 
bestemt med 27 prosent fra mars-august 1998 til samme periode 1999. (På landsbasis 
sank utgiftene med 9 prosent i samme periode. Det skyldtes ikke lavere aktivitet, men 
vridning fra konsultasjoner til sykebesøk og høyere egenandeler). I tillegg ble det 
oppsummert innsparinger for trygden til syketransport i forsøkskommunene (til lege, 
sykehus mv.). Sammenlagt hadde trygden i følge rapportens beregninger en reduksjon 
i refusjonsutgifter på 2,5 mill. kroner på årsbasis i forsøkskommunene. Denne 
innsparingen ble satt opp mot lønnsutgiftene til vaktlegen på natt, basert på en timelønn 
på 650 kroner (kommunene hadde helt siden 1995 finansiert LV-sentralen på 
sykehuset): ”Dette beløpet er høyere enn de kostnadene man har hatt med opprettelsen 
og driften av den legebemannede vaktsentralen ved Namdal Sykehus.” 
 
Samarbeidet i Namdalen med legebemannet LV-sentral var begrenset til natt, mens den 
anslåtte nedgangen i legevaktrefusjonene i all hovedsak gjaldt ettermiddag og kveld. 
Mens antall kontakter med lege (inkludert telefonkonsultasjoner) gikk ned med 2 269 i 
vertskommunen Namsos (- 38 pst.), var nedgangen i de 11 andre kommunene 
sammenlagt bare 539 (- 9 pst.). Namsos kom med dette ned fra et svært høyt nivå til om 
lag samme nivå som de andre kommunene i samarbeidet.  
 
I den grad nedgangen hadde sammenheng med prosjektet, hadde samarbeidet på natt 
altså også virkninger på aktiviteten utenom natt, da legevakten ble videreført i den 
enkelte kommune på samme måte som tidligere. Det innebærer at det må ha vært 
andre faktorer enn lange reiseavstander som hadde størst betydning for resultatet. Det 
antydes i rapporten at resultatet kan ha sammenheng med at publisiteten og 
diskusjonen rundt prosjektet kan ha ført til en heving av bevissthetsnivået med hensyn 
til hvilke problemer som hører hjemme på legevakt og hvilke som bør tas opp med lege 
dagen etter. Men ”(h)vorfor Namsos har hatt en nesten dramatisk nedgang i antall 
legekontakter, er det ingen som har kunnet gi noen fullgod forklaring på.”  
 
Det presiseres i rapporten at det bare er reduserte refusjoner på natt som direkte 
påvirker kommunenes utgifter (utenom natt er det legene som mottar refusjonene), og 
at den begrensede aktiviteten på natt innebærer at selv en relativt sett betydelig 
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reduksjon derfor gir begrensede økonomiske utslag for kommunene. Det var ikke 
mulig å foreta en sammenligning for natt alene.   
 
Arbeidsgruppa vil peke på at en aktivitetsendring ett år for én kommune er et spinkelt 
grunnlag å trekke vidtrekkende slutninger fra. Likevel fikk resultatene fra Namdalen 
raskt betydelig gjennomslagskraft som uttrykk for et allmenngyldig resultat ved 
interkommunalt legevaktsamarbeid. Det ble raskt en utbredt oppfatning at trygden ville 
få betydelige innsparinger om kommunene velger å etablere IKL på natt.  
 
Videre vil arbeidsgruppa peke på at evalueringsrapporten, ut over den siterte passusen, 
ikke omtaler kommunenes utgifter til legevakt, verken før eller etter etableringen av 
forsøksprosjektet. Det gjøres således heller ingen beregninger av mer- eller 
mindreutgifter, for eksempel ved å sammenligne de tidligere utgiftene til 
beredskapsgodtgjøring i 12 kommuner med utgiftene til lønn for vaktlegen og 
beredskapsgodtgjøring for fem bakvakter i den nye ordningen. Likevel ble det også 
raskt etablert en oppfatning om at organisering i IKL ville medføre betydelige 
merutgifter for kommunene.  
 
Oppfatningene om betydelige innsparinger for trygden og betydelige merutgifter for 
kommunene ble føyd sammen til en oppfatning om at trygdens innsparinger måtte 
kunne omdisponeres til å finansiere kommunale merutgifter. Blant annet ga 
sosialkomiteens første uttalelser om interkommunalt legevaktsamarbeid i 2001 og 2002 
uttrykk for dette. 
 

4.1.2. Hem: ”Økonomiske konsekvenser av interkommunalt legevaktsamarbeid” 
(SINTEF 2004) 

 
SINTEF-rapporten, som var svar på en bestilling fra departementet om utredning av 
kommunale kostnader ved etablering av IKL, inneholder to deler. For det første foretas 
en sammenstilling av trygdens legevaktrefusjoner i kommuner som henholdsvis inngår 
og ikke inngår i IKL-samarbeid, for det andre gjøres det modellberegninger for 
kommunale utgifter ved et tenkt legevaktsamarbeid mellom 19 kommuner på 
Nordvestlandet. 
  
Den på det tidspunktet utbredte oppfatningen om en betydelig nedgang i 
refusjonsutgiftene ved etablering av IKL, undersøkes nærmere ved hjelp av 
regnskapsdata fra Rikstrygdeverket. Utgiftene til legevakt i kommuner med 
interkommunalt samarbeid og bruk av SFS 2305 pkt. 8 (156 kommuner, men trolig er 
litt for mange plassert i denne gruppen) og kommuner uten samarbeid eller med 
tradisjonelt samarbeid (189 kommuner), ble sammenlignet. Nord-Norge ble utelatt på 
grunn av takst 15, og Oslo på grunn av særskilte forhold. Undersøkelsen viste at 
refusjonsutgiftene per innbygger i 2003 lå på samme nivå, henholdsvis kr 59,68 og kr 
60,62, i de to kommunegruppene. En analyse av tallene viste for øvrig at det var en 
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svært svak (negativ) sammenheng mellom kommunestørrelse og refusjoner per 
innbygger.   
  
De 19 kommunene som inngikk i modellberegningene hadde folketall på mellom ca. 
1000 og vel 13 000. Den samlede befolkningen var 94 000. Det ble benyttet en 
regnemodell for IKL-utgifter som var utviklet ved SINTEF, og som inneholdt ca. 20 
ulike utgiftselementer (og der for øvrig redusert aktivitet og reduserte takstinntekter på 
natt i tråd med Namdalen-prosjektet er omtalt som ett element). Samlet viste 
beregningene merutgifter på 1,1 mill. kroner (12 kroner per innbygger), fra førutgifter 
på 12,2 mill. kroner til utgifter i IKL på 13,3 mill. kroner, det vil si en utgiftsøkning på 9 
prosent. 
 
Arbeidsgruppa vil peke på at bakgrunnen for at selv et IKL bestående av hele 19 relativt 
små kommuner (og dermed med høye førutgifter) samlet sett medførte merutgifter og 
ikke en betydelig innsparing, for det første var at det inngikk utgifter til bakvakt i åtte av 
kommunene. I disse kommunene ble dermed utgifter til beredskapsgodtgjøring 
videreført på uendret nivå (vel 4 mill. kroner), i tillegg til utgiftene til den stasjonære 
legevakten (i alt 9 mill. kroner). Videre samarbeidet et visst antall kommuner (trolig 
seks) på forhånd bilateralt om tradisjonell vakt. Disse kommunene hadde dermed 
oppnådd en halvering av utgiftene til beredskapsgodtgjøring (tilsvarende en innsparing 
på i underkant av 2 mill. kroner) i forhold til om de hadde hatt hver sin vaktordning.  
 
Ved beregningen av utslagene for de enkelte kommunene ble det lagt til grunn en 
fordelingsnøkkel der halvparten av utgiftene ble fordelt likt per kommune og halvparten 
etter folketall. Når utgiftene til bakvakt ble fordelt mellom kommunene på samme måte 
som resten av utgiftene, fikk de to største kommunene (med henholdsvis 10 000 og 
13 000 innbyggere) merutgifter på 12-13 kroner per innbygger (120-160 000 kroner 
hver). De øvrige kommunene, med under 6 500 innbyggere, fordelte seg på to grupper. 
De ni kommunene som hadde utgifter til beredskapsgodtgjøring i klasse 1, fikk omtrent 
uendrede utgifter (de to minste fikk mindreutgifter på 8-9 kroner per innbygger, resten 
mellom – 2 og + 2 kroner per innbygger). Sju av de åtte kommunene som hadde utgifter 
i klasse 2 eller, på grunn av samarbeid, halverte utgifter i klasse 1, fikk merutgifter på 
mellom 20 og vel 40 kroner per innbygger, mens den minste fikk merutgifter på knapt 
80 kroner. (For de kommunene som samarbeidet var disse merutgiftene langt mindre 
enn den innsparingen de hadde oppnådd ved samarbeidet.) 
 
Utgiftene til et IKL med 94 000 innbyggere ble altså anslått til 9 mill. kroner uten 
bakvakt, eller 96 kroner per innbygger.  
 
Resultatene ble oppsummert slik i rapporten: 
 

- De fleste kommunene vil få økte kostnader ved å inngå et interkommunalt 
legevaktsamarbeid med en felles legevaktsentral. Beløpet vil være i 
størrelsesorden 10-40 kroner pr. innbygger, og avhenger av størrelsen på 
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kommunen, tidligere samarbeid, aktuell vaktklasse, etablering av en lokal 
bakvakt og innretningen på finansieringsordningen som velges. 

- Forskjellene som eksisterer i utgiftsnivå mellom store og små kommuner i dag 
vil i stor grad videreføres ved et eventuelt interkommunalt samarbeid.   

  

4.1.3. Holmøy: ”Interkommunalt legevaktsamarbeid med legevaktsentral (IKL) – 
organisering, utgifter og inntekter”(SSB 2006) 

 
På oppdrag fra departementet gjennomførte Statistisk sentralbyrå vinteren 2005-06 en 
undersøkelse angående kommunenes utgifter til interkommunalt legevaktsamarbeid 
med bemannet legevaktsentral (IKL), med bruk av tariffen i SFS 2305 pkt. 8 for lege på 
natt som avgrensningskriterium. Et hovedformål med rapporten var å få fram data over 
endringer i kommunenes legevaktutgifter som følge av etablering av IKL, men mange 
av de aktuelle kommunene hadde problemer med å framskaffe data over førutgiftene, 
og rapporten gir derfor ingen oversikt over slike utgiftsendringer.  
 
På landsbasis fant SSB at det var etablert 31 IKL (i tillegg kommer i alle fall 
Nordhordland-samarbeidet, som ikke ble telt med på grunn av manglende svar til SSB). 
På grunn av dårlig datakvalitet er fem av disse ikke inkludert i rapporten. Resultatene 
fra undersøkelsen viser at det er store variasjoner når det gjelder organiseringen av 
IKL. Av de 26 IKL som omfattes av rapporten, er 17 lokalisert i tilknytning til sykehus, 
hvorav fire oppgir at helseforetakene er med på finansieringen. 19 oppgir at de ikke har 
bakvakt på natt på hverdagene, og 17 har ikke bakvakt i helgene. 22 opplyser at det er 
sykepleier på vakt sammen med lege om natten. Enkelte har åpent hele døgnet både på 
hverdager og i helger, andre har åpent utenom legekontorenes åpningstid, mens andre 
igjen bare har åpent på natt og i helger, eller på natt hele uken. Utenom disse periodene 
er legevakten organisert på annen måte.  
 
På grunn av forskjellene i åpningstid for legevaktsentralene er ikke kostnadene for de 
ulike legevaktene direkte sammenlignbare. Kommunenes samlede bruttoutgifter til 
IKL, ikke medregnet takstinntekter på natt, utgjør i gjennomsnitt 155 kroner per 
innbygger per år. Gjennomsnittet synker fra 195 kroner per innbygger i IKL med under 
25 000 innbyggere til rundt 130 kroner i IKL med henholdsvis mellom 50 000 og 
100 000 innbyggere og i IKL med over 100 000 innbyggere. Mellom de enkelte 
legevaktene er det imidlertid store variasjoner i kostnader per innbygger, fra 70 kroner 
til 297 kroner. For de 16 legevaktene som har gitt relativt fullstendige opplysninger, 
viser resultatene at utgiftene per innbygger er høyest i legevaktområdene med lavest 
innbyggertall, minst andel av befolkningen i tettbygd strøk og størst areal.  
 
Utgiftene er litt høyere i IKL uten bakvakt på natt enn i IKL med slik bakvakt. Det må 
ses på bakgrunn av at seks av de sju som har bakvakt på natt, har et innbyggertall på 
over 50 000. De 17 samarbeidene som er lokalisert i tilknytning til sykehus, har 
gjennomsnittlige utgifter per innbygger på 146 kroner, mens de ni som er plassert 
utenfor sykehus, har 174 kroner per innbygger.  
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4.2. Anslag for kommunale utgifter til IKL 
 

4.2.1. Innledning 
 
Arbeidsgruppa har forsøkt å gi anslag for kommunale utgifter til IKL, sammenlignet 
med kommunenes utgifter til legevakt før etableringen av IKL, for ulike størrelser på 
IKL, og med utgangspunkt i de utgiftselementene som er gjengitt i kapittel 3. Det må 
understrekes at både lokale forhold og hvilken standard kommunene velger å legge seg 
på, varierer mye mellom ulike samarbeid, og at de beregningene som presenteres i 
dette kapitlet ikke kan ses som allmenngyldige, men som mulige eksempler. 
 
I utgangspunktet var det vaktbelastningen på natt som helt og holdent var 
utgangspunktet for utviklingen av IKL, jf. Namdalen-prosjektet (LINA), akuttutvalget og 
andre utredninger. For legene er det særlig vakt på natt som representerer en 
belastning i små og mellomstore kommuner med hyppige vakter, selv om aktiviteten på 
natt i seg selv er beskjeden. Samarbeid mellom kommuner om legevakt på natt for 
større områder (i LINA tolv kommuner) ble dermed sett som et viktig tiltak i forhold til 
rekruttering til og stabilitet i allmennlegetjenesten, mens det ble ansett som mindre 
viktig å endre den tradisjonelle organiseringen for kveld og helger. I praksis viser det 
seg at de aller fleste IKL som er opprettet, også inkluderer kveld og helg. Men 
samarbeid begrenset til natt kan likevel være et aktuelt alternativ (blant annet Sandnes, 
Ålesund og Voss har valgt dette, og i Gjøvik-samarbeidet deltar tre kommuner på full tid 
og fire bare på natt). Blant annet på denne bakgrunn gjøres det separate beregninger 
for natt og for øvrig tid utenom vanlig kontortid.     
 
I kostnadsberegningene er det regnet med at IKL omfatter fem tidligere 
legevaktdistrikt (som eventuelt kan inkludere flere kommuner) i alle alternativ. Den 
største kommunen, normalt vertskommunen, er forutsatt å ha halvparten av 
befolkningen, og vaktklassene for beredskapsgodtgjøring er fastsatt skjønnsmessig på 
dette grunnlaget. Med fire eller seks distrikt i stedet for fem blir førutgiftene inntil 
600 000 kroner lavere eller høyere (tilsvarende beredskapsgodtgjøring i klasse 1), og 
utgiftsendringene blir tilsvarende høyere eller lavere. 
 
Det er ikke regnet med eventuelt behov for bakvakt i beregningene. Hvis det må være 
bakvakt i en av kommunene i eksemplene, vil IKL-utgiftene øke med inntil 600 000 
kroner samlet sett. Derimot vil de anslåtte utgiftsendringene ved etablering av IKL bli de 
samme om det legges til en kommune med bakvakt, siden utgiften til 
beredskapsgodtgjøring for denne vakten normalt vil være den samme som tidligere. 
SSB-rapporten dokumenterer at bakvakt i hovedsak er etablert i IKL med mer enn 
50 000 innbyggere, der en utgift på 600 000 kroner uansett har relativt liten betydning. I 
tiden framover må en imidlertid regne med at utbyggingen av IKL i større grad vil skje i 
tynt befolkede distrikter med vanskelige kommunikasjonsforhold, noe som kan gjøre 
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det mer aktuelt med bakvakt også i IKL som omfatter en mindre befolkning og færre 
kommuner. 
 
De stipulerte samlede driftsutgiftene for legevakt utenom ordinær kontortid, med 
unntak for lønn til lege og hjelpepersonell, jf. avsnitt 3.3, er teknisk fordelt med 
halvparten på natt og halvparten på kveld og helg.   
 

4.2.2. Utgifter på natt (kl. 23 – 08) 
 
Det er forutsatt bemanning av den stasjonære legevakten med både lege og 
hjelpepersonell (sykepleier) i alle alternativene, unntatt i alternativet med 20 000 
innbyggere, der aktiviteten på natt er svært begrenset. Ved samlokalisering mellom 
legevakten og LV-sentralen vil sykepleieren på vakt ved sentralen imidlertid også 
fungere som støttepersonell for legen. Dette er viktig av sikkerhetsmessige grunner, og 
for å sikre befolkningen tilgjengelige tjenester ved samtidskonflikter. Det gjør at en kan 
forsvares at en i de minste IKL (opp til 30 000 innbyggere) ikke trenger eget personell 
ut over bemanningen av LV-sentralen.  
 
Det er forutsatt at vertskommunen i de to største samarbeidene (”IKL 80 000” og ”IKL 
60 000”), med henholdsvis 40 000 og 30 000 innbyggere, hadde stasjonær legevakt 
bemannet med lege og sykepleier også før IKL (”kl2+” betyr vaktklasse 2 med tillegg 
for tilstedevakt). Også i IKL 40 000, der vertskommunen er forutsatt å ha 20 000 
innbyggere (og der det forutsettes at kommunen har stasjonær legevakt utenom natt), 
kan dette eventuelt være tilfelle. Det er likevel her tatt som utgangspunkt at på natt 
hadde alle kommunene i de to minste alternativene lege i hjemmevakt før IKL.  
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NATT     
 20 000 40 000 < 60 000 80 000 
IKL:    
Lege 1,0 1,0 1,0 1,0 
Sykepleier 0 1,0 1,2 1,4 
Lønn pkt 8 1 319 000 1 733 000 1 733 000 2 178 000 
Lønn sykepleier 0 1 000 000 1 200 000 1 400 000 
Drift 400 000 600 000 800 000 1 000 000 
Takstinntekter -386 000 -772 000 -1 158 000 -1 544 000 
Sum 1 333 000 2 561 000 2 575 000 3 034 000 
Per innbygger 67 64 43 38 
     
Før:     
Leger 5 5 5 5 
Vaktklasse 5kl1 4kl1+1kl2 3kl1+1kl2+1kl2+ 3kl1+1kl2+1kl3+ 
Sykepleier 0 0 1 1 
Ber.godtgjøring 1 502 000 1 346 000 1 312 000 1 263 000 
Lønn sykepleier 0 0 1 000 000 1 000 000 
Drift 0 0 500 000 600 000 
Sum 1 502 000 1 346 000 2 812 000 2 863 000 
Per innbygger 75 34 47 36 
     
Endring  -169 000 1 215 000 -237 000 171 000 
Per innbygger -8 30 -4 2 
 
Med fire eller seks leger på vakt før IKL, i stedet for fem, reduseres/økes førutgiftene med 300 000 
kroner, og utgiftsendringene blir økt/redusert tilsvarende. 
 
 
Med de gitte forutsetningene blir netto driftsutgifter til IKL på natt omtrent på samme 
nivå som de tidligere utgiftene i alle alternativene unntatt IKL 40 000, der det 
framkommer en merutgift på 1,2 mill. kroner, eller 30 kroner per innbygger. I forhold til 
de større IKLene er forskjellen at det for IKL 40 000 ikke er forutsatt stasjonær legevakt 
på natt i vertskommunen før etableringen av IKL. I forhold til IKL 20 000 er forskjellen 
at det for IKL 40 000 er forutsatt hjelpepersonellbemanning på natt. Med disse 
forutsetningene er førutgiftene per innbygger lavest i IKL 40 000 (34 kroner), mens 
IKL-utgiftene blir på om lag samme nivå som i IKL 20 000 (64 kroner).  
 
Med unntak for IKL 20 000 er utgiftene til IKL på natt mellom 2,5 og 3 mill. kroner. 
Bruttoutgiftene øker med befolkningsgrunnlaget, men dette oppveies i stor grad av 
økende takstinntekter.  
 

4.2.3. Utgifter på kveld og i helg (hverdag kl. 16-23, helg kl. 08-23) 
 
Til forskjell fra på natt, skjer avlønningen av lege i IKL på kveld og i helg med vanlig 
beredskapsgodtgjøring, inkludert tillegg for tilstedevakt. Aktiviteten er rundt sju ganger 
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høyere per time enn på natt, og det regnes med høyere bemanning av lege og 
sykepleier. Det må forutsettes at vertskommunen i IKL 40 000, med 20 000 innbyggere, 
hadde stasjonær legevakt bemannet med lege og sykepleier før etableringen av IKL 
(aktiviteten kan anslås til 1,5 konsultasjoner per time). 
 
 
KVELD     
 20 000 40 000 < 60 000 80 000 
IKL:    
Lege 1,0 1,0 1,5 2,0 
Vaktklasse kl2+ kl2+ kl3+ kl4+ 
Sykepleier 1,0 1,5 2,0 2,5 
Ber.godtgjøring 267 000 267 000 327 000 246 000 
Lønn sykepleier 1 100 000 1 650 000 2 200 000 2 750 000 
Drift 400 000 600 000 800 000 1 000 000 
Sum 1 767 000 2 517 000 3 327 000 3 996 000 
Per innbygger 88 63 55 50 
     
Før:     
Leger 5,0 5,0 5,0 5,5 
Vaktklasse 5kl1 4kl1+1kl2+ 3kl1+1kl2+1kl2+ 3kl1+1kl2+1,5kl3+ 
Sykepleier 0 1,0 1,3 1,7 
Ber.godtgjøring 1 468 000 1 431 000 1 280 000 1 313 000 
Lønn sykepleier 0 1 100 000 1 430 000 1 870 000 
Drift 0 400 000 500 000 600 000 
Sum 1 468 000 2 931 000 3 210 000 3 783 000 
Per innbygger 73 73 54 47 
     
Endring  299 000 -414 000 117 000 213 000 
Per innbygger 15 -10 2 3 
 
Med fire eller seks leger på vakt før IKL, i stedet for fem, reduseres/økes førutgiftene med 300 000 
kroner, og utgiftsendringene blir økt/redusert tilsvarende. 
     
I motsetning til på natt øker IKL-utgiftene på kveld og i helg med størrelsen på 
distriktet på om lag samme måte som førutgiftene. Utgiftsendringene blir relativt 
beskjedne i alle alternativene. Det blir en reduksjon på 400 000 kroner for IKL 40 000.  
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4.2.4. Utgifter på kveld, natt og helg i alt 
 
I ALT     
 20 000 40 000 60 000 80 000 
    
IKL 3 100 000 5 078 000 5 902 000 7 030 000 
Per innbygger 155 127 98 88 
Før 2 970 000 4 277 000 6 022 000 6 646 000 
Per innbygger 149 107 100 83 
Endring 130 000 801 000 -120 000 384 000 
Per innbygger 7 20 -2 5 
 
Med fire eller seks leger på vakt før IKL, i stedet for fem, reduseres/økes førutgiftene med 600 000 
kroner, og utgiftsendringene blir økt/redusert tilsvarende. 
 
Selv om det er regnet med at vertskommunen i IKL 40 000 baserte seg på hjemmevakt 
på natt før IKL, blir merutgiftene samlet sett ikke mer enn 800 000 kroner ved et 
fulltidssamarbeid om IKL (20 kroner per innbygger). For de andre alternativene er 
utslagene ubetydelige. 
 
Utgiftene per innbygger blir fra 88 til 155 kroner for de ulike alternativene. For å kunne 
sammenligne dette med de driftsutgiftene som er oppgitt for 26 eksisterende IKL i SSB-
rapporten, må takstinntekter tilsvarende 18 kroner per innbygger legges til. Da blir 
bruttoutgiftene fra 106 til 173 kroner per innbygger, eller mellom 3,5 og 8,5 mill. kroner 
i alt. I SSB-rapporten er det 11 av 26 IKL som har utgifter på 116 kroner per innbygger 
eller mindre. Åtte til har utgifter opp til 175 kroner per innbygger og sju ligger høyere 
enn dette. Utgifter til bakvakt inngår i SSB-tallene, men ikke i våre alternativ. I tillegg 
omfatter SSB-tallene både IKL med åpningstid hele døgnet også på hverdag, og IKL 
som er begrenset til natt. En direkte sammenligning er derfor vanskelig. 
 
 

4.2.5. Fordelingsvirkninger 
 
Hvordan utgiftene i et IKL skal fordeles mellom kommunene, er helt og fullt opp til 
kommunene i samarbeidet. Nesten alle IKLene rapporterte til SSB at de fordeler 
utgiftene etter kommunenes innbyggertall. Det er imidlertid vanlig å kreve inn et fast 
grunnbeløp fra hver kommune, og fordele resten av utgiftene etter folketall. Hvor stor 
andel av utgiftene som i så fall fordeles likt mellom kommunene, kan variere. Om 
halvparten av utgiftene fordeles likt (som lagt til grunn i SINTEF-rapporten), vil 
vertskommunen, gitt at den har halvparten av befolkningen i distriktet og dette omfatter 
fem kommuner, betale en andel på 35 prosent av de samlede utgiftene. Om ¼ av 
utgiftene fordeles likt, blir vertskommunens andel 42,5 prosent.  
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Uansett hvilken fordelingsnøkkel som velges, vil et IKL-samarbeid medføre 
omfordelingsvirkninger, som kan være betydelige. I praksis vil ytterpunktene trolig 
representeres av en fordeling med 50 prosent likt og 50 prosent etter folketall og en 
fordeling fullt ut etter folketall. (Det teoretiske ytterpunktet med lik fordeling av alle 
utgiftene, vil neppe brukes uten at kommunene er noenlunde jevnstore – og da gir de 
ulike fordelingsnøklene noenlunde samme fordeling uansett.) 
 
For å rendyrke omfordelingsvirkningene, kan vi se på hvordan IKL-utgifter identiske 
med førutgiftene (2 970 000 kroner) vil fordeles i IKL 20 000. Det regnes med at 
kommunene har henholdsvis 10 000, 5 000, 2 x 2 000 og 1 000 innbyggere, og at alle 
hadde utgifter basert på vaktklasse 1 før samarbeidet. Da får vi følgende utslag: 
 
 

 
Fordeling 

50/50
Per 

innb.
Fordeling 

etter folketall
Per 

innb.
Kom. 10 000 innb. 
IKL 1 039 500 104 1 485 000 149
Før 595 000 60 595 000 60
Endring +444 500 +44 +890 000 +89
     
Kom. 5 000 innb.     
IKL 668 250 134 742 500 149
Før 595 000 119 595 000 119
Endring +73 250 +15 +147 500 +30
     
Kom. 2 000 innb.     
IKL 445 500 223 297 000 149
Før 595 000 298 595 000 298
Endring -149 500 -75 -298 000 -149
     
Kom. 1 000 innb.     
IKL 371 250 371 148 500 149
Før 595 000 595 595 000 595
Endring -223 750 -224 -446 500 -446
 
 
Som det framgår, vil den største kommunen få merutgifter på henholdsvis rundt 
450 000 og 900 000 kroner i de to alternativene, kommunen med 5 000 innbyggere en 
liten økning, mens de minste kommunene vil få betydelige innsparinger (relativt sett). 
Merutgiftene for den største kommunen skyldes de lave førutgiftene, som varierer 
mellom halvparten og tidelen av førutgiften i de andre kommunene. Om IKL-
samarbeidet i tillegg skulle medføre merutgifter samlet sett, blir utslaget for den største 
kommunen enda større (og innsparingene for de minste kommunene noe mindre). 
Merutgiftene skal være ganske store samlet sett for at også de minste kommunene skal 
få merutgifter (med merutgifter på 1 mill. kroner vil en kommune med 2 000 
innbyggere komme ut med mellom 0 og 200 000 kroner i innsparing).  
 
Det ser ut som om omfordelingsvirkningene normalt kan være et større problem med 
hensyn til å få tilslutning til et samarbeid fra alle aktuelle kommuner enn eventuelle 
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merutgifter samlet sett for kommunene. Samtidig kan ikke en utgift på en halv til en 
million kroner sies å være et svært tyngende beløp for en kommune på 10 000 
innbyggere. Vi ser også at selv om den største kommunen får merutgifter, har den 
likevel fortsatt de klart laveste utgiftene per innbygger, om ikke utgiftene fordeles fullt 
ut ett folketall. Hvis kommunene er mer jevnstore, vil også utslagene den ene eller 
andre veien bli mer moderate. 
 
Man kan i teorien tenke seg at kommunene velger å fordele utgiftene på samme måte 
som før etableringen av IKL, slik at det blir ingen eller en proporsjonal utgiftsendring 
for alle kommunene. Et mer realistisk alternativ kunne være en gradvis overgang, for 
eksempel over to eller tre år, fra gammel til ny fordeling. Det kunne trolig i enkelte 
tilfeller gjøre det lettere å få alle de aktuelle kommunene med i et samarbeid. 
 
I de større IKLene, der vertskommunen på forhånd har stasjonær legevakt, har 
utslagene en annen profil. Vertskommunen vil få en innsparing uansett 
fordelingsnøkkel, mens mellomstore kommuner uten stasjonær legevakt får 
merutgifter (som i foregående eksempel). Avhengig av fordelingsnøkkel kan de små 
kommunene få mer- eller mindreutgifter. 
 
Utgifter til bakvakt kan representere et spesielt problem i fordelingssammenheng. 
Disse utgiftene kan betraktes som en del av de samlede utgiftene i samarbeidet og 
fordeles på samme måte som de øvrige utgiftene. Likevel ser det ut som om det er mer 
vanlig at utgiftene overlates til bakvaktkommunen selv, som i tillegg avkreves sin del av 
fellesutgiftene (og vaktene ved den stasjonære legevakten). Det siste representerer 
dermed rene merutgifter for kommunen, som ofte vil være liten og ha høye utgifter (per 
innbygger) på forhånd. Det må antas at denne praksisen har sin begrunnelse i at 
bakvakten ses som en fordel for bakvaktkommunen, som de andre kommunene avstår 
fra, i tillegg til praktiske forhold som at bakvaktlegen fortsatt lønnes av egen kommune, 
mens vertskommunen eller et interkommunalt selskap el.l. står som arbeidsgiver for 
personellet ved den sentrale legevakten. Men trolig kunne en fordeling av disse 
utgiftene på samme måte som de øvrige IKL-utgiftene bidra til at enkelte samarbeid 
kunne omfatte flere kommuner. Dette kan være en viktig problemstilling i de 
distriktene der den videre utbyggingen av IKL trolig vil finne sted. 
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5. Samlet vurdering og forslag 
 

5.1. Utviklingen av IKL-samarbeid 
 
Vaktbelastningen for legene i små kommuner kan være høy, med to- eller tredelt vakt 
både på ettermiddag, kveld og natt, samt på dagtid i helgene. Særlig representer 
nattevaktene en betydelig belastning, selv om aktivitet i form av sykebesøk, 
konsultasjoner og telefonkonsultasjoner i seg selv har et begrenset omfang. Mange 
kommuner har derfor i lang tid samarbeidet på tvers av kommunegrensene om felles 
legevaktdistrikt, enten bare på natt eller både på kveld og natt, med en medfølgende 
reduksjon i utgiftene til legevakt (vanligvis minst en halvering).  
 
Etter at tolv kommuner med 35 000 innbyggere i Namdalen med støtte fra 
departementet etablerte et interkommunalt samarbeid om stasjonær legevakt og LV-
sentral på natt (med bakvaktordning) som et forsøksprosjekt i 1999, er det blitt etablert 
en rekke legevaktsamarbeid etter lignende mønster. I januar 2004 var det ca. 24 IKL 
med vel 110 kommuner, tre år seinere er det ca. 36, med vel 160 kommuner og 1,9 mill. 
innbyggere, og flere skal være under planlegging. De fleste av de etablerte befinner seg 
i de sentrale regionene (øst og sør), ofte med en stor by som vertskommune for den 
stasjonære legevakten og legevaktsentralen, mens de som er under planlegging i stor 
grad befinner seg i de øvrige regionene. I alt inngår rundt 70 prosent (ca. 300) av 
landets kommuner i ulike former for legevaktsamarbeid, hvorav altså vel halvparten i 
IKL. Det er ingen IKL i Sogn og Fjordane og Finnmark, der en har størst problemer 
med rekruttering og stabilitet i legetjenesten, og i Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, 
Møre og Romsdal og Hordaland omfattes en relativt liten del av befolkningen (også om 
storbyene holdes utenom).  
 
Det er enighet i arbeidsgruppa om at en videre utbygging av interkommunalt 
legevaktsamarbeid generelt, og IKL spesielt, er ønskelig. IKL innebærer normalt en 
betydelig reduksjon i vaktbelastningen og bedring av arbeidsforholdene for legene i de 
deltakende kommunene, noe som kan bidra til bedre rekruttering til og stabilitet i 
legetjenesten. IKL gir en kvalitetsheving i legevakttjenesten og bedre tilgjengelighet. 
Lengre avstand til legevakten for deler av befolkningen i distriktet synes 
gjennomgående å være et mindre problem enn antatt før samarbeidet etableres. Det må 
imidlertid være opp til kommunene selv, etter en samlet vurdering av lokale forhold og 
rammebetingelser ellers, å finne fram til hvilken form for samarbeid som vil være 
hensiktsmessig i det enkelte tilfellet. I tynt befolkede områder med vanskelige 
kommunikasjonsforhold vil det ikke alltid vil være grunnlag for et fullt IKL-samarbeid.  
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5.2. Utgiftsendringer 
 
Både tidligere utredninger og de anslagene arbeidsgruppa har gjort, viser at det ikke 
kan trekkes en generell konklusjon om at kommunene får merutgifter som følge av et 
IKL-samarbeid, eller at eventuelle merutgifter kan sies å representere et hinder for 
etableringen. Utgiftsendringene samlet sett vil blant annet avhenge av antall innbyggere 
i distriktet, hvor mange kommuner som inngår, hvordan legevakten var organisert i 
kommunene før samarbeidet ble opprettet, og hvordan IKL organiseres, herunder 
hvilket ambisjonsnivå kommunene legger seg på med hensyn til kvalitetsheving. Den 
stasjonære legevakten og LV-sentralen kan være lokalisert i eller i tilknytning til 
sykehus, sykehjem, legesenter eller egne lokaler, og både utgifter til bemanning og 
drift for øvrig kan variere betydelig også som følge av dette.  
 
Arbeidsgruppas anslag for de samlede utgiftsendringene for IKL med forskjellig 
befolkningsgrunnlag, bygger på bestemte forutsetninger. Med andre forutsetninger 
endres anslagene. Hvis flere enn fem legevaktdistrikt går sammen, blir for eksempel 
førutgiftene høyere og eventuelle merutgifter lavere. Gjennomsnittet i dag er 4,5 
kommuner per IKL. 
 
Den videre utbyggingen av IKL vil i større grad enn hittil skje i utkantstrøk, der 
kommunene gjennomgående har lavere folketall og større areal. Der kan det trolig 
oftere være aktuelt med færre enn fem tidligere legevaktdistrikt i samarbeidet, som gir 
lavere førutgifter enn i arbeidsgruppas eksempler. Eller det kan være nødvendig med 
bakvakt i en eller flere av kommunene, som gir høyere IKL-utgifter.  
 
I tilfeller der det kan regnes med merutgifter, må etter arbeidsgruppas oppfatning de 
aktuelle kommunene, som i andre sammenhenger, vurdere fordelene som oppnås med 
et IKL-samarbeid opp mot kostnadene, og fatte sin beslutning på det grunnlaget.   
 

5.3. Fordelingsvirkninger 
 
Selv om et IKL ikke skulle innebære merutgifter samlet sett, vil omfordelingsvirkninger 
mellom kommunene kunne gi utfordringer i forhold til å få etablert et samarbeid. 
Bakgrunnen for dette er profilen på de kommunale utgiftene til vaktberedskap. En 
tradisjonell vaktordning med hjemmevakt utenfor legekontorenes åpningstid koster i 
mindre kommuner om lag 600 000 kroner på årsbasis til beredskapsgodtgjøring i 
vaktklasse 1. Det tilsvarer 600 kroner per innbygger i en kommune med 1000 
innbyggere og 60 kroner per innbygger i en kommune med 10 000 innbyggere, det vil 
si en tidel av nivået i småkommunen. Et samarbeid mellom kommuner av denne 
størrelsen vil kunne føre til en utjevning av utgiftene, med merutgifter for de største og 
mindreutgifter for de minste kommunene i samarbeidet. Om ikke utgiftene fordeles 
fullt ut etter innbyggertall (med samme utgift per innbygger i alle kommunene), vil 
utgiftsfordelingen komme mer på linje med det som ellers er vanlig for tjenestetilbudet 
i kommunene. En undersøkelse fra 2004 (Kommunehelsetjenesten: 

 34



Finansieringsordninger og ressursbruk – ECON Analyse) viste for eksempel at brutto 
utgifter til kommunehelsetjenesten i gjennomsnitt var 24 389 kroner per innbygger i 
kommuner med færre enn 1000 innbyggere og 13 179 kroner i kommuner med mellom 
5000 og 10 000 innbyggere, og deretter mellom 10 629 og 11 926 kroner per innbygger 
for ulike kommunegrupper uten noe klart mønster. Nivået i de største kommunene er 
altså om lag halvparten av nivået i de minste. (Disse beløpene viser også hvor liten del 
av kommunenes utgifter til helsetjenester legevakten med sine normalt 100-300 kroner 
per innbygger utgjør.) 
  
Arbeidsgruppas regneeksempler, basert på vanlige prinsipper for utgiftsfordeling 
mellom kommunene, tyder på at de minste kommunene, der vaktbelastningen for 
legene er størst, og som vil ha størst utbytte av et samarbeid, kan få reduserte utgifter 
om de går inn i et IKL. (Hvis kommunen på forhånd samarbeider med en 
nabokommune og dermed allerede har fått halvert utgiftene, kan det eventuelt bli en 
viss økning, som imidlertid vil være langt mindre enn den tidligere reduksjonen.) 
Større kommuner, som allerede har etablert stasjonær legevakt, vil også kunne få en 
viss reduksjon i utgiftene. Det er i hovedsak mellomstore kommuner, med for 
eksempel 8-12 000 innbyggere, som hittil har basert seg på hjemmevakt, som vil kunne 
få merutgifter av en viss betydning. Merutgiftene skyldes det særlig lave utgiftsnivået 
disse kommunene har før samarbeidet. Akuttutvalget mente at kommuner av denne 
størrelsen burde ha stasjonær legevakt fram til klokka 23. Både etablering av egen 
legevakt på kveldstid og samarbeid om interkommunal legevakt på kveld og natt vil 
medføre merutgifter for kommunen, og det ene vil ikke nødvendigvis være dyrere enn 
det andre.  
 
Utgifter til bakvakt representerer et særlig problem i fordelingsmessig sammenheng. 
Utgiftene til bakvakt overlates de fleste steder fullt ut til bakvaktkommunen, som i 
tillegg må dekke sin del av vaktene og utgiftene ved den stasjonære legevakten. 
Samarbeidet vil da medføre økte utgifter for kommunen.  
 
Arbeidsgruppa vil understreke at kommunene fritt kan avtale hvordan utgiftene skal 
fordeles, og om det for eksempel i enkelte tilfeller bør etableres overgangsordninger for 
å lette etableringen av samarbeidet. Gruppa finner ikke grunnlag for at en fra sentralt 
hold skal legge føringer på dette.  
  

5.4. Trygdens refusjonsutgifter  
 
Det har vært hevdet at trygden får betydelige innsparinger om kommunene etablerer 
IKL. Det er vanskelig å dokumentere at dette er tilfelle. Det er generelt betydelige 
variasjoner i kontaktfrekvensene på legevakt mellom tilsynelatende sammenlignbare 
kommuner, og over tid for en og samme kommune. Enkelte undersøkelser kan vise til 
en nedgang i kontaktfrekvenser i enkeltkommuner fra før til etter etablering av 
legevaktsamarbeid, men i flere tilfeller gjelder det kommuner som hadde et svært høyt 
nivå på forhånd, til dels på grunn av vakante legestillinger. Fastlegereformen i 2001 kan 
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også ha påvirket utviklingen i kontaktmønsteret. Både det forholdet at innbyggerne 
dermed fikk en fast lege å kontakte ved behov for hjelp, og at reformen førte til en ikke 
ubetydelig økning i antall leger i kommunene, har medført bedre tilgjengelighet til lege 
på dagtid, med mulige konsekvenser for utviklingen i kontaktmønster på legevakt. En 
sammenstilling av legevaktrefusjoner i kommuner innenfor og utenfor IKL i 2003 viste 
ingen forskjell i utgiftene per innbygger mellom de to kommunegruppene.  
 
Det har heller ikke på landsbasis vært noen utvikling i retning av lavere antall 
konsultasjoner under legevakt etter 1996, med unntak for de siste to årene. 
Takstutgiftene (refusjoner og egenandeler) har holdt seg på samme nominelle nivå 
gjennom hele perioden fram til 2006. Grunnen til at utgiftene ikke har økt over tid til 
tross for takstøkningene i perioden, er i hovedsak den betydelige omleggingen fra 
sykebesøk til konsultasjoner, som innebærer mindre tidsbruk og lavere takster. Dette 
er en utvikling som har pågått over lang tid, også før utbyggingen av IKL kom i gang. 
Hvis takstbruken på legevakt hadde vært uendret fra 1999 til 2006, ville utgiftene i 
avtaleperioden 2006-07 vært ca. 15 prosent høyere enn de nå anslås til.   
 
På denne bakgrunn ser ikke arbeidsgruppa at det foreligger dokumentasjon for at 
trygden sparer betydelige beløp ved utbygging av IKL.  
 

5.5. Ambulansetjenesten og pasienttransport 
 
Det er reist spørsmål om bruken av ambulanse til frakt av pasienter til legevakt har økt 
som følge av utviklingen mot interkommunale legevakter med lengre reiseavstander. 
Både Helsetilsynets tilsynsrapport fra 2006 og lokalsykehusutvalgets rapport av 19. 
mars 2007 angir dette. Utvalget peker på at tjenesten har gjennomgått endringer, blant 
annet ved at ambulansen i større grad frakter pasienter til legevakt, og at transportene 
er blitt lengre som følge av interkommunale legevaktordninger. Det finnes imidlertid 
ingen klare faglige kriterier for hva som er optimalt nivå på bruk av ambulanse med 
tanke på gode helhetlige akuttforløp, og ambulansetjenesten gjennomgår endringer i 
kjøremønster også, og trolig i større grad, av andre grunner enn utbyggingen av 
interkommunale legevakter. 
 
Lengre avstander til legevakt må antas isolert sett å medføre økte utgifter til 
pasienttransport med egen bil, drosje mv.  
 
De regionale helseforetakene har ansvaret for både ambulanse- og pasienttransport. 
Arbeidsgruppa har ikke hatt anledning til å gå nærmere inn på disse forholdene.  
 

5.6. Arbeidsgruppas forslag 
 
Ut fra det materiale arbeidsgruppa har gjennomgått og de analyser som er utført, kan 
det ikke trekkes noen generell konklusjon om at drift av interkommunal legevaktsentral 
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medfører betydelige merutgifter for de involverte kommuner. Eventuelle merutgifter 
avhenger blant annet av hvilken organisering kommunene har hatt i forkant, 
innbyggertall, antall kommuner mv. Etablering av interkommunalt samarbeid vil 
imidlertid kunne medføre merkostnader for noen og innsparinger for andre kommuner. 
Dette bør primært løses gjennom avtaler mellom kommunene om kostnadsfordelingen 
i interkommunalt samarbeid. 
 
Merkostnadene for enkelte kommuner vil imidlertid isolert sett kunne svekke 
motivasjonen for et interkommunalt samarbeid som både kan gi bedre kvalitet på 
legevakttjenesten og bedre rekruttering til legetjenesten i kommunene. 
 
Gruppa vil derfor tilrå at departementet vurderer en tilskuddsordning til dekning av 
etableringskostnader og kvalitetsutviklingstiltak, som et rent stimuleringstiltak for å få 
fortgang i etableringen av IKL-samarbeid.  
 
Arbeidsgruppa er enig om at det er behov for å bedre kvaliteten på legevaktarbeidet i 
kommunene. Gruppa vil derfor foreslå at sentrale helsemyndigheter stimulerer kvalitet 
og tilgjengelighet i legevakttjenesten gjennom utvikling av nasjonale faglige 
retningslinjer. Videre bør departementet vurdere om kommunene bør få et styrket 
ansvar for kompetanse- og opplæringskrav og rutiner som sikrer en forsvarlig 
legevakttjeneste.  
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15.04.2007 Vedlegg
INTERKOMMUNALE LEGEVAKTER MED LV-SENTRAL
Samarbeid merket * er ikke blant de 31 i SSB-rapporten.
Enkelte opplysninger kan være unøyaktige.

Åpningstid
Jan 2004 Jan 2007 T15 SHUS Folketall Hverd. / Helg

ØSTFOLD ØSTFOLD - 260 400 -

MOSS MOSS S 64 700 døgn / døgn
Råde Råde
Våler Våler
Rygge Rygge
Vestby (Akershus) Vestby (Akershus)

ASKIM ASKIM S 45 000 16-08 / døgn
Eidsberg Eidsberg
Spydeberg Spydeberg
Marker Marker
Trøgstad Trøgstad
Skiptvedt Skiptvedt
Hobøl Hobøl

Rømskog (se Aurskog-Høland)

2 IKL m/11+1 kommuner 2 IKL m/11+1 kommuner 109 700
7 kommuner utenfor 7-1 kommuner utenfor

AKERSHUS AKERSHUS - 501 100 -

Vestby (se Moss) Vestby (se Moss)

SKI SKI S 105 000 18-07 / døgn
Oppegård Oppegård
Frogn Frogn
Nesodden Nesodden
Enebakk Enebakk
Ås Ås

ULLENSAKER ULLENSAKER 38 700 døgn / døgn
Gjerdrum Gjerdrum
Nannestad Nannestad

SKEDSMO SKEDSMO 86 600 15-08 / døgn
Rælingen Rælingen
Lørenskog Lørenskog

BÆRUM S 154 000 døgn / døgn
Asker

AURSKOG-HØLAND 13 900 døgn / døgn
Rømskog (Østfold)

3 IKL m/12 kommuner 5 IKL m/15+1 kommuner 398 200
10-1 kommuner utenfor 7-1 kommuner utenfor  
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HEDMARK HEDMARK - 188 500 -

KONGSVINGER KONGSVINGER S 36 500 16-08 / døgn
Sør-Odal Sør-Odal
Nord-Odal Nord-Odal

Eidskog

HAMAR HAMAR S 72 800 16-08 / døgn
Løten Løten
Stange Stange
Ringsaker (sør) Ringsaker (sør)

2 IKL m/7 kommuner 2 IKL m/8 kommuner 109 300
15 kommuner utenfor 14 kommuner utenfor

OPPLAND OPPLAND - 183 200 -

LILLEHAMMER LILLEHAMMER S 40 900 15-08 / døgn
Øyer Øyer
Gausdal Gausdal
Nordre Land Ringebu
(Ringsaker nord, Hedmark) (Ringsaker nord, Hedmark)

NORD-AURDAL NORD-AURDAL 18 200 15-08 / døgn
Sør-Aurdal Sør-Aurdal
Etnedal Etnedal
Vang Vang
Øystre Slidre Øystre Slidre
Vestre Slidre Vestre Slidre

GJØVIK S 89 200 15-08 / døgn
Vestre Toten "
Østre Toten "
Nordre Land 23-08 / 23-08
Søndre Land "
Lunner "
Gran "

2 IKL m/10 kommuner 3 IKL m/17 kom. 148 300
16 kommuner utenfor 9 kommuner utenfor

BUSKERUD BUSKERUD - 245 200 -

DRAMMEN DRAMMEN 92 300 døgn / døgn
Lier Lier
Svelvik (Vestfold) Svelvik (Vestfold)
Sande (Vestfold) Sande (Vestfold)

RINGERIKE RINGERIKE S 51 600 15-08 / døgn
Modum Modum
Hole Hole
Krødsherad Krødsherad

Sigdal

2 IKL m/6+2 kommuner 2 IKL m/7+2 kommuner 143 900
15 kommuner utenfor 14 kommuner utenfor  
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VESTFOLD VESTFOLD - 222 100 -

Svelvik (se Drammen) Svelvik (se Drammen)
Sande (se Drammen) Sande (se Drammen)

HOLMESTRAND HORTEN 37 200 14-08 / døgn
Borre Holmestrand
Hof Hof

LARVIK LARVIK S 43 400 15-08 / døgn
Lardal Lardal

TØNSBERG TØNSBERG S 85 900 14-08 / døgn
Andebu Andebu
Tjøme Tjøme
Nøtterøy Nøtterøy
Re Re
Stokke Stokke

3 IKL m/11 kommuner 3 IKL m/11 kommuner 166 500
3-2 kommuner utenfor 3-2 kommuner utenfor

TELEMARK - 166 100 -

SELJORD
Tokke
Nissedal Nissedal (se Arendal)
Fyresdal Fyresdal (se Arendal)
Kviteseid

SKIEN SKIEN S 53 100 døgn / døgn
Siljan Siljan

TINN S 12 600 14-08 / døgn
Tokke
Vinje

2 IKL m/7 kommuner 2 IKL m/5 kommuner 65 700
11 kommuner utenfor 13-2 kommuner utenfor

AUST-AGDER AUST-AGDER - 104 100 -

ARENDAL ARENDAL S 84 800 døgn / døgn
Grimstad Grimstad
Risør Risør
Vegårshei Vegårshei
Tvedestrand Tvedestrand
Froland Froland
Åmli Åmli
Gjerstad Gjerstad

Nissedal (Telemark)
Fyresdal (Telemark)

Iveland (se Kr.sand) Iveland (se Kr.sand)
Lillesand (se Kr.sand) Lillesand (se Kr.sand)
Birkenes (se Kr.sand) Birkenes (se Kr.sand)  
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1 IKL m/8 kommuner 1 IKL m/8+2 kommuner 84 800
7-3 kommuner utenfor 7-3 kommuner utenfor

VEST-AGDER VEST-AGDER - 162 300 -

KRISTIANSAND KRISTIANSAND 125 500 døgn / døgn
Vennesla Vennesla
Marnadal Marnadal
Audnedal Audnedal
Søgne Søgne
Songdalen Songdalen
Hægebostad Hægebostad
Åseral Åseral
Iveland (A-Agder) Iveland (A-Agder)
Lillesand (A-Agder) Lillesand (A-Agder)
Birkenes (A-Agder) Birkenes (A-Agder)

FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD S 24 800 15-07 / døgn
Lyngdal Lyngdal
Kvinesdal Kvinesdal
Lund (Rogaland) Lund (Rogaland)

2 IKL m/11+4 kommuner 2 IKL m/11+4 kommuner 150 300
4 kommuner utenfor 4 kommuner utenfor

ROGALAND ROGALAND - 397 600 -

Lund (se Flekkefjord) Lund (se Flekkefjord)

STAVANGER STAVANGER 141 000 døgn / døgn
Sola Sola
Randaberg Randaberg

SANDNES * 98 000 23-08 / 23-08
Klepp
Time
Gjesdal

1 IKL m/3 kommuner 2 IKL m/7 kommuner 239 000
24-1 kommuner utenfor 19-1 kommuner utenfor

HORDALAND HORDALAND - 452 600 -

VOSS VOSS S 20 100 23-08 / 23-08
Ulvik Ulvik
Granvin Granvin
Vaksdal Vaksdal
Kvam

LINDÅS LINDÅS * 29 100 døgn / døgn
Radøy Radøy
Modalen Modalen

Austrheim
Meland
Fedje X  
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Masfjord

2 IKL m/8 kommuner 2 IKL m/11 kommuner 49 200
25 kommuner utenfor 22 kommuner utenfor

SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE - 106 700 -

0 IKL m/0 kommuner 0 IKL m/0 kommuner 0
26 kommuner utenfor 26 kommuner utenfor

MØRE OG ROMSDAL MØRE OG ROMSDAL - 245 000 -

ÅLESUND ÅLESUND * 64 200 22-08/22-08
Sula Sula
Giske Giske

Haram

1 IKL m/3 kommuner 1 IKL m/4 kommuner 0
35 kommuner utenfor 33 kommuner utenfor

SØR-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG - 275 400 -

ØRLAND * 13 100 20-08 / døgn
Bjugn
Åfjord

ORKDAL S 13 500 døgn / døgn
Agdenes
Osen

0 IKL m/0 kommuner 2 IKL m/ 6 kommuner 26 600
25 kommuner utenfor 19 kommuner utenfor

NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG - 128 700 -

NAMSOS NAMSOS S 32 800 15-08 / døgn
Fosnes Fosnes X
Namsskogan Namsskogan X
Røyrvik Røyrvik X
Høylandet Høylandet
Overhalla Overhalla
Nærøy Nærøy
Grong Grong
Vikna Vikna

Lierne

STEINKJER 22 700 døgn / døgn
Snåsa

LEVANGER * S 40 400 15-08 / døgn
Frosta
Verdal
Inderøy

1 IKL m/9 kommuner 3 IKL m/16 kommuner 95 900
15 kommuner utenfor 8 kommuner utenfor  
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NORDLAND NORDLAND - 236 300 -

STEIGEN 6 900 22-08 / døgn
Hamarøy
Tysfjord

HADSEL S 25 200 21-08 / døgn
Bø X
Øksnes X
Sortland

Lødingen (se Kvæfjord) X

0 IKL m/0 kommuner 2 IKL m/7 kommuner 32 100
45 kommuner utenfor 37-1 kommuner utenfor

TROMS TROMS - 153 600 -

KVÆFJORD X S 6 000 20-08 / døgn
Bjarkøy X
Lødingen (Nordland)

LENVIK 19 300 - / døgn
Dyrøy X
Berg X
Sørreisa
Tranøy X
Torsken

0 IKL m/0 kommuner 2 IKL m/ 8+1 kom. 25 300
25 kommuner utenfor 17 kommuner utenfor

FINNMARK FINNMARK - 72 900 -

0 IKL m/0 kommuner 0 IKL m/0 kommuner 0
19 kommuner utenfor 19 kommuner utenfor

I ALT I ALT Pst.
24 IKL m/113 kommuner 36 IKL m/163 kommuner 12 t15 21 S 1 876 900 40

15 byer >23 000 1 414 700 30
SUM 51 LV m/178 kom. 3 291 600 71

321 kommuner utenfor REST 255 kommuner 1 348 600 29
(hvorav ca. 140 samarbeider
om hjemmevakt mv.)

Befolkning i alt 4 640 200 100
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