
                 

        

 

Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal 

 

Tid/sted: Onsdag 25. mai kl. 16.30 – 19.15, auditoriet, NGLMS  

Til stede: Kristine Stuedal, Gurgen Nazaretian, Elvyra Podeniene, Gulleik Riksaasen,  

Ebubekir Kacapor, Nadja Nazaretian, Irene Witt, Jan Nizialek, Anton Hole (første sak),  

Egle Bacyte, Ali Abdullahi Ali, Eli Rudi, Gro Nørstebø Moshagen, Therese Renaa, Betina 

Brandt-Møller og Hege Lorentzen. 

 

KJERNEJOURNAL 

Det ble gjennomført videokonferanse med Helsedirektoratet. 

 

LEGEVAKT – DRØFTING ETTER ENDRING AV ORGANISERING 

Forslag til samarbeidsavtale ble gjennomgått. Fastlegene og overlege NGLMS hadde 

innspill mht pkt. 5 og 7. 

 Det var enighet blant de fremmøtte om at samarbeidet skal baseres på at alle 

fastleger i kommunene skal delta i vaktordningen og at vaktbelastning skal fordeles 

likt på alle fastlegene som ikke har innvilget fritak.   

 Det var noe uenighet om samarbeidsavtalen var entydig eller ikke mht fordeling av 

vakter ved sykefravær, permisjoner og vakante stillinger i kommunene. Ønsket fra 

fastlegene var at disse vaktene fordeles mellom alle deltakende leger i regionen, og 

at det blir presisert i avtalen. 

 Hege og Betina orienterte om at ledige vakter ville bli satt opp som «vakans vakter», 

at den totale vaktbelastningen for legene vil bli vurdert fortløpende av ledelsen på 

NGLMS (bl.a. med bakgrunn i tilbakemeldinger fra legene) og det økonomiske 

insitamentet som ligger i pkt. 7 for kommunene til å sikre at regionen har 

tilstrekkelige leger i vaktordninger. Det ble av noen gitt uttrykk for en bekymring i 

forhold til om ledelsen ville kunne fange opp om vaktbelastningen blir for stor og på 

bakgrunn av det sette i verk mottiltak. 

 Det ble anbefalt å presisere hvem som skal dekke ev. kostnader som påløper pga 

rett til fritak i henhold til fastlegeforskriften. 

 

Ellers ble håndtering av innmeldt fravær mer enn 48 timer før vakt drøftet, og det kom 

frem en del uavklarte spørsmål: 

 Hvem er det mest hensiktsmessig å melde fraværet til – NGLMS (avdelingsleder, 

overlege) eller tjenesteleder eller kommunalsjef i egen kommune? 

 Hvilken saksgang skal det være i forhold til utfylling av skjema – skal skjema sendes 

fra kommunen til NGLMS eller omvendt – hvordan sikre at den aktuelle kommune er 

klar over at merkostnader påløper? 

 Hvilken kommune skal sørge for kompensasjon ved avspasering etter vakt når en 

lege har overtatt vakter fra andre leger som ønsker «å gi fra seg vakter»? 

 

Hege sørger for at kommunalsjef i Sel og 6K helse får informasjon om overnevnte med 

tanke på videre oppfølging. (Utført) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

        

 

Andre forhold som ble drøftet: 

 Muligheten for delte vakter ble drøftet 

Konklusjon: Betina anbefalte at saken tas opp i allmennlegeutvalget, og hvis det 

kommer en samlet anbefaling fra allmennlegeutvalget vil vaktene deles opp slik det 

ønskes. Frem til da anbefales det at legene som ønsker en slik løsning går sammen 

to og to og gir tilbakemelding til Betina om den interne avtale samt utfyller 

lønnsskjema med endret timeantall. 

 Arbeids- og ansvarfordeling til primær- og sekundærvakt mht utrykning ble drøftet. 

Konklusjon: Om primærvakten skal rykke ut, er avhengig av arbeidsbelastning, 

kritisk pasient og geografiske forhold. Etter vurdering kan primærlegen be 

sekundærvakten «overta saken» og vurdere utrykning på selvstendig grunnlag.    

 

 

LEGEVAKT – ORIENTERING FRA BETINA 

 Det er utarbeidet nytt lønnsskjema som skal legges inn i prosedyrene. 

 Det blir «gipskurs» på Otta fredag 3. juni kl. 08.00- 09.30 - åpent for alle. Gi 

melding til Betina dersom det er flere som ønsker kurs og ikke kan 3. juni. 

 Det er tilbud om Helseradiokurs (oppfriskningskurs) på Lillehammer. Fastlegene 

ønsket å delta på kurs som arrangeres lokalt. Det ble fremmet et ønske om å få inn 

de mest relevante numrene og sikre at batteriene ikke faller ut (gjelder enkelte 

radioer). 

 Vaktlister vil bli sendt ut ferdig fylt med navn fra september. Målet er elektronisk 

vaktliste som gjør at det blir enklere å bytte. (Legevakten.no – mer informasjon blir 

gitt i september.) Vaktplan vil bli utarbeidet for ½ år - fra april og oktober. 

Ferieinnmelding må skje innen 15. mars og 15. september. Skifte mellom 

turnuslegene må skje via legevakt. Øvrig personell kan skifte seg i mellom uten å gå 

via legevakten. 

 Påminnelse om at legevaktsleger kan bruke KAD-plassene. Det var et ønske fra 

fastlegene at de ble orientert om antall ledige ø.hj. senger ved oppstart av vakten 

(Betina følger opp) 

 Utstyrsboks leveres ut ved påbegynt vakt. Legen skal signere etter bruk. 

 

 

FONDSMIDLER LEGENE 

Bruk av midlene ble tatt opp – skal midlene brukes til f.eks. en juleavslutning for legene 

eller til foredragsholdere i forbindelse med aktuelle tema. Fastlegene ønsket pr. i dag at 

de skulle brukes til foredragsholdere.  

 

 

Ref.  Hege  


