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Notat
Til: formannskapet
Fra: rådmannen

Spørsmål i formannskapet 14.07.20 ang. Risøyhamn legekontor
Her er en redegjørelse fra administrasjonen på spørsmål som var stilt i formannskapets møte
14.07.20:
Avtaler
Andøy kommune har bedt KS Advokatene om en juridisk vurdering av spørsmål vedr fastlegeavtalene
med Yngvar Vestjord.
•
•
•

om avtalen fra 2012 erstatter avtalen fra 2005 eller skal anses som et vedlegg
om avtalene skal forstås slik at kommunen forpliktes til en bestemt mengde hjelpepersonell
om det har noen praktisk betydning om man legger avtalen fra 2005 eller avtalen fra 2012 til
grunn

KS advokatens vurdering kan oppsummeres slik:
•

•

•

Avtalen fra 2012 er et resultat av reforhandling av fastlegeavtalene i kommunen, der alle
legene inngikk nye avtaler med kommunen. Avtalen fra 2012 er i sin helhet utformet som en
ny individuell fastlegeavtale på grunnlag av avtalemalen i vedlegg 1 til ASA 4310, og framstår
ikke som et vedlegg til tidligere avtale. Det er avtalen fra 2012 som gjelder.
Avtalen fastslår at kommunen dekker driftsutgifter knyttet til kontor, utstyr,
forbruksmateriell og hjelpepersonell, og at Andøy kommune har arbeidsgiveransvaret for
hjelpepersonellet. Angivelsen av den enkeltes stillingsstørrelse i avtalen synes å være en
beskrivelse av dagens situasjon ved inngåelse av avtalen i 2012. Dersom partene hadde ment
at kommunen skal sørge for at legekontoret til en hver tid har hjelpepersonell i totalt 200%
stilling, ville dette vært presisert i avtalen.
Advokaten vurderer det slik at verken avtalen fra 2005 eller 2012 forplikter kommunen til å
beholde total stillingsressurs for hjelpepersonell i samme omfang til «en hver tid». Det betyr
at det har ingen praktisk betydning om avtalen fra 2005 eller 2012 legges til grunn.

Pasientantall og listestørrelser
LIS (turnuslege) er en undervisningsstilling med betraktelig færre og lengre pasientkonsultasjoner
enn en fastlegehjemmel. LIS har ingen egne pasienter i hjemmel, men låner pasienter hos de andre
legene for å dekke mangfoldet av tilstander og oppgaver LIS skal trenes i i denne perioden. Det blir
derfor ikke rett å ta LIS-legen med i denne sammenhengen.
Oppdaterte tall pr. 01.07. 20 på pasientantall og listestørrelser ved de to legekontorene:
Risøyhamn: 1108 (648+460), begge lister er lukket
Andenes: 3311 (898+893+696+804+20), i alt ca 290 ledige plasser på listene
Forsvarlig drift
Det er igangsatt en prosess med vurdering av ulike alternativer for drift ved legekontoret i Risøyhamn
med 150% stillingsressurs til hjelpepersonell, med involvering av de ansatte ved legekontoret i
Risøyham. Det er skissert flere mulige alternativer for endret organisering av driften med 50% mindre

stillingsressurs, men ikke konkludert ennå. Kommuneoverlegens vurdering vil vektlegges i valg av
alternativ.
Bemanningsfaktor hjelpepersonell pr lege er en vanlig måte å vurdere stillingsressurs på, og det er
ikke til å komme utenom at Risøyhamn legekontor her ligger høyere enn Andenes legekontor og
andre legekontor i Vesterålen.
Turnuslege
LIS (turnuslege) tilhører kommunen, og er i utgangspunktet vekselsvis høst/vår ved de to kontorene. I
fjor høst var LIS-legen på Andenes, og det samme vil være tilfellet i år. Dette har bakgrunn i at miljøet
er større og behovet for hjelp på listene er større på Andenes. I tillegg har kommuneoverlegen ikke
hatt kapasitet til å ta ansvar for veiledning mv. av LIS-legen.
Utjamningstilskudd
Det vil ikke være aktuelt å utbetale utjamningstilskudd til våre fastleger fordi alle har avtale om at
basistilskudd tilfaller kommunen mot at kommunen driver forkontor og har ansvar for
hjelpepersonell. I andre kommuner hvor fastlegene mottar basistilskuddet selv og driver
forkontortjenesten selv vil det være aktuelt å utbetale utjamningstilskudd ved listelengder på under
1200 personer. Utjamningstilskuddet skal kompensere for lavere basistilskudd for små pasientlister.
I kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal det i følge Normaltariffen i tilllegg til basistilskudd
etter punkt 2.1 gis et utjamningstilskudd til fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen
er lavere enn 1200 personer. Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom basistilskudd for
referanselisten på 1200 personer og gjennomsnittlig listelengde for antall opprettede
fastlegestillinger eller hjemler i kommunen.
Siden ingen av Andøy kommune leger mottar basistilskudd selv, vil utjamningstilskudd ikke være et
relevant tema.

