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Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
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Forslag til vedtak:
Årsmelding 2014 for Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering
Beskrivelse av saken
Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere i
6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Hole og Ringerike. Legevakten er
lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus og dekker et nedslagsfelt på ca.60 000 innbyggere.
Legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov av 24. juni 2011
nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m. m. # 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a.
Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt er inngått med hjemmel i
kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1 b.
Rådmannens vurdering
I tråd med samarbeidsavtalen legger Ringerike interkommunale legevakt fram årsmelding for
alle deltagende kommuner. Rådmannen legger med dette fram årsmelding for eldreråd og
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd.
Vedlegg
 Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding
Ringerike kommune, 29.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
Side 4
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Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 12.05.2015
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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Bemanningssituasjonen i helse og omsorg

Vedlegg:
Brev datert 27.05.15 fra ordfører til rådmannen.

Arkiv: H30 &24

Ringerike kommune
Ordfører

Rådmannen i Ringerike
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Saksnr.
15/5004-2

Løpenr.
14023/15

Arkivkode

H30 &24

Deres ref.

Dato

27.05.2015

Situasjonen innen helse og omsorg
Ordfører viser til situasjonen innen helse og omsorg, som syntes å være preget av ulike
realitetsforståelser. Det vises til vedlagte underskriftsliste.
På den ene side vises til Fagforbundets og ansattes fremsatte syn i lokalavisen. Forbundet
peker på utfordringene, og i tillegg tilbyr å betale for ekstravakt for å synliggjøre hva
bemanning betyr for kvaliteten på tjenestene. Ansatte setter ord på det de mener er uverdig
eldreomsorg. Flere individuelle henvendelser og mottatte underskriftslister med 514
underskrifter fra ansatte som krever endringer.
På den andre side vises til administrasjonens uttalelser i lokalavisen, hvor det klart fremgår at
denne ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene. Det uttales at erfaringer som er fremført
gjennom avisen ikke er representative for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.
Ordføreren er på vegne av innbyggerne generelt og brukerne av tjenestene spesielt ikke
komfortabel med den uklare og alvorlige situasjonen som fremstår som følge av åpenbare og
ulike situasjonsbeskrivelser mellom på den ene side fagforening, ansatte, og på den annen side
administrasjonens.
Derfor anmoder ordføreren om at det foretas en konkret gjennomgang av situasjonen og at
denne må gjøres i dialog med fagforeninger og ansatte. Gjennomgangen bør skje raskt og det
bør fremlegges konkrete tiltak, både umiddelbare, mellom- og langsiktige. Disse tiltakene bør
settes inn i en handlings- og tidsplan. Det er åpenbart at planen bør ta for seg forbedringer av
arbeidsmiljø, ressursbruk og fordeling. Det forventes at denne planen fremlegges til politisk
behandling og avklaring. Ordføreren forventer at administrasjonen allerede i forbindelse med
formannskapets strategikonferanse 1. og 2. juni fremlegger konkret plan og at denne er
forankret i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.
Med andre ord bør dette nå prioriteres slik at situasjonen raskt kan avklares. Det er ikke
holdbart å leve med denne type meningsforskjeller, samtidig som man må sørge for
forbedringer basert på inkluderende og tydelig ledelse. Ordføreren har med denne
henvendelsen understreket at den aktuelle situasjon raskt må løses opp i. Den gjeldende
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situasjon mellom fagforening, ansatte og administrasjonen/folkevalgte kan ikke tillates å
vedvare.
For ordens skyld sendes kopi av denne henvendelsen til leder av hovedkomiteen for helse og
omsorg og Fylkesmannen i Buskerud til orientering.

Med hilsen
Kjell. B. Hansen
Ordfører

Kopi:
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
Leder hovedkomiteen for helse omsorg og velferd, her

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/5081-2

Arkiv:

Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2014 for Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering
Beskrivelse av saken
Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere
i 6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Hole og Ringerike. Legevakten er
lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus og dekker et nedslagsfelt på ca.60 000 innbyggere.
Legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter lov av 24. juni 2011
nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m. m. # 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a.
Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal legevakt er inngått med hjemmel i
kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1 b.
Rådmannens vurdering
I tråd med samarbeidsavtalen legger Ringerike interkommunale legevakt fram årsmelding
for alle deltagende kommuner. Rådmannen legger med dette fram årsmelding for eldreråd
og hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd.
Vedlegg


Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding

Ringerike kommune, 29.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt
RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
ÅRSMELDING 2014

Innledning
Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere i 6
kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Hole og Ringerike. Legevakten er lokalisert i
lokaler på Ringerike sykehus. Innbyggertallet er: ca.60 000
Årsmeldingen gjelder driften i 2014.
Resyme
Legevakten har hatt kontinuerlig og fungerende drift i 2014. Året har vært preget av utviklingsarbeid
og endringer i organisasjonen. Viser til årsregnskapet når det gjelder budsjett.

Begivenheter 2014
- Nødnett - fra prosjekt til drift
- KØH -prosjekt -oppfølging og videreutvikling

Bemanning og åpningstider:
Legevaktstelefonen er døgnbetjent med sykepleier, slik befolkningen kan ringe samme nummer hele døgnet
ved behov for øyeblikkelig hjelp

Hjelpepersonell
Leger

Hverdager
08001500
1
0

15002300
4 /3
2

23000800
2
2

Lør-, søn- og helligdager
0730120015001515
2000
2300
3
1
3
2
2

23000800
2
2

Virksomhetsleder hjemmetjenester: Vigdis B. Jægersborg : 100% stilling
Enhetsleder legevakt,Kine Mauseth Eriksen: 100% stilling fra mars
Fagsykepleier legevakt, Randi Venås til oktober.
Siw Steenfeldt -Gjersøe fagsykepleier fra oktober: 20 % stilling.
Medisinsk faglig rådgiver Karin Møller: 20 % stilling
Helsesekretær/merkantil støtte: Heidi Hval 50% stilling
Prosjektleder KØH, Marianne Holthe Hellestad 100% fra desember2013
Hjelpepersonell legevakt: 16 årsverk, fordelt på i alt 20 sykepleiere, 4 helsesekretærer og 2
medisinerstudent
Lege på Dagtid som del av KØH: 2 fast ansatte leger i hver 50 % fra 1.jan.2014.
Antall leger aktive ved legevakt: 26, derav 4 turnusleger tom september og 5 turnusleger fom
september .
Antall aktive fastleger: 10. Andel vakter dekt av fastleger: 45-55 %
Administrativ bistand: Bjørg Nordanger, Ringerike Kommune, personal-og økonomiavdelingen,
Ringerike Kommune.
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Om årets største oppgaver
2014 har vært preget av :
Samhandlingsreformen: Legevakten er aktiv deltaker i utviklingsarbeid i samhandlingsreformen. Fra
høsten 2012 har fokus vært på etablering av døgnøyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene i samarbeid
med Vestre Viken. Legevakten har en sentral rolle i dette arbeidet og er en koordinator i
pasientarbeidet. Det er tilsatt 2 leger i 50% stilling for å sikre den medisinskfaglige forsvarligheten i
modellen kommunene har etablert.
Prosjekt «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser
(KØH)» leverte sluttrapport til styringsgruppen i desember 2014.
Utvikling av ny legevakt
Gjennomgangen av Ringerike interkommunale legevakt tyder på at kommunene har en legevakt som
fungerer etter hensikten. Gjennomgangen har pekt på at forbruksmønsteret i legevakten varierer
mellom kommunene. Det samme gjør fastlegenes tilgjengelighet. Her er det systematiske variasjoner
mellom kommunene. Legevakten vil også i fremtiden ha en viktig rolle i beredskap og akuttmedisin.
Det betyr et behov for å bygge en stor og sterk organisasjon som kan håndtere denne typen
utfordringer.
Kommunene står fremfor en stor utvikling i antall innbyggere som trolig vil medføre et økt forbruk av
legevakt. Dagens lokaler er for små i forhold til dagens aktivitetsnivå i legevakten. Dette har blant
annet ført til noen utfordringer knyttet til integrering av KØH plassene som for tiden kjøpes av
sykehuset. En bedre integrering av KØH plassene, i form av mer fleksible plasser som
observasjonsplasser, ville trolig bedret utnyttelsen av disse plassene. Dette ville igjen medføre en økt
bruk av plassene, og KØH/observasjonsplassene i legevakten ville i større grad kunne inngå som et
nav i tiltaket.
Når det gjelder plassering av legevakten har man konkludert med at legevaktens tilknytning til
sykehuset er en fordel, da det oppleves som trygt og enkelt for pasientene, siden all behandling av
akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik plassering kan forenkle kommunikasjon og
samhandling med sykehuset for pasienter der sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til
sykehuset gi tilgang til supplerende undersøkelser og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene på
legevakt.
Styringsgruppen fattet 04.12.2014 vedtak hvor man anbefaler utbygging av ny legevakt som bør være
på sykehusets område. Nye lokaler må ha en tilstrekkelig størrelse for å dekke fremtidige behov.
Kommunene tar initiativ til samarbeid med Ringerike sykehus for kartlegging/avklaring.
Fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)
De seks kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum og Krødsherad som også samarbeider
om interkommunal legevakt har etablert et interkommunalt tilbud. Det vil si at kommunene deler på
ansvaret for å gi innbyggerne et kommunalt døgntilbud. Tilbudet blir i hovedsak benyttet av eldre
pasienter. Aldersgruppen over 67 år utgjør 76 % av pasientene. 97 % av pasientene innlegges fra
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hjemmet. De fleste pasienter dvs. 69 % innlegges på kveld/natt/helg/høytid. Den største andelen,
dvs. 58 % av pasientene, blir henvist fra legevaktslege. Tilbudet domineres av korte innleggelser. 77
% av innleggelsene er tre dager eller kortere. 60 % av pasientene blir utskrevet til hjemmet, 25 % til
kommunalt tilbud og 15 % videre til sykehus. Dette er stort sett i henhold til nasjonale tall.
Innleggelsesdiagnosene vil variere fra tilbud til tilbud. I vårt tilbud har vi følgende «5 på topp»:
 Muskel-skjelett-systemet
 Allmenn og uspesifisert
 Luftveier
 Nervesystemet
 Fordøyelsessystemet
Her finner man smertelindring og mobilisering etter fall, redusert almenntilstand, pneumoni,
forverring KOLS, demens, svimmelhet, dehydrering og gastroenteritt.
Det har ikke lyktes kommunene å få opp beleggsprosenten til et høyere nivå enn 20,3 %, Det er store
forskjeller mellom kommunenes bruk av KØH plassene, fra Sigdal kommune med 74,6 % belegg til
Hole kommune med 10,2 %. Den samlede beleggsprosenten er lav, men det er spesielt de sentrale
plassene som har lavt belegg. Det er 90,5 % belegg i lokale plasser i kommunene og 9,5 % i de
sentrale plassene på observasjonsposten på Ringerike sykehus. Dette vil i praksis si at de sentrale
plassene nærmest ikke er i bruk. Tilgangen til plassene som kjøpes av sykehuset oppleves som
mindre fleksible enn det en ønsket seg i prosjektet. For å øke beleggsprosenten er det derfor behov
for å gjøre tiltak. De sentrale plassene er i dag ikke et nav i kommunenes KØH tilbud. Man ønsker
derfor å trekke legevakten enda mer inn i arbeidet med etablering av et velfungerende og robust
KØH tilbud.
Styringsgruppen fattet 04.12.2014 vedtak hvor man anbefaler at drift av lokale plasser videreføres i
eksisterende form, de tre plassene man kjøper av sykehuset overføres til kommunene med to plasser
til legevakt i form av observasjonssenger og en plass til fordeling lokalt i kommunene i henhold til
Helsedirektoratets beregninger. Dette vil kreve utbygging av legevakt på sikt.
Kompetanseheving
Det er gjennomført kompetanseheving for de ansatte i alle kommunene. Undervisningen har vært
åpen for alt sykepleiefaglig personale, ikke bare for personale knyttet til KØH plassene.
Undervisningen har funnet sted i Modum (primært for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad)
og på Ringerike (primært for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker), slik at flest mulig skal kunne
delta. Daglegene KØH, som foreleste, hadde utarbeidet undervisningen sammen med fagsykepleier
KØH og prosjektleder.
Undervisning i følgende emner er gjennomført våren 2014:



Observasjons- og handlingskompetanse á 3 timer - totalt 93 ansatte
Venøse tilganger - totalt 69 ansatte. Ble gjennomført i den enkelte kommune og ble tilpasset
kommunens behov for undervisning/ praktisk gjennomgang. Her ble det leid inn
spesialsykepleiere fra anestesiavdelingen på Ringerike sykehus.

Undervisning i følgende emner er gjennomført høsten 2014:
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Diagnosespesifikk undervisning – totalt 292 ansatte
o Hypertensjon
o Ischemisk hjertesykdom
o Hjertesvikt
o Feber
o Sepsis
o KOLS
o Dehydrering
Prosjektleder Marianne Holthe Hellestad 08.05.2015

Nødnett: Det ble i 2013 opprettet prosjektgruppe for etablering av Nødnett. Gruppen bestod da av
Vigdis B. Jægersborg, prosjektleder, Hilde Bjerke, superbruker, Birgitte Fjellheim, superbruker og
Randi Venås, fagsykepleier. Gruppen deltok i møter med helsedirektorat, fylke og sykehus som ledd i
forberedelsene. Det ble utarbeidet prosedyrer for samhandling med spesialisthelsetjenesten, politi
og brann, og det ble planlagt opplæring av alle ansatte og brukere av Nødnett.
Etablering av nødnett ble utsatt til 2014 pga vanskeligheter med å levere utstyr.
Kine Mauseth Eriksen, enhetsleder, ble med i prosjektet fra mars.
Våren, sommeren gikk til samhandling med HDO og aktuelle samarbeidspartnere for rigging, testing
og klargjøring av nødnett. Målet for Go-Live nødnett var 28.10.14.
Etter sommeren var det i gang med omfattende opplæring i bruk av nødnett.
«Superbrukere», Birgitte Fjellheim og Hilde Bjerke, var en uke på instruktøropplæring på
gardermoen. I løpet av 14 dager i september var 25 ansatte igjennom 1 dagskurs-for kontrollrom
operatører (sluttbrukere) på Gardermoen. Etter dette var 144 personer, fastleger, personell på
legekontorer og legevaktsleger igjennom radioterminal sluttbruker opplæring i opptaksområdet.
All opplæring ble gjennomført av lokale instruktører.
På grunn av en del Go-Live kritiske forhold ble oppstart nødnett utsatt flere ganger.
Den 2.12.14 gikk vi Live med ICC`s telefoni. Hallingdal legevakten, akuttmottaket Ringerike
sykehus, Vestre Viken og Ringerike interkommunale legevakt var de første i verden med denne
løsningen (ekstern server (Gjøvik)).
Go-live ICC`s radio ble utsatt til 2015.
Akuttforskrift:
I juni ble det lagt frem til høring forslag til ny forskrift for Akuttmedisin både for
spesialisthelsetjenesten v/AMK sentraler og ambulanser og for kommunale tjenester v/
legevaktsentraler.
Det legges frem forslag til svartid og kompetanse på ansatte i legevaktsentral – både leger og annet
helsepersonell.
Det er forslag til lydlogg og tilrettelegging for nasjonalt legevaktnummer.
I tillegg legges frem et forslag til opphevelse av bestemmelse om epikrise i pasientjournalforskriften.
Målet med endringene i ny akuttmedisinforskrift er å gi bedre service til publikum, blant annet ved å
stille strengere krav til kompetansen hos helsepersonell i tjenesten. Den skal og bidra til en mer
samordnet innsats ved større hendelser.
Ny akuttforskrift ble ikke ferdigbehandlet i 2014.
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Kommentar til bemanning
Utfordringen i bemanningen er som tidligere små stillingsstørrelser og ubekvem arbeidstid.
Arbeidsmiljø
Det er i 2014 arbeidet planmessig og systematisk med HMS-området i tråd med Langtidsfrisk.
Handlingsplanen er fulgt. Vernerunder og Risikovurderinger er utført
MKS- gruppe: Det er avholdt 4 MKS-møter.
Personalmøter: 8 Personalmøter med internundervisning, 4 – 5 årlige møter for legevaktsleger.
Sosiale aktiviteter:
Våren : Tur til Gyrihaugen
Høsten: Walmanns salonger i Oslo, felles transport, mat og show
Julebord: Ble utsatt til over jul. Hos Randi Venås. Alle hadde med mat til felles bufe, quis
Akutt medisinsk trening: HLR trening på personalmøte med Paramedic Håvard Larsen . Ansatt har
mulighet for å delta på Drop -in HLR trening i VestreViken 2 ganger per år.
Statistikk
Vi har fortsatt ikke fått etablert et troverdig og tilgjengelig system for statistikk over kontakter på
legevakta.
Det er ikke tilfresstillende, og søkes løst i fortsatt samarbeid med SystemX.
Det ligger muligheter for å hente ut statestikker i nye nødnett. Noe vi vil se nærmere på i 2015.
Økonomi
Viser til vedlagte regnskapsrapport.

Kommentarer og perspektiver mot 2015
Samhandlingsreformen:
Hovedfokus er utvikling av ny legevakt.
Legevakten skal framstå som kompetansebedrift og som deltaker i samhandlingsreformen som akutt
allmenn medisinsk helsetjeneste.
Fremtidig bruk av KØH plassene etter 2015.
Utvikling av legevaktens drift: Jobbe for rekruttering/stabilisering av personale, samt sikre
kompetanseutvikling. Fortsatt systemutvikling med IT
Akuttforskrift:
Utarbeide plan for gjennomføring og implementering av krav i ny akuttforskrift og tilpasse driften de
føringer forskriften krever.
Flå kommune inn i legevaktsamarbeidet:
Mai 2015 blir Flå kommune med i legevaktssamarbeidet.
Hønefoss, 11.05.15,
Karin Møller, Kommuneoverlege,
Vigdis Jægersborg, virksomhetsleder,
Kine Mauseth Eriksen, enhetsleder
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