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Videreføring av ordning med daglegevakt.
Sammendrag
Bodø kommune startet prosjekt 02.01.14 med daglegevakt lokalisert ved Bodø legevakt. Vi måtte
ha fast lege tilstede på dagtid, samt 1 ekstra sykepleierressurs. Ordningen skulle være
selvfinansierende. Det har den vært (se vedlegg). I tillegg har det vært en suksess for befolkningen i
Bodø kommune. Tiltaket etableres nå som et permanent tilbud.

Saksopplysninger
Kommunen har et ansvar for å tilby innbyggerne hjelp i akutte situasjoner, jfr. Lov om kommunale
helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2, pkt. 3. Dette kan
organiseres på ulike måter.
Den nye ordningen med daglegevakt er for pasienter uten fastlege, eller hvor fastlegen er opptatt
med offentlige oppgaver. Tilbudet gjelder tilstander som ikke kan vente til fastlegen er tilbake.
Daglegevakten er bemannet med lege og sykepleiere ved Bodø legevakt i tidsrommet 0800-1530.
Kommunen organiserer tilbudet ved Bodø legevakt.
Levekårskommité behandlet RS 13/27, opprettelse av daglegevakt den 28.11.13.

Erfaringer
Ordningen har nå vært prøvd ut ett år og har fungert etter planen. Vi har hatt 1 lege som har jobbet
på dagtid. 2 leger har delt på stillingen
Sykepleierne er meget godt fornøyd med å ha lege tilstede hele tiden og at de har fått høyere
stillingsprosent som følge av tiltaket.
Generell tilbakemelding fra publikum er positiv fordi de bare har et sted å forholde seg til hele
døgnet når det gjelder legevakt.
Budsjettmessig har ikke tiltaket ført til økte utgifter for kommunen og det er selvfinansierende med
inntekter fra HELFO og egenandeler fra pasienter. Dersom vi har flere leger å spille på i fremtiden,

vil budsjettet bli enda bedre. Fravær på ca 10% har medført en del tapte inntekter. Målet i fremtiden
må være å få dette redusert.

Konklusjon
Ordningen med daglegevakt gjøres permanent.
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