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Kommune Oppstartsdato Innbyggere

1638 Orkdal 15.08.1992 11519

1622 Agdenes 15.08.1992 1712

1620 Frøya 01.09.1999 4506

1617 Hitra 01.03.2001 4477

1567 Rindal 24.02.2003 2061

1636 Meldal 24.02.2003 3967

1657 Skaun 03.03.2003 7143

1648 Midtre Gauldal 10.03.2003

Utmeldt fra 31.12.2013 6266

1621 Ørland 17.03.2003 5155

1630 Åfjord 17.03.2003 3237

1627 Bjugn 17.03.2003 4665

1624 Rissa 17.03.2003 6652

1566 Surnadal 01.12.2003 5927

1612 Hemne 08.12.2003 4228

1613 Snillfjord 08.12.2003 985

1635 Rennebu 01.03.2004 2534

1576 Aure 16.03.2004 3570

1632 Roan 01.09.2011 996

1634 Oppdal 02.01.2012 6794

TOTALT 86394

Legevaktsentralen Orkdal sjukehus



Avtaler

• Avtale med hver enkelt kommune - stort sett fra 2009

• Avtalen kan sies opp med 6 måneders oppsigelsestid.

• Reforhandling av avtalen kan skje når som helst om 
begge/alle parter er enige om dette.

• Kommunene velger i slike tilfeller et forhandlingsutvalg 
til å føre forhandlinger på kommunenes vegne.



BEMANNING, PERSONALKOSTNADER

• Kommunen dekker en forholdsmessig andel av 
personalkostnader og kostnader i tilknytning til drift 
av legevaktsentralen/akuttmottaket. Disse 
kostnadene fordeles så på kommunene etter en 
prosentvis fordeling i forhold til antall innbyggere i 
kommunen ved årets start. Til personalkostnader 
legges også kostnader til pålagt opplæring av 
personalet.

• Legevaktsentralen bemannes med sykepleiere med 
spesialopplæring



Økonomi

• Kostnadene ved driften av sentralen 
er ca 6.9 mill kroner. 

• Refusjonen fra kommunene er på ca 
4,9 mill. kroner.

• Differansen på ca 2 mill. kroner er 
betydelig høyere enn de tjenestene 
St. Olavs Hospital tar ut av 
Legevaktsentralen.



Brev med anmodning om 

reforhandling (25.10.2013)

St. Olavs Hospital sitt tilskudd til driften må 

reduseres. Dette kan gjøres på ulike måter: 

– Kommunene yter et høyere tilsudd til driften.

– En omlegging av driften der kostnadene 

reduseres.

– En kombinasjon av økt tilskudd fra 

kommunene og endringer i drift.

– Et fjerde alternativ er at kommunene selv 

overtar driften av legevaktsentralen.



Fortsatt drift i regi av St. Olavs 

Hospital

• Sykehuset vil fortsatt være positiv til 

å drifte Legevaktsentralen i Orkdal

• Det forutsettes at sykehusets 

kostnader ved driften dekkes. 



Forhandlinger

• Sykehuset er innstilt på å forhandle om 

avtalen og ber om at kommunene 

oppretter et forhandlingsutvalg og 

innkaller til forhandlingsmøte. 

• Avklart senest april 2014

• Avventer innspill fra kommunene


