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Disposisjon
• Om regelverk, 

avtaler/ tariffavtaler
• Hovedavtalen KS (HA)
• Hovedtariffavtalen KS 

(HTA)
• Rammeavtalen ASA 

4310
• SFS 2305
• Legevakt



Primærhelsetjenesten reguleres på ulike 
nivåer

Helse- og omsorgstjenesteloven
Folketrygdlov, helsepers.lov

Fastlegeforskrift, normaltariffen

Lokal særavtale eks. KAD

Arbeidskontrakt, fastlegeavtale



Hvilke avtaler 
gjelder for hvem?

• Hovedskillet er om du er ansatt eller 
næringsdrivende

• For ansatte gjelder tariffavtalene
• For næringsdrivende gjelder 

rammeavtalene
• Leger i kommunen er ofte både 

næringsdrivende og ansatte
• Legevakt i en særstilling



Individuell vs. Kollektiv arbeidsrett

«Streik» 1879 
– Theodor Severin Kittelsen

12.09.2019



Lovregulering vs. avtaler

• Kjennetegn ved myndighetsstyring
– Ensidig og overordnet
– Må praktiseres/implementeres av aktører som 

ikke har deltatt i prosessen

• Eksempler
– Lover
– Forskrifter
– Rundskriv

12.09.2019



Myndighetsstyring vs. avtaler

• Kjennetegn ved avtaler
– Enighet/konsensus mellom to eller flere parter
– Gjensidighet
– Felles ansvar

• Eksempler
– Individuell arbeidsavtale
– Tariffavtaler

12.09.2019



Eksempel på tariffområder?

• Spekter (sykehusene)
• Virke (noen private sykehus)
• KS (kommunene)
• Oslo kommune
• NHO (industribedrifter)
• Staten
• Private legesenter der de ansatte har 

tariffavtaler

12.09.2019



Hvorfor tariffavtaler?

• Verktøy for å redusere konflikter – fredsplikt

• Endrer og jevner ut maktstrukturer

• Oppnår økt produktivitet ved å samarbeide

• Et paradoks: Reduserer den enkeltes avtalefrihet

12.09.2019



Hva er en tariffavtale?

Arbeidstvistloven § 1 (e): 
• Avtale mellom én arbeidsgiver og en gruppe 

arbeidstakere
• Avtale mellom en gruppe arbeidsgivere og en 

gruppe arbeidstakere
• ALDRI mellom én arbeidsgiver og én arbeidstaker

12.09.2019



Hva er en tariffavtale?

Innholdet i en tariffavtale: 

• Regulerer
– Medbestemmelse 
– Lønns- og arbeidsvilkår 

• for ubestemte arbeidstakere

12.09.2019



Avtaleverket i KS

12.09.2019

Sentrale avtaler for leger som arbeider i kommunehelsetjenesten
• Hovedavtalen KS/Oslo kommune (HA/dokument 24)
• Hovedtariffavtalen KS/Oslo kommune (HTA/dokument 25)
• Særavtalen i KS (SFS 2305)
• Rammeavtalen i fastlegeordningen (KS og Oslo kommune)
• Kollektivavtalen

tariffavtaler



SFS 2305

HTAHA

• Lønns- og 
arbeidsvilkår

• Sosiale 
bestemmelser

• Konfliktrett

• Regulerer 
forhandlings-
ordningen og 
medbestemmelse

• Særlig om TV 
rettigheter og 
plikter

• Ikke konfliktrett

Om HA, HTA og SFS 2305

• Arbeidsvilkår ansatte 
leger

• Hjemmel i HTA
• Legevakt



Hovedavtalen KS
(HA)

• Del A – Forhandlingsordningen

• Del B – Kommuner og fylkeskommuner, 
herunder kommunale og fylkeskommunale 
foretak

• Del C – Andre selvstendige rettssubjekter 
med medlemskap i KS Bedrift og energiverk 
organisert som 
kommunale/fylkeskommunale foretak



Hovedtariffavtalen 
i KS
(HTA)

Lønns- og arbeidsvilkår, bl.a.:
• Kap. 1: Fellesbestemmelser

– Arbeidstid
– Syke- og foreldrepenger
– Permisjoner

• Kap. 5: Lokale lønns- og 
stillingsbestemmelser:
– Om lønnsforhandlinger
– Prinsipper for lønnsfastsettelse



Fastlegeforskriften
• Vedtatt i 2001 ved innføring av fastlegeordningen
• Revidert  i 2012 – omfattende endringer. Ble tatt inn mye som 

tidligere var avtaleregulert i rammeavtalen
• Regulerer en rekke av fastlegens plikter 

– listeansvaret, 
– ø-hjelp til egne listepasienter
– legevakt
– allmennmedisinske oppgave
– koordineringsansvar
– tilgjengelighet

12.09.2019



Rammeavtalen

12.09.2019

• Fastlegeordningen ble til gjennom omfattende samarbeid mellom staten, 
kommunene (KS/Oslo kommune) og Legeforeningen. 

• Enighet om at partene (Legeforeningen og KS) skulle bli enig om nærmere 
regulering av partenes rettigheter og plikter -> rammeavtalene

• Rammeavtalen gjelder bare næringsdrivende leger, er ikke en tariffavtale 
og inngås mellom KS og Legeforeningen sentralt 

• Forhandles med ujevne mellomrom – om det ikke forhandles eller man 
ikke kommer til enighet – prolongering

• Årets forhandlinger
– Fastlegekrise, krevende forhandlinger – hvorfor prolongerte vi?



• Allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
• Opprettelse og tildeling av hjemmel
• Rett til overdragelse av praksis
• Offentlig legearbeid
• Rett til fravær og vikar
• Deleliste
• Opphør 
• Sanksjoner ved brudd på fastlegeavtalen

Regulerer partenes rettigheter og plikter

12.09.2019



Den individuelle fastlegeavtalen

12.09.2019

• Inngås mellom kommunen og legen
• Gir rett og plikt til å arbeide som fastlege
• Gir refusjonsrett
• Regulerer 

– Åpningstid
– Listelengde
– Kommunale oppgaver

• Eventuelle økonomiske samarbeidsavtaler
• Kan ikke endres ensidig



SFS 2305 SÆRAVTALEN

12.09.2019

• Hva er særavtalen?
• Arbeidstid
• Praksiskompensasjon
• Legevakt

– På dagtid
– Utenfor ordinær åpningstid

• Vernebestemmelser
• Pensjon

• LIS1
• Samfunnsmedisin



Hva er særavtalen (SFS 2305)?
• En tariffavtale. Inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen for 

KS
• Gjelder for alle landets kommuner, bortsett fra Oslo (eget 

avtaleområde)
• Gjelder ansettelsesforhold, men er også av betydning for 

næringsinntekt (legevakt)
• Regulerer samfunnsmedisin, legevakt, LIS1 mv. 

12.09.2019



Arbeidstid for leger i 
kommunen
• 3.1: «Arbeidstiden er 37,5 

timer per uke. Ved full tids 
kurativ praksis kan det ikke 
stilles vilkår om listansvar ut 
over 1500 innbyggere.»

– gjelder for leger ansatt i 
kommunen

– Kan ikke kreves listeansvar 
utover 1500. Der partene i 
en individuell avtale har 
avtalt et lavere listetak, kan 
ikke kommunen ensidig 
heve dette. 



Arbeidstid forts.

• Adgang til avvikende 
arbeidstidsordninger jfr aml § 10-
12(4) 

• Stor totalbelastning for leger i 
primærhelsetjenesten, særlig er 
dette knyttet til legevakt. Ingen 
vesentlige endringer i ny avtale, 
men; 

– Protokolltilførsel om at partene har 
forpliktet seg til å kartlegge 
arbeidstid og belastning på 
legevakt. Viktigere - partene 
forplikter seg også utforme nye 
konkrete arbeidstidsmodeller som 
tar hensyn til legenes behov for 
hvile og fritid, samt behovet for 
arbeidsfri etter legevakt. 



Praksiskompensasjon

• SFS 2305 § 4
• Utgiftskompensasjon
• Praksiskompensasjon er ikke 

lønn



Praksiskompensasjon - vilkår

12.09.2019

• 4.4 – Vilkår
– Fastlege – minst 600 pasienter
– Krav til kontoret (må ha venterom og kontorrom)
– Krav til at legen bærer kostnadene selv
– Krav til arbeidsavtale

• Praksiskompensasjon også ved vikar i praksis



Kommunenes befolkningsansvar – kommunal 
legevaktordning

12.09.2019

Punkt 5.2:

• «Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for 
øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for 
legevakt hele døgnet. Kommunen må vurdere at legevaktordningen er 
forsvarlig.»



§ 6 Legevakt på dagtid

12.09.2019

Fastlegens ansvar på dagtid:

• Innrette sin praksis slik at egne listeinnbyggere som har behov for 
øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes innenfor fastlegens åpningstid, 
jf. fastlegeforskriften
§ 22.

• Innebærer ingen plikt til å rykke ut eller til å ta imot pasienter som ikke 
står på fastlegens liste. 



§ 6 Legevakt på 
dagtid

Kommunenes ansvar:
• Sikre at det til enhver tid er en 

lege som har ansvar for 
øyeblikkelig hjelp-
henvendelser fra tilreisende 
og innbyggere utenfor 
fastlegeordningen

• Sikre at det til enhver tid er en 
lege som har ansvar for å 
rykke ut ved akutte 
situasjoner



§ 6 Legevakt på dagtid

12.09.2019

Hvordan sikre legevaktdekning på dagtid? 
• Ansette leger i hel- eller deltidsstilling på en egen daglegevakt (punkt 6.4. 

bokstav a)
– Lønn fastsettes individuelt etter HTA kap.5

• Pålegge fastlege (r) å delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-
tjeneste (punkt 6.4 bokstav b)
– Kommuner med inntil 25 000 innbyggere - beredskapsgodtgjøring på kr. 118,-

per time
– Kommuner med over 25 000 innbyggere – godtgjøring avtales lokalt



Dagberedskap – kommune inntil 25 000 innbyggere

12.09.2019

• «Hei! I vår kommune har vi ansvar for nødnett og øyeblikkelig hjelp på 
dagtid. Kommunen nekter imidlertid å utbetale beredskapsgodtgjørelse 
med den begrunnelse at det er legemedarbeidere ansatt av kommunen 
som er ansvarlig for mottak og formidling av nødmeldinger. 
Henvendelsene blir kanalisert videre til oss og det er vi leger som har 
ansvar for å følge opp henvendelsene og som har det overordnete 
medisinskfaglige ansvaret. Det er også vi som må rykke ut dersom det 
skulle være behov for det. Kan kommunen nekte å betale godtgjøring for 
dette ansvaret?»



§§ 7 til 9 - Legevakt utenom ordinær åpningstid

12.09.2019

• Plikt til å delta i legevakt, jf. fastlegeforskriften § 13
• Rett til fritak for:

– Lege over 60 år (forskriften)
– Gravide i siste tre måneder av svangerskapet (forskriften)
– Kvinner som ammer barn under ett år (forskriften)
– Kommuneoverlege eller tilsvarende i samfunnsmedisinsk stilling uten andre 

avtalte legeoppgaver i kommunen fritas fra legevakt dersom vedkommende 
ønsker det. (SFS) 

• Fritak etter søknad
– Helsemessige eller andre vektige sosiale grunner. Det tas særlig hensyn til lege 

over 55 år (SFS pkt 7.2)



Legevakt utenom 
ordinær åpningstid -
organisering
• Alternativ 1: Kommunal legevakt fra 

16.00 – 08.00

• Alternativ 2: Kommunal legevakt 
16.00 – 23.00 og interkommunal 
legevakt fra 23.00 til 08.00

• Alternativ 3: Interkommunal 
legevakt fra 16.00 til 08.00

• Hovedregel beredskapsvakt, men 
tilstedeplikt ved interkommunal 
ordning i tidsrommet 23.00 til 08.00 
og vaktklasse 4 (vaktklasse 3)



Godtgjøring

• Beredskapsgodtgjørelse + 
egenandeler og refusjoner 
(punkt 8.3)

• Tilleggsgodtgjøring (punkt 8.7 til 
8.9)

• Fast timelønn på natt ved 
interkommunal legevakt (IKL) –
egenandeler og refusjoner 
tilfaller kommunen

• NB:
– Mulighet for avvik lokalt 

ved enighet (lokal 
særavtale)



Alternativ 
godtgjørelse for 
legevaktsarbeids
• Ny SFS 2305 punkt 8.4 jf. 8.2
• Kan avtales fastlønn også for 

tidspunkt 16-23
• Må foreligge enighet om: 

– Tilstedeværelse i vaktkl. 2
– Fastlønn etter HTA kap. 5



Bemanningsutfordringer og vaktbelastning

12.09.2019

• Utgangspunkt – SFS  2305 pkt 4.2

• «Partene har avtalt vilkår i denne avtalen som samlet sett innebærer at 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid mv., jf
aml. kap. 10, ikke gjelder i forbindelse med legevakt…»



Hvilke krav gjelder til antall leger i et vaktsjikt?

12.09.2019

• «Vaktene skal søkes jevnt fordelt mellom deltakerne i vaktordningen, 
inkludert turnuslegene/LIS1». (SFS 2305 pkt. 7.4 annet ledd)

• Krav om antall leger avhenger av vaktklasse (se pkt. 8.1):
– Belastningen bør normalt ikke være større enn 4-delt vakt (vaktklasse 1)

• Bør tilstrebe minst 6-delt vakt

– Vaktklasse 2 – 6-delt vakt
• bør tilstrebe minst 7-delt vakt

– Vaktklasse 3 – 8-delt vakt
– Vaktklasse 4 og interkommunal ordning (23.00 til 08.00) – belastningen skal 

ikke være større enn tolvdelt vakt 

• - Er det forskjell på liv og lære; blir normene fulgt? 



Hvordan ivareta legens behov for hvile og fritid?

12.09.2019

• Bemanningsnormer (ref. tidligere foil)
• Særavtalen pkt. 7.4 annet ledd:
• «Arbeidstidens lengde på legevakt skal fremgå av arbeidsplan utarbeidet i 

samarbeid med legenes tillitsvalgte, og normalt være varslet berørte leger 
minst 2 mnd før den trer i kraft. Vaktene skal søkes jevnt fordelt mellom 
deltakerne i vaktordningen, inkludert turnuslegene.»



Forts… hvordan ivareta legens behov for hvile og fritid?

12.09.2019

• SFS 2305 pkt 7.4 første ledd
«Alt av legens arbeid for kommunen som ansatt og næringsdrivende tas 
med i beregningene for arbeidstid og som grunnlag for hvile. Fulltids 
kurativ praksis settes normalt til 40 timer per uke. Arbeidsplaner skal 
settes opp slik at legen får tilstrekkelig hvile.» 

• «Legen skal som hovedregel sikres 8 timer fri mellom to arbeidsperioder 
vurdert ut fra belastningen på legevakt (aktivitet på vakt og 
vakthyppighet).»



Forts.. Hvordan 
ivareta legens behov 
for hvile og fritid?
• Legen bør ha en 

sammenhengende arbeidsfri 
periode på minst 28 timer i 
løpet av sju dager

• Ikke en rettighet, men tydelig 
signal på at legen bør sikres 
slik fri



Forts. hvordan ivareta legens behov for hvile og fritid?

12.09.2019

• SFS 2305 pkt 7.4 annet ledd:

«Dersom det over tid (minst 20 % av vaktene) viser seg umulig å 
sikre tilstrekkelig hvile, kan hver av partene lokalt kreve drøftinger 
for å finne tiltak som ivaretar forsvarligheten i ordningen.»



Forts.. Hvordan ivareta legens behov for hvile og fritid?

12.09.2019

Pkt. 7.4, 6. og 7. ledd – Leger med beredskapsvakt
• «Selvstendig næringsdrivende leger i vaktklasse 1, 2 og 3 vurderer selv om 

det er forsvarlig å behandle pasienter dag etter legevakt. Dersom legen 
finner det nødvendig å ta helt eller delvis fri dag etter legevakt, beholder 
legen basistilskuddet.

• Har legen hatt utrykning fra beredskapsvakt etter kl 23 foregående dag, 
kan legen ta 8 timer arbeidsfri dag etter legevakt uten trekk i lønn/ 
basistilskudd. Slik fri gir praksiskompensasjon på kr 2 593 for 8 timer. Ved 
delvis fri foretas forholdsmessig avkortning.»



Forts. Hvordan ivareta legens behov for hvile og fritid

Helsepersonelloven § 4 (1)
«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Helsepersonelloven § 16 (1)
«Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at 
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter»

12.09.2019



§ 12 LIS1

12.09.2019

• 12.1- LIS1 – Minstelønn per 1.1.2019 er 550.900
• 12.2 – Krav til veiledning/tilsyn og innhold i tjenesten
• 12.3 – Trygghetstillegg (noen å ringe fra legevakt) – må ses i sammenheng 

med kompetansebakvakt
• 12.4 – Opplæringsvakt
• 12.5 –LIS1/turnuslege alene i kommunen
• 12.6 – Fri til kurs, og dekning av kursutgifter
• 12.8 – Bolig – ikke lenger boplikt fra 1.7.14. Det må derfor avklares mellom 

kommunen og turnuskandidaten og turnuslegen evt ønsker å leie tidligere 
turnusbolig.



§ 13 Samfunnsmedisin

12.09.2019

• 13.1 – Tittelen «Kommuneoverlege»
• 13.2 – Anbefaling om spesialitet i samfunnsmedisin for 

kommuneoverlegen
• 13.3 – Anbefaling om 50 % stilling 

for kommuneoverlegen
• 13.4 – Beredskapsordning for samfunnsmedisin



SFS 2305 – Protokoll 5-8

12.09.2019

• Alternativ godtgjøring for legevaktarbeid
Ved tilstedeplikt i vaktklasse 2

• Veileder for turnuslege/LIS1 i kommunene
Partene er enige om at de i løpet av avtaleperioden i fellesskap skal utarbeide en veileder for turnusleger/LIS1 i 
kommunene. Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre kommunens og legens rettigheter og plikter i 
avtaleforholdet.

• Avtalens oppbygging og struktur
Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere restrukturering og tydeliggjøring av avtaletekst.

• Arbeidstid og arbeidsbelastning i kommunehelsetjenesten
-Arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidstid og arbeidsbelastning, særlig på legevakt. 
- Utarbeide konkrete modeller for forsvarlige arbeidstidsordninger
- Arbeidsgruppen skal gjennomgå undersøkelsen som Yngre legers forening har foretatt om turnuslegenes 
arbeidssituasjon. 

Arbeidsgruppen skal ferdigstille en rapport med resultater fra kartleggingen av arbeidstid samt sine forslag til tiltak 
innen mai 2019. 



Kompetansekrav for å arbeide på legevakt

12.09.2019

• Kommunens ansvar å organisere en forsvarlig legevakt
• Kompetansekrav til lege som kan ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, består 

av krav til grunnkompetanse (innen 01.01.2020) og kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering (innen 01.05.2021), jf. Akuttmedisinforskriften § 7. 

• Hvem oppfyller kompetansekravene?
– Spesialist i allmennmedisin
– Godkjent allmennlege med 3 års veiledet tjeneste. 

• Legen må ha arbeidet minst ett år i kommunale helse- og omsorgstjenester eller 
gjennomført min. 40 legevakter

– Spesialister i andre medisinske fag enn allmennmedisin
• Norsk turnustjeneste (distrikt) + 40 legevakter/ytterligere 6 mnd praksis 

fra kommunehelsetjenesten



Bakvaktordning

• Kommunen plikter å etablere 
bakvaktordninger for leger i vakt 
som ikke oppfyller 
kompetansekravene 

• Kompetansekravene gjelder 
tilsvarende for leger som skal ha 
bakvakt 

• Bakvaktlege må kunne rykke ut 
når det er nødvendig

• Kommuner kan organisere felles 
bakvakt for flere 
legevaktdistrikter, dersom dette 
er hensiktsmessig og faglig 
forsvarlig. 



Forts. 
bakvaktordning

• SFS 2305 pkt. 8.4 og 9.5 andre 
ledd

• Gjelder allerede nå dersom 
kommunen har innført en 
bakvaktordning etter 
akuttmedisinforskriften

• Beredskapsgodtgjøring + 
godtgjøring ved uttrykning og 
ved bistand per telefon

man – fre lør – søn helg - høytid

159 212 243

8.5 Bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene i 
akuttmedisinforskriften
Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala:

Hvis bakvaktlegen må rykke ut for å bistå legen, utbetales bakvaktlegen et beløp fra 
kommunen tilsvarende trygderefusjon(-er) og egenandel(-er). Bistand per telefon 
godtgjøres i henhold til takst 1bd, 1bk eller 1g. Kravet må dokumenteres 



Pilotprosjekt
– 3 år
– 10 mill. pr. år

Spesialist som bakvakt
– Telefon
– Moderne 

kommunikasjonsm
idler



Krav til kompetansen for lege i kommunehelsetjenesten

• Forskrift om kompetansekrav for leger (fom 1.3.2017)
– Regulerer vilkår for hvem som kan arbeide i kommunehelsetjenesten

• Direkte konsekvens for refusjonsretten

– Gjelder ved legers tiltredelse i fastlegehjemler, stilling ved legevakten og andre 
stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven (f.eks. sykehjem)

– Hovedregel: Krav om spesialisering i allmennmedisin
• Spesialister i allmennmedisin
• Under spesialisering (fylle ut skjema fra HELFO)
• Har allmennlegegodkjenning
• Gjelder ikke for de som er ansatt/har fastlegehjemmel 

pr. 1. mars 2017 

12.09.2019



Forts. krav til kompetansen for lege i 
kommunehelsetjenesten

12.09.2019

• Særlig om vikariater
– Vikariater inntil ett års varighet

• MERK: hovedregelen er at legen har gjennomført turnustjeneste. Gjelder for alle 
norskutdannede og tredjelandsutdannede

• Unntak gjelder for leger utdannet i enkelte EU/EØS-land som har rett på 
autorisasjon etter endt studium (overgangsordning frem til 2019)

– Ungarn, Polen
– Dersom dere er usikre – kontakt gjerne Helsedirektoratet

• Mønsteravtale for vikarbruk finnes på våre hjemmesider
– https://legeforeningen.no/Arbeidsliv-og-jus/naringsdrivende/avtalemaler/



facebook.com/legeforeningen

twitter.com/legeforeningen

no.linkedin.com/company/the-norwegian-medical-association

legeforeningen.no

youtube.com/user/Legeforeningen



Nærmere om endringene i avtalen. Viktige protokoller.

12.09.2019

• Gravide: De siste tre månedene av svangerskapet, kan gravide be om fritak fra 
legevakt, jf. fastlegeforskriften § 13 (4) bokstav b. Fra 1. januar vil kvinnen beholde 
rett på lønn/beredskapsgodtgjørelse etter oppsatt vaktplan.

• Vaktklasse 1: Satsene for beredskapsgodtgjørelse opp med 43% ift den gamle 
avtalen som gjaldt frem til utløpet av 2017

• Alternativ godtgjøring for legevaktarbeid – avtale tilstedeplikt i vaktklasse 2 og 3 og 
forhandle lønn lokalt

• Oppjustering av økonomiske satser, noe over lønns- og kostnadsutviklingen i 
samfunnet. 

• Protokoller:
• Arbeidstid og arbeidsbelastning – partene enige om å kartlegge og se på tiltak
• Oppfølgning av  turnusleger og LiS1: Parten skal utarbeide en egen veileder, og det skal 

utformes og legges frem forslag til tiltak innen mai 2019. 
• Gjøre et felles arbeid for å restrukturere og tydeliggjøre avtaletekst.


