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Veileder til utarbeidelse av avtaler  
om bemanning av kommunalt akutt  
døgnopphold (KAD)



Veileder til utarbeidelse av avtaler om bemanning av kommunalt 

akutt døgnopphold (KAD) 

Bakgrunn 
Samhandlingsreformen omtaler ofte kommunenes nye ansvar som tilbud før, istedenfor og 
etter sykehusbehandling. Etablering av kommunalt akutt døgnopphold (heretter kalt KAD) er 
i utgangspunktet tenkt å utgjøre et supplement til et kommunalt før og istedenfor, hvor dette 
tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet som 
utvikles kan også fungere som del i et kommunalt etter-tilbud. Det er et uttalt mål at tilbudet 
på sikt skal redusere antall innleggelser i sykehuset.  
 

Legeforeningen er opptatt av at denne tjenesten skal fremstå som en styrking av helsetjenesten 
til befolkningen. Det er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis dem som har behov for 
observasjon og tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten.  
 
Tema for denne veilederen fra Legeforeningen er hva leger i kommunehelsetjenesten bør påse 
i forbindelse med avtaleinngåelser når tilbud om kommunalt akutt døgnopphold skal 
etableres. 
 

Det er også utarbeidet en veileder fra Helsedirektoratet som beskriver flere forhold knyttet til 
det nye tilbudet.  
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-

dognopphold-

veiledningsmateriell/Publikasjoner/Kommunenes%20plikt%20til%20%c3%b8yeblikke

lig%20hjelp%20d%c3%b8gnopphold%20Revidert%20veiledningsmateriell%2001%20

2013%202301%20kl%201300.pdf 

Regelverk 
KAD er regulert i den nye helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, tredje ledd:  
 

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til. 

 
KAD er ikke regulert i hovedtariffavtalen for KS-sektoren, ikke regulert i særavtalen mellom 
KS og legeforeningen (SFS 2305), og heller ikke regulert i rammeavtalen (ASA 4310). 
 
Det følger av fastlegeforskriften at fastleger kan pålegges inntil 7,5 timer «andre 
allmennlegeoppgaver» i kommunen. Helt siden fastlegeordningen trådte i kraft har det vært en 
slik ordning. Tradisjonelt har det vært de oppgavene kommunene er lovpålagt som kunne 
tilpliktes, f eks tilsynslege på sykehjem og helsestasjonslege. Med fastlegeforskriften som 
trådte i kraft 1. januar 2013 kom det en ny formulering av forpliktelsen som utvider den noe: 
 

§ 12. Fastlegens deltakelse i andre allmennlegeoppgaver i kommunen 
Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre 
allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå 



frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene. Fastlegens deltakelse i 
administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene. 

 
Rettslig sett vil det være adgang til å pålegge arbeid ved KAD på dagtid (08 til 16) etter 
denne bestemmelsen.  
 
Et særskilt spørsmål er hvilke oppgaver som kan pålegges som en del av 
legevaktforpliktelsen, jf fastlegeforskrift og avtaleverk. Legevakten skal håndtere behov for ø-
hjelp til kommunens befolkning. Behov for akutt legehjelp til pasienter innlagt i KAD er intet 
unntak. Det må imidlertid gjøres en vurdering lokalt i hver enkelt ordning av om det vil være 
forsvarlig å basere et slikt tilbud kun på utrykning fra legevakt på kveld/ natt. Etter vår 
vurdering (støttes også av direktoratets veileder) bør pasienter innlagt på KAD tilses av lege 
kort tid etter innleggelse. KS og Legeforeningen er enige om et felles arbeid for å se nærmere 
på hvilke krav man her bør stille. 
 
Legeforeningen legger til grunn at tilsyn (for eksempel vurdering etter innleggelse) ved KAD 
ikke er en del av legevaktforpliktelsen. Det betyr at kommunen ikke kan pålegge legene 
denne type KAD-oppgaver på kveld og natt. KAD-oppgaver kan avtales, og Legeforeningen 
tilrår at dette eventuelt gjøres som lokal særavtale eller lokal forsøksordning med hjemmel i 
KS hovedavtale del A § 4-5 eller § 4-6.  Dette sikrer at ordningen blir forutsigbar og i 
utgangspunktet likt regulert for alle deltakende leger.  

Hvilke pasienter er aktuelle for KAD? 
I følge veilederen fra Helsedirektoratet vil pasienter som er aktuelle for det kommunale 
tilbudet være pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og 
funksjonsnivå. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege.  
Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose og funksjonsnivå som 
kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er 
liten. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er ikke aktuelt hvis det kan representere en 
mulighet for at behandlingen kan bli forringet eller at pasienten blir påført vesentlig mer eller 
lengre lidelse. 
 
Det kan også være mulig å etablere et tilbud for observasjon og utredning av pasienter med 
uavklarte tilstander som mage- og brystsmerter, eller andre tilstander hvor det ikke anses 
nødvendig med sykehusinnleggelse. Tilgjengelig kompetanse og medisinsk utstyr må 
vurderes i forhold til at dette er pasienter med uavklarte symptomer som kan representere 
alvorlig sykdom.  
 
Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten enten skrives ut eller overføres til annet 
tilbud, for å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplassene. Dette kan for eksempel 
være 72 timer. Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn som er lagt til grunn i 
beregningsgrunnlaget for tilskudd til tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene.  
 
Pasientgrupper som ikke er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er 
pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad, 
komorbiditet og funksjonssvikt tilsier innleggelse i sykehus. Dette vil også gjelde akutt 
funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer, hvor det kan være vanskelig å finne 
årsaksforhold og hvor det er fare for rask forverring. Traumer med uavklart alvorlighetsgrad 



og pasienter med definerte pasientforløp, som for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt, skal 
legges inn i sykehus.  

Ulike former for organisering og plassering 
Kommunene står ganske fritt mht hvordan tjenesten skal organiseres. Grunnet ulik 
kommunestørrelse, geografi, reiseavstander og bemanning, vil lokale forhold ha stor 
betydning for hvordan ordningen organiseres, men uavhengig av disse momentene vil 
Legeforeningen sterkt oppfordre til at ordningen avtales mellom kommunen og lokal 
tillitsvalgt. Ved å regulerer ordningen som såkalt forsøksordning i lokal særavtale (HA del A 
§ 4-6), vil de grunnleggende elementene i ordningen gjelde for samtlige leger som omfattes. 
Dette til forskjell fra ordninger som kun baserer seg på ulike individuelle avtaler, noe 
Legeforeningen vil advare mot. 
 
Momenter som kan/bør reguleres i slike avtaler blir omtalt nedenfor. 

Finansiering 
Inntil KAD blir en lovpålagt oppgaver for samtlige kommuner fra 1. januar 2016, kan 
kommunene søke særskilte midler for oppstart av ordningen. 
 
Som nevnt ovenfor er ordningen ikke en del av legevakt, økonomien som medgår skal belastes 
kommunen, ikke HELFO. 

Hvilke krav stilles til bemanning? 
Helsedirektoratets veileder gir en del veiledning mht krav til bemanning av det nye tilbudet. Det 
er en forutsetning etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 c) at kommunen skal tilrettelegge 
tjenestene slik at personell som ufører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, 
jf. for eksempel helsepersonelloven § 4. Virksomheten må sørge for forsvarlig bemanning og at 
personalet har nødvendige kvalifikasjoner for å utføre de oppgaver de blir tildelt.  
 
Antall stillinger og kompetanse må sees i sammenheng med dimensjoneringen av tilbudet, antall 
senger og hvilke pasientkategorier som kan tas imot. Det bør utarbeides en plan som beskriver 
legens funksjons- og ansvarsområder og tilstedeværelse. Det må også foretas en vurdering av 
nødvendig medisinsk faglig kompetanse sett opp mot de aktuelle pasientgrupper. 
 

Av direktoratets veileder fremgår at gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og 
behandling i øyeblikkelig hjelp døgnopphold forutsetter tilstedeværelse av sykepleier 24 timer 
i døgnet. Det er ikke angitt noen tidsangivelse av krav til legens tilstedeværelse, men det 
følger likevel av dette at det ikke er forutsatt døgnkontinuerlig tilstedeværelse.  
 
Pasienter som legges inn i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal i følge 
Helsedirektoratet være vurdert av lege forut for innleggelse. Videre uttaler direktoratet at alle 
pasienter bør vurderes av sykepleier og lege kort tid etter innleggelsen. Hvor omfattende 
utredning det er nødvendig å foreta ved innleggelsen må vurderes individuelt. Dette vil 
avhenge av årsakene til at pasienten har behov for innleggelse, hva som er gjort av utredning 
og hva som er igangsatt av tiltak forut for innleggelsen. Det skal foreligge nødvendige, 
oppdaterte opplysninger om pasientens tilstand fra fastlege, legevakt, hjemmesykepleie mv. 
ved innleggelse. 
 



Legebemanning kveld/ natt 
Kravet til vurdering av lege etter selve innleggelsen stiller krav til god tilgjengelighet til lege 
også på kveld/ natt. En slik tilgjengelighet går ut over det som i utgangspunktet ligger i 
legevaktrollen. Det er ikke gitt at en slik funksjon er hensiktsmessig å legge til legevakten av 
faglige grunner. Under enhver omstendighet vil det medføre en ekstrabelastning på legevakt 
som må følges opp ressursmessig. Det vil heller ikke være en type oppgave fastlegene kan 
pålegges som en del av legevaktforpliktelsen. Dersom slike ordninger skal utarbeides må dette 
skje på grunnlag av lokal avtale.  
 

Særlig om godtgjøring i en beredskapsmodell 
Erfaringsmessig vil de fleste mindre ordninger basere legetjenesten kveld/ natt på en bakvakt i 
utrykningsberedskap. For disse ordningene må avlønning for en beredskapsmodell beskrives. 
Angivelse av omregningsfaktor ved hvilende hjemmevakt, anbefalt 1:4, som inngår i 
normalarbeidstiden (etter modell av hjemmevakt i sykehus). Dette fordi kravet til 
tilgjengelighet og responstid er såvidt høyt at det i stor grad båndlegger mulighetene for 
alternative aktiviteter i vakttiden. 
 
Aktivitet må godtgjøres særskilt. Både for beredskapsgodtgjøring og godtgjørelse for aktivt 
arbeid må det tas hensyn til at det er tale om kvelds/ nattarbeid. Husk at hovedtariffavtalens 
kvelds-/ og nattetillegg er minstelønnssatser som ikke er dimensjonert for denne typen 
oppgaver, og at de i alle tilfeller kan forhandles opp for å stimulere til rekruttering. Aktivt 
arbeid bør som utgangspunkt godtgjøres pr påbegynt time, men dette må ses i sammenheng 
med satsenes størrelse. Dette er et forhandlingstema.  
 
Der oppgaven legges til legevaktleger må det lages et eget system for å godtgjøre KAD- 
aktiviteten, da det aktivitetsbaserte takstsystemet etter normaltariffen ikke gjelder for KAD. 
Det er kommunen, og ikke folketrygden, som skal dekke aktiviteten. Det kan være naturlig å 
finne standardiserte (time)satser for aktivitet ifm med KAD, disse kan gjøres som %-del av 
årslønn. 

Forholdet til legevaktsforpliktelser og 7,5 t/u tilpliktning 
For fastleger bør det angis om deltakelse i KAD gir fritak fra deltakelse i ordinær legevakt. I 
kommuner der det er et tilstrekkelig antall leger til dette vil en slik rettighet være et positivt 
insentiv til rekruttering.  
 
Det bør også nedfelles at tiden i KAD går til fradrag i kommunens rett til å pålegge inntil 7,5 t 
offentlig legearbeid. Dette vil bidra til å stimulere til at leger påtar seg oppgaven.  

Partsforhold for lokal særavtale 
For ordens skyld vil vi presisere at forhandlingsfullmakten for lokal særavtale ligger hos 
Legeforeningens tillitsvalgt i kommunen. Dersom vedkommende ikke kan, eller ikke ønsker, 
å delta er det anledning til å gi fullmakt til andre. På generelt grunnlag vil vi oppfordre til at 
forhandlingsdelegasjonen består at minst to personer, og videre at ulike legegrupper som er 
berørt inngår i forhandlingsdelegasjonen.  
 



Vi vil også oppfordre til at Legeforeningens tillitsvalgte oppretter kontakt med berørte leger, 
herunder sykehjemsoverlegene som håndterer ordningen på dagtid, slik at krav og løsninger er 
forankret i berørte medlemsgrupper. 
 
Dersom ordningen skal gjøres interkommunalt, må Legeforeningens tillitsvalgte i alle berørte 
kommuner være koblet på prosessen. 

Hva bør man tenke på ved avtaleinngåelsen? 
Legeforeningen har ingen fast mal for denne typen avtaler. Det skyldes at øvrige rammer 
rundt dette tilbudet varierer stort fra kommune til kommune. De lokale forhold må være 
avgjørende for hva som fremmes av krav, og hva man kan akseptere.  
 
Likevel er det noen punkter det må tas stilling til i forbindelse med forberedelse, og 
gjennomføring, av forhandlingene. Merk at ikke alle elementer nødvendigvis er relevante i 
alle kommuner, samt at listen ikke er uttømmende: 
 

• Beskrivelse av oppgavene som skal løses – kan være naturlig å henvise til 
Helsedirektoratets veileder, jf ovenfor. 

• Overordnet beskrivelse av arbeidstid/bemanning i ordningen. Hva slags 
legebemanning skal det være hhv dagtid, kveld, natt og helg? 

• Hvis bemanningen skjer som kombinasjon av tilstedeværelse og beredskap, bør det 
angis klart hvilke tidsrom det gjelder, og responstid og responsform (utrykning eller 
telefon). 

• Beskrivelse av rutiner for informasjonsoverføring/ rapportering ved vaktskifte. 

• Antall leger som skal inngå i ordningen. KAD skal dekke et behov hele døgnet, hele 
uken, hele året. Selv om det ansettes leger for å dekke dagtid, gjenstår det mange timer 
der deltakerne i ordningen må være i beredskap, og beredskapen vil ofte komme i 
tillegg til dagarbeidet, belastningen kan bli stor hvis den deles på for få deltakere. 

• Angivelse av evt deltakelse for sykehjemsoverlege som arbeider dagtid. 

• Tilknytning/ driftsform. Om legene skal være næringsdrivende eller ansatt i en fast 
stillingsbrøk. Kommunen bestemmer naturligvis hva de ønsker å tilby, men det er 
mulig for tillitsvalgte å gi innspill til ønsket ordning, og den enkelte lege vil til sist 
avgjøre hva vedkommende er villig til å akseptere. Hvis kommunen tilbyr ansettelse, 
bør det avklares om slik ansettelse kan erstatte evt tilpliktningsoppgaver i tilknytning 
til evt fastlegehjemmel. 

• Deltakende legers plikt/fritak fra plikt til også å delta i kommunens legevaktsordning. 

• Avtalens varighet. Lokale forsøksordninger etter Hovedavtalen del A § 4-6 må gjøres 
tidsbegrenset, men det kan avtales en automatisk fornyelsesklausul ved å henvise til 
Hovedavtalen del A § 4-5 (lokale særavtaler). Det kan være hensiktsmessig å starte 
med ett år, og heller planlegge en evaluering av ordningen etter en gitt tid, samt avtale 
et tidspunkt for å inngå eventuell ny/revidert avtale, eller varsle at man ikke ønsker å 
videreføre avtalen. 

• Beskrivelse av rutiner for legevurdering av pasientene ved innleggelse og utskrivning, 
herunder hvorvidt legen må tilkalles for å vurdere pasienten, og hvem som har ansvar 
for pasienten frem til legen ankommer. 

• Beskrivelse av planlagt tilsyn med pasientene, antall tidspunkter, omfang av planlagt 
tilsyn. 

• Evt tilrettelegging for sikker oppkobling til journalsystem fra hjemmekontor (aktuelt 
ved bakvakt kveld/ natt). 



• Angivelse av vilkår ved oppringing på hjemmevakt, herunder hvilke tilfeller det skal 
rykkes ut, utrykningstid og betaling. Godtgjøring for aktivt arbeid bør ikke bare gjelde 
der legen faktisk reiser ut, men også tid medgått til telefonhenvendelser. 

• Håndtering av sykefravær, varslet og akutt, og vilkår for legen som dekker fraværet. 

• Legevaktens rolle knyttet til KAD, skal legen(e) som har legevakt kunne disponeres, 
eller skal ordningene være helt frikoblet. KAD er ikke en oppgave som kan pålegges 
legevaktslegene. 

• Lønnsvilkår. Legeforeningen anbefaler å se hen til regulering av lønn, vaktlønn og 
utrykningsvilkår/overtid for leger i sykehus, da det er vaktsystemer som har store 
likhetstrekk med KAD. Arbeidsomfanget bør beregnes til en prosentvis stilling, som 
avlønnes etter HTA kap 5, noe som sikrer årlige forhandlinger av lønnen.  

• Videre bør utrykningstillegg, overtidstillegg, vakttillegg, tillegg for helg-, helge- og 
høytidsdager, o.a. reguleres pr time som en prosentvis andel av årslønn, slik ordningen 
er i sykehusene. Det sikrer en differensiering avhengig av kompetanse og erfaring, 
som fastsatte kronebeløp ikke gir. 

• Pliktmessig avhold.  
 

 

Avtalemal 
[Tekst i klammer er kommentarer, tekst utenfor klammer er forslag til formuleringer. 
Elementene i avtalemalen bør trolig inngå i alle lokale avtaler, men det tas forbehold om at 
lokale forhold kan gjøre det nødvendig med flere punkter, eller at enkelte punkter blir 
overflødige] 
 
1. Avtaletype – hjemmel – virketid - oppsigelsesfrist 
Avtalen gjelder bemanning av legetjeneste i forbindelse med etablering av tilbud om 
kommunalt akutt døgnopphold (KAD). Avtalen er hjemlet i Hovedavtalen del A § 4-6, og 
gjelder for perioden dd.mm.åå – dd.mm.åå.  
Partene er enige om å evaluere og revidere avtalen senest to måneder før utløp av 
avtaleperioden. 
Avtalen bortfaller ved avtaleperiodens utløp, med mindre partene avtaler en tidsbegrenset 
forlengelse. 
I avtaleperioden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 mnd. 
 
2. Parter i avtalen 
Den norske legeforeningen v/ tillitsvalgt(e) XX og YY  
og  
ZZ kommune(r) v/WW 
 
3. Forholdet til andre avtaler 
Avtalen utfylles av bestemmelsene i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, Særavtale SFS 2305 
og Rammeavtale ASA 4310. 
Det inngås individuelle arbeidsavtaler med deltakende leger i KAD-ordningen. 
 
4. Organisering dagtid 
[Beskrivelse av ordning og oppgaver] 
 
5. Organisering kveld/natt/helg 
[Beskrivelse av ordning og oppgaver] 
 



6. Antall leger i ordningen 
[Det bør fremgå hvilken minimumsbemanning ordningen må ha for å etableres] 
 
7. Oppsett av arbeidsplan – beregning av arbeidstid – omfang av stillinger 
Aktivt arbeid og planlagt tilstedeværelse beregnes som arbeidstid 1:1. 
Tid i beredskap beregnes 1:4. 
Uttrykning fra beredskap og telefonkonsultasjoner beregnes 1:1 og inngår som tid i 
overtidsregnskapet. 
[Ordningen kan være en tilstedeordning, en beredskapsordning, eller en kombinasjon.] 
[Dnlf anbefaler at beredskap uten aktivitet regnes som 1:4 som i sykehusene, noe som må 
avtalefestes, da arbeidsmiljølovens hovedregel er 1:5.]  
 
Arbeidsplanen utarbeides i samråd med legene, skal drøftes med tillitsvalgt minst 2 mnd før 
iverksettelse, og varsles alle deltakende leger minst 6 uker før iverksettelse.  
[Det må tas hensyn til forsvarlighet, behov for hviletid, o.a., og det bør avtales varsling for 
etablering/endring av plan utover de 2 ukene som arbeidsmiljøloven setter som minstekrav.] 
 
Planlagt tilstedeværelse, faste oppgaver og tid i beredskap omregnes til en stillingsprosent for 
den enkelte lege. 
 
8. Lønn - godtgjøringer 
Deltakende leger ansettes med en årslønn for 100 % stilling som utbetales forholdsmessig, 
basert på faktisk stillingsprosent. Årslønnen er gjenstand for årlige forhandlinger etter 
Hovedtariffavtalens kap 3 og kap 5. 
[I de aller fleste tilfeller vil det være behov for tilstedevakt/ aktiv tjeneste på dagtid. Her er 
fast lønn el honorar som næringsdrivende mest nærliggende. Dersom lønn bør det eksplisitt 
nevnes at denne fastsettes i medhold av HTA kap 5.] 
 
9. Utrykning - godtgjøring kveld/natt – uforutsett vakt 
[Det må tas stilling til om det skal være aktiv tilstedevakt eller beredskapsordning. 
Godtgjøring må beskrives. Merk av folketrygden ikke kan belastes gjennom takstsystemet for 
dette.  Godtgjøring må ta høyde for at det er tale om kveld/natt/helg/høytid. Satsene nedenfor 
er forslag, med utgangspunkt i sykehusavtalen] 
 
Utrykning fra beredskap, herunder telefonkonsultasjoner, godtgjøres pr påbegynt 30 minutt 
med 0,13 % av årslønn pr time. 
Overtid godtgjøres med 0,08 % av årslønn pr time 
For beredskapsvakt helg, helge- og høytidsdager utbetales et vakttillegg med 0,027 % av 
årslønn pr time. 
 
10. Uforutsett vakt 
Uforutsett vakt er vakter som ikke står på den enkelte leges vaktplan.  
Uforutsette vakter godtgjøres med 0,13 % av årslønn pr beregnet time.  
Utrykning fra uforutsett vakt godtgjøres med 0,14 % av årslønn pr time. 
Overtid i tilknytning til uforutsett vakt godtgjøres med 0,14 % av årslønn pr time. 
 
11. Fri og ferieavvikling 
[Bør avtales hvordan ferie fastsettes og at dette ses i sammenheng med annen kurativ praksis 
el bistilling i kommunen.] 
 



12. Forholdet til kommunens legevaktordning 
[Det bør angis hvorvidt leger i KAD er fritatt fra kommunens legevaktsordning, eller om de 
fortsatt kan tilpliktes/kan velge deltakelse der. Hvis deltakelse bør det reguleres at det ikke 
oppstår samtidsproblematikk]. 
 
13. Sykdom – sykdomsoppdekking 
[Avtalen bør regulere hvordan arbeidsgiver sikrer ordningen ved sykdom, og hvilke evt 
plikter øvrige leger har til å dekke slikt fravær. Dersom det etableres «bakvaktsordning» må 
det reguleres særskilt. Også bakvakt for evt. sykefravær vil medføre pliktmessig avhold.] 
 
14. Faglig oppdatering – fagutvikling 
[Det bør angis i avtalen hvordan faglig oppdatering/fagutvikling skal skje, og det kan være 
hensiktsmessig å regulere rett til praksiskompensasjon for slike samlinger for 
næringsdrivende leger.] 
 


	KAD-forside.pdf
	130918-Veileder KAD-v6.pdf



