l.

Forhold til sentral avtale og avtalens parter:
1.1. Lokal avtale er inngått mellom Stavanger, Sola og Randaberg kommune og Rogaland
Legeforening etter Hovedavtalen del A 5 4-6.
1.2. Sentral særavtale for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med
arbeidsavtale, her under leger i fastlegeordningen (SFS 2305) 5 8 regulerer arbeidstid
og godtgjøring for arbeidet i den interkommunale legevaktsentral i tiden mellom
23:OO-08:OO.
1.3. Den lokale avtalen regulerer forhold som ikke er regulert eller som godtgjøres byere
enn satsene i SFS 2305. Det er enighet om at SFS 2305 regulerer ordinær drift av
legevakten.

2. Omfang og virkeområder

2.1. Den lokale avtalen inngås med bakgrunn i stort vaktansvar om nettene og svak
oppslutning om vaktarbeid fra fastlegenes side. Avtalen skal gi økt legebemanning
om nettene, gi avlastning for leger som ikke ønsker å stå i langvarig nattarbeid samt
gi fonitsetninger for en bedre drifi og en høyere akuttmedisinsk kompetanse hos
vaktlegene.
2.2. Avtalen gjelder for leger i kommunehelsetjenesten, leger med fastlegeavtale, andre
leger i vaktsystemet og turnusleger i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg
under arbeid ved Stavanger legevakt

2.3. Det forutsettes at det kun er øyeblikkelig hjelp behov som skal betjenes av legevakten
på natt (23:OO-08:OO).
2.4. Det skal vare to leger på vakt i periodene natt til lørdag, søndag og helligdager.
2.5. Turnuslege skal ikke ha vakt alene eller sammen med annen turnuslege de tre første
månedene.
2.6. Stavanger kommune søker å lyse ut alt nattarbeid for leger i legevakt som faste
deltidsstillinger.
2.7. Ved vakanse blant fast ansatte leger på natt tas det nødvendige antall vaktleger inn i
nattarbeidet ut &a stigende alder. Det skal ordinært ikke legges opp til en s t m e
vaktbelastning enn 7 nattevakter pr kalenderår.
2.8. Vaktfordelingen skal være rettferdig og vaktprogrammet skal gi oversikt over
fordeling av ulike vakttyper over tid.

2.9. Ordningen med økt bemanning natt til brdag, søndag og helligdager, samt økt
godtgjørelse på natt dersom man er alene lege på vakt, anses som en prøveordning
fram tilti påvente av større nødvendige organisatoriske og driftsmessige endringer ved
Stavanger legevakt.
2.10. Ferie
I forbindelse med større nødvendige organisatoriske og driftsmessige endringer ved
Stavanger legevakt etableres det også en ferieordning som skal ha som effekt at
vaktleger ikke får et høyere antall tildelte vakter enn det som er normalt for
vaktperioden, fratnikket legens ferie. Ferieordningen bør være på plass innen
1.2.2010og tre i kraft fra sommeren 2010.
Dersom man ikke kommer til enighet om annen ordning skal følgende gjelde for
sommeren 2010:
I ferieperioden skal legen tilordnes et antall vakter som er i samsvar med
feriefravværet Vakante vakter som ikke lar seg dekke frivillig eller med sommervikar
honorerespåfølgende måte:
Nattevakt- vakansevakter selv når det er meldt mer enn 4 dager på forhånd.
Andre vakter vakansehonorar tilsvarende 2 x takst 14.

3. Arbeidstid og lsnn
3.1. Leger som har tilstedevakt natt (2300:0800) - godtgjøres med tillegg i t i m e l m avtalt
i SFS 2305 $8.1, med kr. 150,- eller kr. 170,- (spesialist). Hvilket pr. dd. vil utgjør en
timebetaling på hhv. kr. 837,- eller kr. 993,- (spesialist). Den forbyede godtgjørelsen
gjelder KUN de netter legen har vakt alene.
3.2. Vakansevakter natt
Dersom vakter må tildeles lege utover opprinnelig antall tildelte vakter, skal det
utbetales et vakansetillegg på 25% på tilsvarende måte som SFS 2305 38.3.
3.3. Det opprettes et fagråd med lege fra alle tre samarbeidende legevakt kommuner.
Møtedeltagelse honoreres tilsvarende takst 14.
3.4. Driftsmøter arrangert på dagtid, honoreres tilsvarende takst 14. Driftsmøter arrangert
på ettermiddagkveldstid, honoreres tilsvarende '/z av takst 14. Det tilstrebes at møter
for fastleger avvikles på dagtid.
3.5. Akuttmedisinsk samhandlingstrening arrangert på dagtid, honoreres tilsvarende takst
14. Akuttmedisinsk samhandlingstrening arrangert på ettermiddagkveldstid,
honoreres tilsvarende % av takst 14. Det tilstrebes at samhandlingstrening for
fastleger avvikles på dagtid.

3.6. Næringsdrivende fastleger (jfr. pkt. 2.2) som har tilstedevakt gis en godtgiøring på
kr.2.700,- i prøveperioden dersom fastlegen tar fn dag etter natt legevakt. Beløpet er
inkludert kr. 708,50 i SFS 2305 pkt. 8.8 for tapt inntjening (egenandeler og
trygderefusjoner). Utbetalingen skjer på grunnlag av skriftlig krav som tjener som
dokumentasjon på fraværet.

3.7. Leger som har bakvakt har hjemmevakt med utrykningsplikt for iinrdvendig
øyeblikkelig hjelp og gis godtgjming etter timesats ihht SFS 2305 5 8 for 2 timers
aktiv vakt (- forbyet sats dersom ordinar vaktlege arbeider alene). Bakvakt trer
automatisk inn som aktiv vakt ved sykdom fomtsan at legevakten har forseikt denne
vakten utlyst pr. sms. Arbeidstid regnes fra reisens begynnelse til slutt. Alle
trygderefusjoner og egenandeler tilfaller arbeidsgiver.
3.8. Leger som trer inn som aktiv vakt ved sykdom er berettiget vakansetillegg etter SFS
2305 5 8.3, dersom vakten varsles mindre en fire virkedager før. Dette gjelder også
når bakvakt trer inn i slik vakt.
3.9. Fastleger som har bakvakt og m%inn i aktiv vakt i 4 timer eller mer, kan ved fri dagen
etter betales i hht. denne avtalens pkt. 3.6. Det fomtsettes at legen kansellerer de
avtalene som er mulig og tar fri !?a praksisen fra senest kl. 12.00.

4. Avtalens varighet

4.1. Den lokale avtalen gjelder fra 01.09.09 -01.09.10. Avtalen må sies opp minst 3 tre
måneder fm gyldighetstiden utlsper. Dersom den ikke er sagt opp av en av partene
innen fiistens utlrap, forlenges avtalen automatisk. Etter 01.09.10 kan hver av partene
si opp avtalen med 3 måneders varsel.
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