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Saksopplysninger
Oppdal arbeiderparti ved Tor Snøve fremmet følgene interpellasjon i Oppdal kommunestyre 5.5.2022:
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Tor Snøve
Fastlegene i Oppdal påpekte i en reportasje i lokalavisa 10/3 22 om en kommende/pågående
legekrise i Oppdal. I denne reportasjen viser legene til et bekymringsbrev sendt fra
fastlegene til Oppdal Kommune. Etter dette har lokalavisen publisert flere artikler om saken
og det har i tillegg vært avholdt flere møter mellom Oppdal Kommune og
legene/samarbeidsutvalget for legene i Oppdal.
Det ble fattet følgende vedtak:
Arbeiderpartiet ber kommunedirektøren om en hurtig utredning på saken slik at
kommunestyret får mulighet til å sette av midler til en ekstra LIS1(turnuskandidat) allerede i
budsjettregulering 1 nå til våren. Dette for at LIS1 lege kan være på plass allerede fra
september 2022. Videre finansiering av tiltaket søkes lagt inn i handlingsplanen for 20232026.
Oppdal kommune har i dag 1 LIS1-lege fordelt på legesentrene. Dette innebærer at hvert legekontor
har en LIS1-lege 6 måneder hver i løpet av et år. Ordningen har vart siden september 2019 og legene
har god erfaring med ordningen.
Oppdal kommune sendte mail til Statsforvalteren i Trøndelag 11.3 2022 med forespørsel om det var
mulig å få rekruttert ytterligere en LIS1-lege til Oppdal dersom det ble aktuelt. Statsforvalteren bekreftet
at dette var mulig og ønsket en snarlig avklaring fra kommunen.
Kostnadene til LIS1-ordningen er basert på lønn til lege, lønn til veileder, kompensasjon for leie av
lokaler, hjelpepersonell, utstyr og en kompensasjon for at LIS1-legen arbeider på fastlegenes
pasientliste. Oppdal kommune mottar egenandeler, refusjoner fra HELFO samt et statlig tilskudd for å
ha LIS1-lege.
Samlet kostnad for en LIS1-lege anslås til kr. 550 000 noe avhengig av inntekter og refusjoner.
Dersom det blir tilsatt en LIS1-lege fra 1. september vil dette medføre en utgift på kr 184 000 for 2022.

Folkehelsevurdering
Ordningen med LIS1 anses å være et bra tilbud for å styrke legetilbudet i kommunen samt for å bidra
til rekruttering til fastlegeordningen.
En styrket fastlegeordning med tilstrekkelig antall fastleger er viktig for at Oppdal kommune skal kunne
tilby gode legetjenester til sine innbyggere.
Vurdering
Fastlegene i Oppdal har fremmet forslag om å øke LIS1-ressursen i Oppdal for å bøte på
fastlegemangelen. De mener dette er et viktig tiltak blant annet for å ha flere leger i vaktrotasjon.
Kommunedirektøren mener videre det er viktig å bidra til rekruttering av leger i fastlegeordningen, noe
LIS1-ordningen kan bidra til.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommune oppretter ytterligere en LIS1-lege stilling med oppstart 01.09.2022.
Kr. 184 000 til lønn til LIS1-lege og kompensasjon til veileder og legesentrene innarbeides i budsjett
2022. Netto utgifter finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
10108 220 241 Lønn Lis1-lege og lønn veileder
10901 220 241 Pensjon
10991 220 241 Arbeidsgiveravgift
11657 220 241 Praksiskompensasjon
13712 220 241 Kompensasjon til legesentre

kr 230 000
kr 29 000
kr 15 000
kr 20 000
kr 240 000

16003 220 241 Inntekt egenbetaling
17004 220 241 Refusjon HELFO
17012 220 241 Refusjon fra staten

kr - 90 000
kr -130 000
kr -130 000

19408 220 241 Generelt disposisjonsfond

kr -184 000

Tiltaket innarbeides i Handlingsplanen 2023-2026

