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Rådmannens innstilling:
1. Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.01.2011.
2. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Plan for legetjenesten i Verdal ble behandlet i kommunestyret sak 118/07, der det ble
fattet slikt vedtak:
1. ”For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste
legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser.
Dette gjøres på følgende måte:
- Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger
- Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger
- Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger
- I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast
betjening fra ett av legesentrene i sentrum
2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at
den enkelte

lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt
tilsetter og lønner øvrige helsepersonell.
3. Brukerundersøkelse av fastlegeordningen”
Som kjent ble det ikke aktuelt med faste kontordager i Vuku da dette ikke lot seg
gjennomføre i praksis, da ingen leger ønsket denne løsningen.
I kommunestyrets sak 3/09 som en oppfølging av sak 118/07 ble følgende vedtak
fattet:
”Vuku Legesenter har en forhistorie gjennom lengre tid preget av utstabil
legedekning, kostbare vikarløsninger og gjentatte kommunale forsøk på å holde
senteret bemannet med to leger.
Som 2-legesenter er Vuku Legesenter sårbart på en rekke områder og oppfattes som mindre
attraktivt enn tilgjengelige alternativer for arbeidssøkende leger.
Verdal kommunestyre vil likevel bemanne opp Vuku Legesenter til 2-legesenter. Dette også ut
fra distriktspolitiske hensyn.”

Det er kjent at lege ga tilbud om å ha sin praksis i Vuku slik at legekontoret kunne
opprettholdes som et 2-legesenter i fortsettelsen, noe som fungerer i dag.
I forbindelse med oppfølging av vedtak 118/07 med overgang fra hybrid modell til
privat er det fra legene i Vuku kommet frem at det ikke er mulig å drive et 2-legesenter
som private drivere.
Legene er bedt om å komme opp med en kostnadsberegning av hva kommunen evt.
må bidra med for at privat drift skal være ”bærekraftig”, men det har ikke vært mulig å
få opp kostnadsoverslag. Nettoutgiftene ved drift av senteret var i 2009 kroner
453.000,- med de avtaler legene har med kommunen. Ved privatisering vil legene få
ansvar for personell, utstyr, husleie, inventar (se vedtak). Økt inntekt vil skje ved at de
selv får percapitatilskudd som ft. er kr. 357,- pr. pasient på lista.
Legene ved Vuku legesenter har i dag totalt 2400 pasienter, og legene arbeider 4 dager
pr. uke, noe de har gitt uttrykk for at de ønsker også etter privatiseringa. Legene har
sagt at dersom det fortsatt ønskes legesenterdrift i Vuku er de villige til det under
forutsetning at det er driveverdig økonomisk. Det vanskelig å anslå sum, da legene
selv ikke bidrar med dette. Legene ved senteret ”orienterer seg mot sentrum” og er i
dialog med legene ved Verdal legesenter med hensikt og eventuelt drive et 5legesenter sammen. Dette er naturlig nok ikke besluttet, da det er avhengig av hva
kommunen evt. bidrar med økonomisk i Vuku. Legejournalene vil bli koblet sammen,
da de ønsker felles feriedekning i sommer.
Dersom det ikke blir framtidig legesenterdrift i Vuku, har legene sagt seg villige til å
ha faste møter i Vuku 1 dag pr. uke for å opprettholde /videreutvikle det gode
samarbeidet de har med hjemmetjenesten. I tillegg er de villige til samtidig å ha en
”visitt” på de beboerne på senteret som måtte ha behov for det.

Status for de andre legesentrene er pr. i dag følgende; Ørmelen legesenter ønsker
primært å drive senter i de lokalene de har i dag, mens legene ved Stekke legesenter
ønsker primært å kjøpe ut sine lokaler avhengig av den prisen kommunen kan selge
for. Det er foretatt takst ved både Stekke og Verdal legesenter med hensyn til
prisfastsettelse for husleie eventuelt utkjøp for Stekke sitt vedkommende.
Selv om Verdal kommune ønsker fortsatt legesenterdrift ved Stekke, ligger det
begrensninger i forhold til hvilken pris vi kan selge evt. leie ut lokalene for. Ørmelen
legesenter har privat utleier og ønsker å overta den avtalen kommunen har med
vedkommende.
Det drøftes med legene om personalet skal være med over som hjelpepersonell, eller
om legene selv kan velge sitt personell. Verdal kommune har arbeidsgiveransvar for
hjelpepersonalet og vil slik ta ansvar for de som evt. ikke blir med over i privat
virksomhet.
Vurdering:
Rådmannen har tidligere gjort sine betraktninger omkring sårbarheten med et 2legesenter i Vuku. Etter at fast lege kom på plass i 2009 har antall pasienter økt. Pr i
dag er det 150 ledige plasser i Vuku. Kommunen betalte i 2009 ca. kr 300.000,- i
gjestepasientutgifter, noe som tilsier at det fortsatt er 840 verdalinger som har fastlege
i annen kommune.
Et senario kan være at ved å opprette en 3. hjemmel i Vuku vil disse ha mulighet til å
ha fastlege i hjemkommunen. Rådmannen kan ikke tilrå dette, da det kan være mange
årsaker til at en velger fastlege i nabokommuner. Det er ikke beregnet hva en evt.
utbygging av Vuku legesenter til et 3-legesenter vil koste. Den økonomiske
situasjonen i kommunen er ikke slik at rådmannen kan anbefale å gi tilskudd til Vuku
legesenter.

