
 

Rapport fra gruppearbeidet i omstillingsprosjektet. 

Arbeidsgruppen Helse 

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2018-2021 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 80 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  

Alta kommunes egne analyser, samt nåsituasjonsanalysen fra Agenda Kaupang viser at 

kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er 

stort.  

Noe av årsaken er et ekspansivt investeringsbudsjett. Reduksjon av investeringene bør derfor 

vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 

effektivisere driften.  

Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av investeringene i omsorgssenteret og ny 

stor skole. Det er også en forutsetning at budsjettert eiendomsskatt (2018-2021) ikke reduseres. 

1.2 Fordeling av sparemålet på 80 mill. kroner med full effekt fra 2021 

Kostnadskuttene fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. At fokuset ligger på tjenester i 

tabellen under betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan 

være muligheter for å effektivisere i mange som ikke er nevnt her. Effektiviseringskravet bør 

derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 

Tabellen under viser fordelingen av kuttene på 80 millioner kroner med full årlig effekt fra 2021.  

Tjenester 

Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 
13 % Innsparing 80 mill. kr 

Kultur og kirke 7,8 
 

                  
Sosial 17,7 6 %                 5-8  
Barnevern 18,9 7 %                 6-9  
Barnehage 15,3 5 %                  
Grunnskole 75,7 26 %                
Grunnskole og barnehage                24-32 
Helse 30,4 11 %                9-12 
Pleie og omsorg 119,9 45 %              35-39  
Administrasjon -4,1 

  Totalt 285,7   80 

 

  

 

 



2 

 

1.3 Mandatet til arbeidsgruppene 

I fase 3 i prosjektet, september -desember 2018, skal arbeidsgruppen innen Helse utarbeide tiltak 

for å redusere kommunens netto driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser best 

kan gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for 

planlagte investeringer. 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 9 – 12 millioner kroner i løpet av 4 år 

(2019-2022). Utgangspunktet for sparemålet på 9 - 12 millioner kroner er regnskapet for 2017. 

2 Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 23.august Felles oppstart av gruppearbeidet. Mål med 

arbeidet, mandat, plan for gjennomføring. 

2 20. september Første møte i gruppa. Starte arbeidet med 

tiltaksutvikling. 

3 18. oktober Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak 

4 15. november Videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene, 

ferdigstille tiltakslisten. Ferdigstille rapporten 

3 Deltakere i arbeidsgruppen 
 Ingunn Torbergsen - Nestleder HS – leder arbeidsgruppen 

 Gøril Karlsen - Virksomhetsleder Helse 

 Ragna Eikanger - Avdelingsleder Legetjenesten 

 Karin Holm Olaussen - konst.avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen 

 Kenneth Johansen - Kommuneoverlege  

 Tone Dervo - Avdelingsleder Helsesøstertjenesten 

 Arne Dahler - Budsjettansvarlig 

 Kristin Brunvatne – tillitsvalgt Fagforbundet  

 Astrid Nesland – rådgiver Agenda Kaupang 

4 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har vært ledet av nestleder i helse og sosial. Deltakernes oppgave har vært å bidra til 

best mulig utredning av tiltakene.  

Det er i prosessen fremmet en rekke tiltak. Noen av tiltakene er vurdert til ikke å gi innsparinger, 

disse er samlet i siste kapittel. Prosessen har vært preget av tidspress. Noen av forslagene er 

omfattende og behøver ytterligere utredning. Gruppa har fokusert på å komme fram til tiltak som 

er realiserbare, og er i stor grad enige i forslagene. 

Brukermedvirkning har vært fraværende i prosessen, noe som er på tvers av alle anbefalinger.  

Dette må få et særskilt fokus i det videre arbeidet med offentliggjøring av forslag til tiltak og særlig 

når det kommer til iverksetting.  
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5 Kort presentasjon av tjenesteområder som hører inn 
under arbeidsgruppens ansvarsområde 
► Virksomhet for helse: 

o Legetjenesten 

o Fysio- og ergoterapiavdelingen 

o Fødestue (virksomhetsoverdragelse til Finnmarkssykehuset 01.01.19) 

o Sykestue (virksomhetsoverdragelse til Finnmarkssykehuset ikke avklart) 

► Virksomhet for Barn og unge:  

o Helsesøstertjenesten 

 

6 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
Tabellen på neste side viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak for å nå 

målsettingen (9-12 millioner) med de viktigste konsekvensene og beregning av økonomisk effekt i 

perioden. Nærmere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene finnes i beskrivelsen under tabellen. 

Arbeidsgruppens møter er brukt til gjennomgang av Agenda Kaupangs analyse av tjenestene, og 

diskusjoner rundt hvilke tiltak som kan og bør tas med. De ulike tiltakene ble fordelt mellom 

arbeidsgruppas medlemmer, som mellom møtene sjekket ut og beregnet nærmere både 

økonomisk innsparing og faglige konsekvenser.  
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Nr. Tiltak   Effekt i mill. kr 

Kommentar 2019 2020 2021 2022 

1 Leid ut ledig lokale på Nordlys 
legesenter 

Lokalet er leid ut til privatpraktiserende 
fysioterapeut.  

0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Utekontor legetjenesten er lagt 
ned 

Utekontorene i legetjenesten er lagt ned. 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Inntektssiden på turnusleger Potensiale i å øke inntektene fra takster ved å 
følge turnuslegene og veiledere bedre opp, og ha 
en ekstra gjennomgang av takstbruk og 
organisering.  

0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Si opp serviceavtaler for medisinsk 
teknisk utstyr (celletellere) 

Inngått nye serviceavtaler på medisinsk utstyr. 
Faglig ansvarlig bioingeniør sertifiseres til å utføre 
service på medisinsk utstyr. 

0,075 0,075 0,075 0,075 

5 Legetjenesten - få ned variabel 
lønn ved bedre planlegging 

Reduksjon overtid, bedre planlegging av turnus og 
fravær 

0,4 0,5 0,5 0,5 

6 Salg av tjenester Når andre kommuner låner personell eller 
personell utfører andre oppgaver for 
nabokommuner. Bør ta en pris på 5 000 kr/dag. 
Bør utarbeides et prinsippdokument. 

0,1 0,1 0,1 0,1 

7 Avtaler med fastlegene          

a Reforhandle lokal særavtale  Reforhandle 8.2 avtalen (lokal særavtale) endring i 
innhold ang Fødestue, Sykestue, utekontor, 
kollegial fraværsdekning 

0,1 0,2 0,2 0,2 

b Innsparinger på legekontorene Oppfølging av kostnadsdrivere jfr driftsavtalen. 
Starter en prosess fra jan-19 med de ulike 
legesentrene. Presentere regnskap fra 2017 og 
2018. Vurdere mulige tiltak i lag med legegruppa. 
Lagt inn et estimat på 50 000 per fastlege, 
halvårsvirkning i 2019. 

0,6 1,2 1,2 1,2 

c Kostpris på medisinsk 
forbruksmateriell 

Utstyrstakster til kommunen når kommunen har 
betalt materiellet, ses i sammenheng med pkt 7 b) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Legevakt takst for medisinske råd 
sykepleiere 

Alta kommune innfører taksting for 
sykepleiekontakt, på samme måte som ved andre 
legevakter i Norge.  

0,3 0,6 0,9 0,9 

9 Brukerbetaling 
flyktninghelsetjenesten 

Pasienter som benytter seg av 
flyktningehelseteamets tjenester betaler i dag 
ikke egenandel slik de hadde måttet dersom de 
gikk til sin fastlege. Tjenestene vurderes likt 
medisinsk og det vil være naturlig å ta egenandel 
for konsultasjonene. Sikre refusjon fra Helfo. 

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Ta riktig betaling fra 
Finnmarkssykehuset på kommunal 
lab 

Det kommunale laboratoriet vil ivareta lab prøver 
både for kommunen og Finnmarkssykehuset (FIN). 
Mål om at FIN dekker sin andel av 
personellkostnadene på kommunal lab. FIN sin 
andel øker fra 2020 jfr aktivitetsøkning poliklinikk.  

0 0,5 0,5 0,5 
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Nr. Tiltak   Effekt i mill. kr 

Kommentar 2019 2020 2021 2022 

11 Spare inn en stilling på 
flyktninghelsetjenesten 

Allerede vedtatt i budsjettet, kutter også en 
legedag i uka på dette. Det må utredes om 
flyktninghelsetjenesten skal flyttes til Avdeling for 
bosetting eller Helsesøstertjenesten.  

0,6 1,0 1,0 1,0 

12 Diabetesteam Alternativ a) Inntektsøkning. 1,5 årsverk genererer 
ca 360 tusen i inntekt. Inntektene kan dobles hvis 
en kan innføre tidstakst. Anbefales. Alternativ b) 
Kan legges ned fra 2019, inntekter faller bort og 
dermed estimeres besparelsen til 1 mill. Ikke 
anbefalt. 

0,4 0,4 0,4 0,4 

13 Utrede dagens daglegevakt  Kan fast ansette to leger i til sammen en 
dagstilling. Lønnsutgifter pr. nå 1,65 mill. kr. Flere 
mulige måter å organisere DLV, sak drøftet i LSU 
05.11.18. Arbeidsgruppe starter i des-18. Ulike 
løsninger vurderes både faglig og økonomisk. 

  0,5 0,5 0,5 

14 Avtale med Helsebadet sies delvis 
opp 

Rehabiliteringsavdelingen leier færre timer fra 
Helsebadet enn avtalen opprinnelig er. Avklart at 
Helsebadet ikke fakturerer for timene vi ønsket å 
redusere. 

0,08 0,08 0,08 0,08 

15 Leie av hjelpemiddellager kan sies 
opp og flyttes i nytt omsorgsbygg 

I dag leier Alta Kommune hjelpemiddellager i 
Aksis lokaler på sentrum. I forbindelse med 
Omsorgssenteret har man lagt inn areal til mulig 
hjelpemiddellager der. Ha hjelpemiddellager i 
Omsorgssenteret fra 01.01.21? Må utredes 
nærmere, innbakt personellressurs i dagens 
avtale. Dagens avtale med Aksis blir forlenget til 
01.01.21. 

  0 0,3 0,3 

16 Gjennomgang av offentlige 
legeoppgaver, 1 årsverk lege på 
sykestua 

Sykestue avtalen er sagt opp fra 01.09.19. 
Kostnaden til lege ved Sykestua (et årsverk) ca kr. 
1,2 mill. Må ses i sammenheng med kjøp av 
senger hos FIN. 

0,4 1,2 1,2 1,2 

17 Avtale om henvendelser til 
legevaktsetral Loppa  

Samarbeidsavtale om å drifte henvendelser til 
Legevaktsentral for Loppa kommune, avtalen vil 
inngås høsten 2018 

0,2 0,2 0,2 0,2 

18 Si opp leieavtalen i Bossekopveien 
38 

Uhensiktsmessige leiligheter til målgruppen. 
Vurdere alternativ løsning.  

0,2 0,3 0,3 0,3 

19 Redusere fagansvarlig lege 
Fødestue 

Fødestua har vært driftet i kommunal regi i 
mange år. En av fastlegene er ansatt som faglig 
ansvarlig tilsynslege med 2 timer per uke. Denne 
stillingen kan sies opp fra 01.01.19. Fødestua 
virksomhetsoverdras til FIN fra 01.01.19. 

0,062 0,062 0,062 0,062 
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Nr. Tiltak   Effekt i mill. kr 

Kommentar 2019 2020 2021 2022 

20 Selge 0,5 årsverk fysioterapeut til 
FIN 

Finnmarkssykehuset har opplyst i forhandlinger at 
de ønsker å kjøpe en 50 % fysioterapeutressurs 
fra kommunen. Dagens fysioterapeutressurs til 
Sykestua er omtrent tilsvarende. Utfra dagens 
bemanning dekkes 0,5 årsverk av FIN - 
fastlønnstilskuddet tilfaller kommunen. 

  0,315 0,315 0,315 

21 Ikke gjennomføre hele eller deler 
av opptrappingsplan fysioterapi 

Kommunen kan la være å gjennomføre hele eller 
deler av opptrappingsplanen for fysioterapi. Ved å 
ikke gjennomføre planen i 2019 kan kommunen 
spare kr. 400 000 per år i økonomiplanperioden. 
Dersom planen ikke gjennomføres de neste to år 
kan man spare kr. 800 000 og de neste 3 og 4 år 
kr. 1,2 mill. For å oppnå innsparingsmålet for 
helsegruppen foreslår arbeidsgruppen at planen 
utsettes med et år, slik at første nye stilling 
kommer i 2020.  

0,4 0,4 0,4 0,4 

          5,6        9,3        9,9        9,9  

 
 

6.1 Beskrivelse av tiltakene 
 

1. Leid ut ledig lokale på Nordlys legesenter 

Lokalet er leid ut til privatpraktiserende fysioterapeut. Iverksatt. 

Effekt: økt inntekt kr. 100 000 per år 

 

2. Utekontor legetjenesten er lagt ned 

Utekontorene i legetjenesten er lagt ned, jfr kommunestyrets vedtak i sak 102/17 «Budsjett 

2018/Økonomiplan 2018-2021».  Iverksatt. 

Effekt: innsparing kr. 500 000 per år 

 

3. Inntektssiden på turnusleger 

Turnuslegene gir kommunene inntekter ved å ta egenandeler fra pasienter og ved å sende krav til 

Helfo. Det er forskjellige takster for Helfo-refusjonene ut fra oppgaver turnuslegene utfører ved 

legesentrene og daglegevakt.  

Legetjenesten har sammenlignet inntektene ved legesentrene for perioden 2016 til ut august 

2018 og avdekket forskjeller i inntjeningen. Årsaken til forskjeller kan dreie seg om ulik taksting 

eller ulik arbeidsmåte. Alta kommune har et potensiale i å øke inntektene fra takster ved å følge 

turnuslegene og veiledere bedre opp, og ha en ekstra gjennomgang av takstbruk og organisering. 

Basert på tall frem til sept-18 legges inn en forventet merinntekt på 500 000,-. 

Administrasjonen skal lage rutiner for å følge opp takstgenereringen til turnuslegene og følge opp 

mot den enkelte turnuslege. Ingen konsekvenser for brukere, bedre oppfølging av turnuslegene 

gjør dem tryggere og dyktigere i takstbruk. 

Effekt: økt inntjening kr. 500 000 per år. 
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4. Si opp serviceavtaler for medisinsk teknisk utstyr (celletellere) 

Legekontorene har diverse medisinskteknisk utstyr som krever regelmessig vedlikehold/service. 

Denne tjenesten kjøpes i dag fra leverandørene av det medisinsktekniske utstyret. Avtalene kan 

sies opp og vedlikeholdet ivaretas av kommunens ansatte. Reduserer risikoen for «nedetid» for 

utstyret. Faglig ansvarlig bioingeniør sertifiseres til å utføre service på medisinsk utstyr. Ingen 

konsekvenser for brukerne. Iverksatt.  

Effekt: innsparing kr. 75 000 per år. 

 

5. Legetjenesten - få ned variabel lønn ved bedre planlegging 

Alta kommune har store utgifter til variabel lønn i helsetjenesten. Dette gjelder sykevikarer, 

ferievikarer, ekstra personell og overtid.  

Behov for økt bemanning ved legevakt i Alta har vært stadig mer synlig de siste årene og i 

desember 2017 vedtok kommunestyret økt grunnbemanning ved legevakta. Arbeidsmengden har 

gjort at det stadig har vært nødvendig å leie inn ekstra personell for å sikre en forsvarlig drift. 

Dette behovet ble ytterligere forsterket ifm ombygging og utvidelse av legevakta første halvår 

2017. Da foregikk ombygging i samme lokaler som drift, noe som var svært krevende. 

Tilsettingsprosesser tar som kjent noe tid og først i medio oktober 2018 var alle ansatte i de 

nyopprettede stillingene tiltrådt. Underbemanning og perioder med vakante stillinger har bl.a. 

medført store overtidskostnader. Ledere har brukt uforholdsmessig mye tid på å få på plass 

vaktlister uke for uke, og personell har strukket seg langt for å få hjulene til å gå rundt. Vi har 

merket slitasjen i alle ledd, og merforbruk utover oppsatt budsjett har vært betydelig. 

Legetjenesten som helhet er en av avdelingene som deltar i prosjektet vedr heltidskultur. 

Gjennom prosjektet har avdelingen fått anledning til å bruke midler fra variable tillegg for å øke 

stillingsstørrelser. Vi har kunnet lyse ut stillinger i 100 %, noe som ser ut til å gi oss flere søkere til 

ledige stillinger. Dette tiltaket har også gjort at vi har kunnet legge enkelte ”buffer-vakter” på 

turnusen både på legevakt og legesentrene. Målet er å skape en større forutsigbarhet og mindre 

sårbarhet ved fravær vi vet oppstår (tilfeldig sykefravær, permisjoner, ferier, barn syk, kurs osv). 

Legetjenesten har også hatt høyt sykefravær over noe tid. Første halvår 2018 rundt 13 %. Vi ser 

nå en gradvis nedgang i sykefraværet, der vi i tredje kvartal hadde et sykefravær på 8,3 %. Om 

dette skyldes grepene som er tatt vedr heltidskultur og økt grunnbemanning alene er for tidlig å 

slå fast, men at dette har en medvirkende positiv effekt er vi rimelig trygg på. 

Vi har pr i dag to vakante helgestillinger ved legevakt. Målet er at disse bakes inn i eksisterende 

turnus/ tilsettes fast innen 1.mai 2019. Dette vil bety at behovet for ekstra vikarer vil bli noe 

mindre. Målet er i tillegg å planlegge ferieavvikling for somrene fremover i god tid slik at behov for 

vikarbyrå- tjenester vil bli mindre. Ferieavvikling vil uansett medføre et behov for noe eksterne 

vikarer. Ved å planlegge ferien i god tid, unngå vakanser, avklare insentiver for avlønning av fast 

personell gjennom ferieukene og lignende, har vi stor tro på at behovet for eksterne vikarer vil 

reduseres. 

Å øke antall stillingshjemler i Legetjenesten virker umiddelbart ikke som et tiltak i omstilling for 

bedret økonomi. Med bakgrunn i de siste års utvikling og utfordringer mener vi likevel at dette er 

et riktig grep for å optimalisere tjenesten 

Effekt: innsparing kr. 500 000 per år. 

 

6. Salg av tjenester 

Alta kommune utfører jevnlig oppdrag for andre kommuner. Det kan være å holde et kurs, bistand 

til å løse arbeidsoppgaver eller rådgivning/veiledning. Når andre kommuner låner personell eller 

personell utfører andre oppgaver for nabokommuner.  
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Forutsetningen for at Alta kommune har anledning til å utføre oppgaver for andre kommuner er at 

vi har investert i personell og kompetanse som har kostet, og koster mer enn bare den løpende 

lønn til det personalet som utfører oppgavene. Når vi tar oppdrag for andre kommuner bør det 

derfor ligge inne i prisen at vi i tillegg til å dekke direkte kostnader også tar en pris som finansierer 

en rimelig andel av slike «faste kostnader». 

For kommunen som kjøper tjeneste vil alternativet ofte være å kjøpe fra et privat 

konsulentselskap. Alta kommune skal føre en prispolitikk som gjør at våre priser ligger over det å 

dekke alle våre kostnader, og under den prisen et privat konsulentselskap vil ta. Regneeksempel: 

 En ansatt med årslønn 600 tusen påfører Alta kommune en direkte kostnad til lønn og 

pensjon på 3000 kroner per dag (basert på 260 arbeidsdager per år). Andre 

overheadkostnader som bør dekkes inn: 

 Kostnad ved sykefravær og andre permisjoner etter avtaleverk og personalreglement: 

Anslår 4 % som betyr 120 kroner per dag 

 Kontorleie, IT-drift, kantine (bruker tall fra selvkostberegningene) 100 kroner per dag. 

 Kompetanseutvikling: Vi brukte vel 9 millioner på kurs i 2017. Så kommer utgifter til reise 

og diett i tillegg.  For å være så oppdatert at vi har noe å selge, så anslås det 50 kroner 

per dag.  Det betyr at de personene som har kompetanseforutsetninger for å levere 

tjenester til andre kommuner trenger 13 tusen per år til å vedlikeholde og utvikle sin 

kompetanse. 

Totalt ca. 3270 kroner per dag. 

Som man kan se av regneeksempelet, så veier lønnen til den enkelte ansatte svært tungt i dette 

regnestykket.  Alt annet enn lønn og pensjon veier til sammen 9 % av lønn og pensjon med en 

årslønn på 600 tusen. Altså er spørsmålet om hva som er en kostnadsdekkende pris først og 

fremst en funksjon av lønnsnivå. Når vi skal avtale / beregne pris må vi derfor først og fremst se 

på hvem sin kompetanse det er vi skal selge.  Årslønn 700 tusen betyr 3500 kroner i direkte lønn 

og pensjon per dag.  Altså kan vi enkelt regne 500 kroner per dag for hver 100 tusen i årslønn, og 

så legger vi på anslagsvis 300 kroner per dag for andre overheadkostnader. Og da ar det ikke tatt 

høyde for eventuelle reiseutgifter, eller andre tilleggsutgifter som påløper for å utføre oppdraget. 

Med en pris på 5000 per dag vil vi, avhengig av lønnsnivået til den som utfører oppdraget, hente 

en nettogevinst på 1000-1500 kroner per dag 

Det bør utarbeides et prinsippdokument som skal inneholde en beregning av pris per dag og type 

oppgaver som utløser betaling. Dette dokumentet bør være slik at det kan sendes til 

oppdragskommunen samtidig som aksept for at oppdraget tas.  

Effekt: økt inntjening kr. 100 000 per år. 

 

7. Avtaler med fastlegene 

Alta har fastlegeavtale med 24 leger. Noen av innsparingsforslagene krever en gjennomgang av 

avtalene med fastlegene. Sum pkt.a-c utgjør en innsparing på kr. 1,9 mill per år. 

 

a) Reforhandle lokal særavtale.  

Reforhandle dagens 8.2 avtale (lokal særavtale) pga endring i innhold angående Fødestue, 

Sykestue, utekontor, kollegial fraværsdekning. Beredskap for Sykestue/Fødestue er på ca 

200 000,- per år. FIN bør dekke beredskap til Fødestua fra 01.01.19. 

Effekt: innsparing kr. 200 000 per år. 
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b) Innsparinger på legekontorene 

Oppfølging av kostnadsdrivere jfr driftsavtalen. Starter en prosess fra jan-19 med de ulike 

legesentrene. Presentere regnskap fra 2017 og 2018. Vurdere mulige tiltak i lag med 

legegruppa. Lagt inn et estimat på 50 000 per fastlege, halvårsvirkning i 2019. 

Effekt: innsparing kr. 1 200 000 per år. 

c) Kostpris på medisinsk forbruksmateriell 

Ses i sammenheng med punkt 7 b) Oppfølging av fastlegeavtalene (driftsavtalene). Det 

anbefales ikke administrativt og reforhandle driftsavtalen per i dag, men gjennomgang av 

lokal særavtale (8.a) og gjennomgang av regnskap (8.b) prioriteres i første omgang. 

Utstyrstakster til kommunen når kommunen har betalt materiellet. Beregning i dag viser at 

kommunens kostnad på utvalgte reagens var på neste 850 000, mens inntektene til 

fastlegene var på nesten 1,5 mill. 

Effekt: innsparing kr. 500 000 per år. 

 

8. Legevakt takst for medisinske råd sykepleiere 

Sykepleierne på legevakt gir daglig medisinske råd til pasienter. Det ligger en mulighet i dagens 

takstsystem for å sende krav til Helfo om dette, noe som gir en inntekt på kr 79,- pr pasient på 

dag og kveldstid og kr 205,- kr pr pasient om natten. Dette medfører ikke merkostnader for 

pasientene. Vi har ønsket å takste for de medisinske telefonråd sykepleier på legevakt gir. Det vil 

gi kommunen direkte inntekter. Hvis vi tenker oss at legevaktsykepleier kunne takste for 

medisinske telefonråd f.eks. 10 ganger på dag/kveld og 5 ganger på natt kan inntektene til 

kommunen se slik ut: 

10 med.råd dag/ kveld : 10 x 365 dager x kr 79 (takst dag/kveld)  = kr 288 350,- 

5 med.råd natt :               5 x 365 dager x kr 205,- (takst natt)        = kr 374 125,- 

I alt                                                                                                     kr 662 475,-  

Hvis sykepleierne hadde takstet 20 ganger pr dag/kveld ville sluttsum på inntekt vært kr 950 825,- 

Alta kommune innfører taksting for sykepleiekontakt, på samme måte som ved andre legevakter i 

Norge.  

Effekt: økt inntjening 2019: kr. 300 000 per år. 2020: kr. 600 000 per år. 2021-: kr. 900 000 per år. 

 

9. Innføre brukerbetaling flyktninghelsetjenesten 

Pasienter som benytter seg av flyktningehelseteamets tjenester betaler i dag ikke egenandel slik 

de hadde måttet dersom de gikk til sin fastlege. Tjenestene vurderes likt medisinsk og det vil 

være naturlig å ta egenandel for konsultasjonene. Sikre refusjon fra Helfo.  

Konsekvenser for brukere: Må betale for en tjeneste de hittil har fått gratis. Betyr at det kanskje 

blir mer sannsynlig at de oppsøker fastlegen slik som resten av befolkningen. Lærer seg 

systemet med fastlege og får de samme tjenestene som andre innbyggere i Alta. Har mulighet til 

å opptjene seg frikort. Kan bety at de ikke vil oppsøke lege i like stor grad. Det er utfordrende å 

tilby fastlege til befolkningen generelt pr i dag (ikke ledighet på fastlegelistene), slik at noen vil 

kunne «falle ut» av helsemessig oppfølging. Spesielt psykiatri i denne gruppen er utfordrende. 

Estimat, inntekten ble vurdert til kr. 200 000 kr i 2016. Siden det nedskaleres i kapasitet blir 

inntektspotensialet det halve. Innføres snarest.  

Effekt: økt inntjening kr. 100 000 per år 
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10. Ta riktig betaling fra Finnmarkssykehuset på kommunal lab 

Det kommunale laboratoriet vil ivareta lab prøver både for kommunen og Finnmarkssykehuset 

(FIN). Mål om at FIN dekker sin andel av personellkostnadene på kommunal lab. FIN sin andel 

øker fra 2020 jfr aktivitetsøkning poliklinikk. Opprette eget ansvar for kommunal lab. Avtale er så 

og si klar, fått inn at FIN betaler ut fra faktisk bruk. Første evaluering etter 6 måneder, så ikke 

effekt før i 2020. 

Effekt: økt inntjening fra 2020: kr. 500 000 per år.  

11. Spare inn en stilling på flyktninghelsetjenesten – utrede sammenslåing med 

helsesøstre eller flyktningetjenesten  

Innsparing av stilling på flyktninghelsetjenesten ble vedtatt allerede i 2018. Nedbemanning på 0,5 

årsverk fra 2019. Mulig innsparing på ytterligere 0,5 årsverk fra 2020. Reduksjon lege og 

konsulenttjenesten er medregnet. Det må utredes om flyktninghelsetjenesten skal flyttes til 

Avdeling for bosetting eller Helsesøstertjenesten.  

Effekt: innsparing 2019: kr. 600 000. 2020: kr. 1 000 000 per år. 

12. Diabetesteam 

Alta kommune har en lang historie som foregangskommune i diabetesomsorgen. Diabetesteamet 

har 1,5 årsverk spesialutdannede sykepleiere og fagansvarlig lege i 2 timer pr uke. Sykepleierne 

har selvstendige oppfølgingskonsultasjoner med diabetespasienter og representerer en vesentlig 

forebyggende rolle for denne pasientgruppen. Det er ca 600 diabetikere i Alta i alle 

aldersgrupper. Det er en økende gruppe unge type 2. Disse skal leve lenge med sin diabetes og 

vil ved god forebygging minske risiko for seinskader som amputasjoner, nyresvikt og blindhet (og 

medfølgende press på kommunal helsetjeneste). Fastlegene har ikke mulighet til å følge opp 

disse pasientene på samme måte som diabetesteamet pga av sin pressede arbeidssituasjon. 

Diabetessykepleierne er spesialistene i denne sammenheng og står for en hel del rådgivning og 

veiledning av leger og annet helsepersonell. Diabetesteamet står også for mye opplæring i annen 

kommunal virksomhet som barnehager, skoler, sykehjem m.v. 

Her skisseres 2 alternativer:  

a) Inntektsøkning. 1,5 årsverk genererer ca 360 tusen i inntekt. Inntektene kan dobles hvis 

en kan innføre tidstakst. Dersom det satses på økt inntjening, vil det ikke ha noen 

konsekvenser for brukerne, men de ansatte må være nøye på og takste for tidsbruk. 

Arbeidsgruppen anbefaler dette tiltaket. 

b) Innsparing. Teamet kan legges ned fra 2019. 1,5 årsverk * 700 000kr. Inntekter på kr. 

360 000 per år faller bort. Besparelsen estimeres til 1 mill. Konsekvenser for brukere er at 

de må til sin fastlege for å få denne oppfølgingen. Fastlegene kan ikke gi samme 

oppfølging som diabetesteamet. Arbeidsgruppen anbefaler ikke dette tiltaket pga store 

konsekvenser for pasientene. 

 

Effekt: a) økt inntjening kr. 350 000 per år eller b) innsparing kr. 1 000 000 per år 

 

13. Utrede dagens daglegevakt 

Hva koster dagens daglegevakt, hva er kostnaden med alternative løsninger?  Daglegevakten 

organiseres som en separat tjeneste ved Alta kommunale legevakt og har åpningstid fra kl 08.00-

16.00. Daglegevakten bemannes med en fastlege og en turnuslege. Daglegevakten er 20 delt og 

har samme ordning som resterende legevaktsordning etter kl 16.00. Kan fast ansette to leger i til 

sammen en dagstilling. Lønnsutgifter pr. nå 1,65 mill. kr. Flere mulige måter og organisere DLV, 

sak drøftet i LSU 05.11.18. Arbeidsgruppe starter i des-18. Ulike løsninger vurderes både faglig 

og økonomisk. 

 

Effekt: innsparing kr. 500 000 per år. 
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14. Avtale med Helsebadet sies delvis opp 

Rehabiliteringsavdelingen leier færre timer fra Helsebadet enn avtalen opprinnelig er. Avklart at 

Helsebadet ikke fakturerer for timene vi ønsket å redusere. Iverksatt fra april-18. 

Effekt: innsparing kr. 80 000 per år. 

 

15. Leie av hjelpemiddellager kan sies opp og flyttes i nytt omsorgsbygg 

I dag leier Alta Kommune hjelpemiddellager i Aksis lokaler på sentrum. I forbindelse med 

Omsorgssenteret har man lagt inn areal til mulig hjelpemiddellager der. Ha hjelpemiddellager i 

Omsorgssenteret fra 01.01.21? Må utredes nærmere, innbakt personellressurs i dagens avtale. 

Dagens avtale med Aksis blir forlenget til 01.01.21. Ingen konsekvenser for brukerne.  

Det må være noen ressurser til å fordele og sette opp hjelpemidlene.  

Effekt: innsparing fra 2021: kr. 300 000 per år. 

 

16. Gjennomgang av offentlige legeoppgaver, 1 årsverk lege på sykestua 

Sykestue avtalen er sagt opp fra 01.09.19. Kostnaden til lege ved Sykestua (et årsverk) ca kr.1,2 

mill. Må ses i sammenheng med kjøp av senger hos FIN. 

Effekt: Innsparing fra 2020: kr. 1 200 000 per år.  

 
17. Avtale om henvendelser til legevaktsentral Loppa 

Samarbeidsavtale om å drifte henvendelser til Legevaktsentral for Loppa kommune, avtalen vil 

inngås høsten 2018. Har vært i kommunestyret. Iverksatt. 

Effekt: Økt inntjening kr. 200 000 per år. 

18. Si opp leieavtalen i Bossekopveien 38 

I dag har virksomhet Helse en avtale med Stiftelsen utleieboliger om 9 møblerte leiligheter som 

kan leies ut til turnusleger, legevikarer, nytilsatte fastleger. 5 leiligheter er i Bossekopveien 38. 

Disse leilighetene vurderes uhensiktsmessige til målgruppen. Vurdere alternativ løsning for 

personalboliger, mindre leiligheter sentrumsnært. Innsparingspotensialet sjekkes(basert på 

regnskapstall for 2017 og 2018), prosess i gang med Stiftelsen utleieboliger.  

Effekt: Innsparing kr. 300 000 per år. 

19. Redusere fagansvarlig lege Fødestue 

Fødestua har vært driftet i kommunal regi i mange år. En av fastlegene er ansatt som faglig 

ansvarlig tilsynslege med 2 timer per uke. Denne stillingen kan sies opp fra 01.01.19. Fødestua 

virksomhetsoverdras til FIN fra 01.01.19.  

Effekt: Innsparing kr. 60 000 per år. 

20. Selge 0,5 årsverk fysioterapeut til FIN 

Finnmarkssykehuset har opplyst i forhandlinger at de ønsker å kjøpe en 50 % 

fysioterapeutressurs fra kommunen. Dagens fysioterapeutressurs til Sykestua er omtrent 

tilsvarende. Utfra dagens bemanning dekkes 0,5 årsverk av FIN - fastlønnstilskuddet tilfaller 

kommunen. Konsekvenser for ansatte: vil ha en arbeidsgiver, men to oppdragsgivere. Krever god 

ledelse. 

Effekt: Økt inntjening kr. 300 000 per år. 
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21. Ikke gjennomføre hele eller deler av opptrappingsplan fysioterapi 

Kommunen kan la være å gjennomføre hele eller deler av opptrappingsplanen for fysioterapi. 

Opptrappingsplanen for fysioterapi ble vedtatt i HUHS 27.09.16, og innebærer en styrking med en 

ny fysioterapistilling/hjemmel per år. I rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2019 – 

2022 er det lagt inn en økning med en ny stilling per år de neste 3 år. En fysioterapistilling koster 

ca kr. 400 000.  

I Alta er det mange fysioterapeuter som arbeider uten driftstilskudd. Resultatet blir at 

fysioterapitilbudet i Alta er betydelig større enn det antall driftstilskudd skulle tilsi. 

Samhandlingsreformen har medført økt trykk både i privat og kommunal praksis pga tidligere 

utskriving av pasienter. Stadige nye pålegg innen fagfeltet presser fysioterapitjenesten i stor grad. 

De privatpraktiserende fysioterapeutene opplever en økt etterspørsel. I tillegg medfører økningen 

i antall fastleger i kommunen at flere henvises til fysioterapi. Alle instituttene melder om lange 

ventelister.  

Tiltaket har vært drøftet i samarbeidsutvalget for fysioterapeutene. Samarbeidsutvalget er kritisk 

til at opptrappingsplanen utsettes eller ikke skal gjennomføres. Utvalget foreslår at det kan lyses 

ut driftstilskudd med pålegg om hjemmebehandling, slik at de private bidrar i større grad med 

omleggingen av tjenestene i kommunen. 

Ved omlegging av driften i helse- og sosialtjenesten er økt tverrfaglighet i tjenestene et prioritert 

område. Dette innebærer at ved styrking av f.eks hjemmetjenesten, korttids/ 

rehabiliteringsavdelingen eller Skansen aktivitetssenter kan det være aktuelt å lyse ut etter 

fysioterapeut i stedet for sykepleier, vernepleier, el. Opptrappingsplanen må utformes slik at den 

ikke blir til hinder for dette, samtidig som vi sikrer en opptrapping av driftstilskudd. 

Opptrappingsplanen bør revideres slik at den kun omfatter private hjemler.  

Ved å ikke gjennomføre planen i 2019 kan kommunen spare kr. 400 000 per år i 

økonomiplanperioden. Dersom planen ikke gjennomføres de neste to år kan man spare kr. 

800 000 og de neste 3 og 4 år kr. 1,2 mill. For å oppnå innsparingsmålet for helsegruppen 

foreslår arbeidsgruppen at planen utsettes med et år, slik at første nye stilling kommer i 2020. 

Dette vil gi en innsparing per år med kr. 400 000.  

Konsekvenser for brukere: lang ventetid på fysioterapi. 

Effekt: Innsparing kr. 400 000 per år. 
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6.2 Tiltak som er sjekket ut og ikke gir innsparinger eller som ikke er 

utredet:  
22. Forsikringspremie  

Alta Kommunes andel av Norsk Pasientskadeerstatning- NPE, mulig feil bruk av konto, men dette 

er utgifter som alle landets kommuner må betale basert på innbyggertall.  

 

23. Utgifter til porto i legetjenesten 

Mulig feil bruk av konto, leasing frankeringsmaskin er belastet porto. Ikke mulig å spare på dette.  

 

24. Utrede ny organisering av fastlege, helprivat eller helkommunal - ikke utredet 

 

25. Betalingsautomat for fysioterapeuter 

Sjekke opp om betaling kommer inn til fysioterapiavdelingen og mulighet for å bruke 

betalingsautomat samsvarende med legesenter. Refusjonene kommer som de skal og Helfo-

refusjonene kommer som de skal.  

 

26. Mulighet for å si opp driftsavtaler med AS og inngå med fysioterapeuten 

Kommunen har inngått selskapsavtaler for privat praksis. Dette medfører at kommunen ikke har 

kontroll med hvem som kommer inn som fysioterapeuter, noe som kan påvirke hvordan 

kommunen samlet løser fysioterapitilbudet for innbyggerne. Bør kommunen vurdere å si opp 

driftsavtaler med AS? Ingen økonomisk effekt. 

27. Mulig innsparing helsesøstre  

50 % helsesøsterressurs som i dag ivaretar all vaksinasjon (ca. 50 konsultasjoner pr uke) for 

utenlandsreise samt vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet, frigjøres ved at 

ansvarsområdet vaksinasjoner med veiledning overføres til fastlegekontor. Stillingsressurser kan 

således inkluderes i helsestasjons og skolehelsetjenesten som del av planlagt opptrapping.  

Ikke hensiktsmessig å gjennomføre dette, påfører økte utgifter i legetjenesten.   

28. Undervisningsavtale med universitetet hvor kommunen dekker kostnadene 

Nylig inngått avtale. Ligger undervisningsstillinger i dette. Kostet 312’ i 2017. Ikke noe å hente 

uten å si opp avtalen. 

 

29. Undersøke hvor mange turnusleger det er nødvendig å ha 

Alta kommune har 4 turnusleger (leger i spesialisering 1) som har sin allmenntjeneste i 6 

måneder i kommunen. Totalt antall turnusleger i løpet av ett år er 8. Kommunen betaler 

turnuslegens lønn, utgiftsdekning på legesenter og beholder inntekter turnuslegen genererer på 

legesentrene og daglegevakten. I tillegg får kommunen et tilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 

132 000 per turnuslege per halvår. 

Politisk er det ønsket å ha 1 turnuslege på hvert kontor og det er forventet at Alta tar den andelen 

av turnusleger i Finnmark som kommunene skal ha. Turnuslegene dekker mye fravær og gjør 

mye i kommunale tjenester. De fungerer som en slags vikarpool. Hvis du erstatter en turnuslege 

med en fastlege, vil det bli mer trykk på kontoret. 20 fastleger går i dag i 20-delt vakt på dag. Det 

ble for mye legevakt til å få godkjent turnustjenesten tidligere da det bare var 3 turnusleger.  

Tiltaket har vært diskutert i LSU 5. november 2018 med bl.a. representanter fra legegruppen, 

rådmann og hovedutvalgsleder. Det er knyttet store kommunale utgifter til turnuslegeordningen, 

men etter en helhetlig vurdering av situasjonen i fastlegeordningen p.t., er det enighet om å 

videreføre ordningen med en turnuslege pr legesenter. Kan utredes nærmere. 

30. Erstatte en turnuslege med en fastlege 

Se tiltak 29. Tiltaket er også i konflikt med andre løsningsforslag det arbeides med for å løse de 

akutte utfordringene i fastlegeordningen. 


