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Vakt- og beredskapsordninger i de kommunale helse-, 

omsorgs- og barnevernstjenestene – Sammendrag 

I denne rapporten drøftes kommunenes oppgaver for legevakt, kommunale akutte 

døgnplasser (KAD-plasser), trygghetsalarmer, beredskap til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter, akuttberedskap i barnevernet utenom ordinær kontortid og krisesentertilbud. 

Formålet med oppdraget har vært å dokumentere utviklingen i omfanget av 

kommunenes beredskapsoppgaver innenfor helse-, omsorgs- og barnevernområdet, å 

utrede kostnader kommunene har til disse oppgavene samt å gi eksempler på 

ressurseffektiv organisering og samarbeid mellom de ulike beredskapsoppgavene. 

Utvikling i krav til vakt- og beredskapsordningene 

Innenfor de fleste områdene er kravene og forventningene til vakt- og beredskapsordninger 
skjerpet de siste årene. De viktigste endringene er: 

• Strengere kompetansekrav til leger som deltar i legevakt og operatører av legevaktsentralene 

• Krav om at alle kommuner skal ha akutte døgnplasser (KAD-plasser) for somatiske pasienter og 
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer 

• Kortere liggetider og raskere utskrivning fra sykehus gjør at kommunene må ta imot dårligere 
pasienter – eller betale for «overliggerdøgn» på sykehus 

• Krav om en formalisert akuttberedskap i barnevernet 

• Krav om at kommunene må ha et krisesentertilbud til sine innbyggere 

Økning og skjerping av beredskapskravene gjør at mange kommuner har utfordringer med 
kapasiteten og kompetansen i sine tjenester. 

Kostnader 

Beredskap har betydelige kostnader, og kostnadene for de ulike vakt- og beredskapsordningene 
varierer mellom kommunene. Dette tyder på forskjeller i kostnadseffektivitet. Variasjon i kostnader 
henger også sammen med stordriftsfordeler: Store kommuner og kommuner som deltar i et 
interkommunalt samarbeid har lavere kostnader enn mindre kommuner som organiserer 
beredskapen på egen hånd. Dette er særlig tydelig for legevaktstjenester. Små kommuner med 
egen legevakt uten samarbeid med andre kommuner, har i gjennomsnitt kostnader per innbygger 
som er flere ganger høyere enn i større kommuner og i kommuner som samarbeider med andre om 
legevakt. 

Organisering for å sikre ressurseffektive ordninger innenfor dagens lovkrav 

Det finnes ikke én modell for organisering av beredskapen som fremstår som hensiktsmessig for alle 
kommuner. Kommunene organiserer seg ulikt for å levere beredskapsoppgavene. Hovedskillet går 
mellom kommuner som organisere seg gjennom interkommunale samarbeid og kommuner som har 
beredskapsoppgavene i egen regi uten samarbeid. Hvilken modell som er mest hensiktsmessig 
avhenger av ulike faktorer i den enkelte kommunen og i nabokommunen. De viktigste faktorene som 
påvirker hvilken modell som er mest hensiktsmessig er driftsøkonomi, geografiske avstander (lang 
reisevei/utrykningstid), kapasitet og kompetanse til å sikre beredskap i henhold til kravene. 

I svært mange kommuner fremstår interkommunalt samarbeid som fordelaktig for organisering av et 
flertall av beredskapsordningene. Dette gjelder spesielt legevakt, mottak av trygghetsalarmer, 
akuttberedskap i barnevernet og krisesenter. Interkommunalt samarbeid i disse beredskaps-
ordningene gir kommunene en stabil og robust tjeneste ved å samle kapasitet og kompetanse, og 
fremstår som ressurseffektivt. 
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Når det gjelder KAD-plasser, kan kommuner som har god kapasitet og kompetanse i egne 
institusjoner organisere tilbudet i egen regi. KAD-plasser er ressurskrevende og behovet for å bruke 
disse plassene kan variere. Drift i egen regi åpner for en mer fleksibel bruk av plassene og bidrar 
til bedre utnyttelse av kompetansen og plassene. For mindre kommuner som typisk mangler 
kapasitet og kompetanse er det vanskelig å utnytte slike fordeler.  

Utfordringer for små og spredtbygde kommuner 

Generelt har små kommuner med store geografiske avstander de største utfordringene. For disse 
kommunene er det vanskelig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for 
beredskapsoppgavene. Utfordringene kan i utgangspunktet løses gjennom interkommunalt 
samarbeid. For noen kommuner vil geografiske avstander, utfordrende reiseveier og/eller mangel 
på kompetanse og kapasitet i nabokommunen imidlertid føre til at et samarbeid er vanskelig eller 
ikke mulig å etablere. Disse kommunene får store utgifter og problemer med å sikre kompetansen 
for å oppfylle beredskapskravene. Ettersom små kommuner i tillegg ofte har få saker som krever 
akutt respons, oppleves beredskapskravene som kostbare. 

Kommunene opplever at nye krav og forventninger skaper enda større utfordringer, særlig 
kommuner som i utgangspunktet allerede har vansker med å rekruttere fagpersonell innen de 
aktuelle tjenestene. Spesielt de nye kompetanse- og bemanningskravene i akuttmedisinforskriften og 
kravet om formalisert beredskap i barnevernet representerer en utfordring. 

Muligheter for helhetlig beredskap på tvers av vakt- og beredskapsordninger og andre instanser 

Krav og forventninger stilles separat for de ulike vakt- og beredskapsoppgavene. Dette medfører 
at det ikke er fokus på den samlede utfordringen kommunene står overfor. Muligheter for å 
organisere effektiv og helhetlig beredskap på tvers av ordninger er avhengig av at det er 
synergier å hente. Synergier kan realiseres hvis det finnes overlappende krav til kapasitet og 
kompetanse i ulike vakt- og beredskapsordninger. 

Muligheter til å samordne vakt- og beredskapsordninger på tvers av helse-, omsorgs- og 
barnevernstjenester er begrenset: De ulike ordningene stiller krav til ulik kompetanse. En samordnet 
enhet kan således bare fungere hvis den disponerer fagpersoner med kompetanse som dekker alle 
kompetanseområdene innen helse, omsorg og barnevern. Det er vanskelig å se at en 
samorganisering som er basert på de samme fagressursene som trengs i dag kan bidra til store 
besparelser. Vi har imidlertid sett et potensial for mer samhandling (kontakt og kommunikasjon 
mellom ulike enheter) på tvers av vakt- og beredskapsordningene innenfor helse-, omsorgs- og 
barnevernsområdet, og med andre instanser i kommunen. 

For beredskap i helse-, og omsorgstjenestene ligger potensialet særlig i samlokalisering eller fysisk 
nærhet mellom legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og intermediærplasser og funksjoner fra 
spesialisthelsetjenesten (f.eks. i et helsehus, lokal- eller distriktmedisinsk senter). Kommunene 
opplever imidlertid samhandlingen med spesialisthelsetjenesten svært ulikt. De fleste kommunene 
erfarer at sykehusene skriver ut pasienter uten å ta hensyn til kommunens kapasitet og kompetanse 
til å ta imot pasienter som fortsatt trenger omfattende behandling og oppfølging. 

For barnevernet er politi, legevakt og andre helsetjenester viktige samhandlingspartnere. Politi og 
helsetjenester vil ofte være først ute til å oppdage akutte problemer hvor barnevernet må 
involveres. God kommunikasjon mellom disse instansene er derfor viktig for å komme tidlig inn i 
saker om vold og overgrep. I de fleste kommunene virker det som om kommunikasjonen mellom 
barnevernet og andre instanser fungerer godt. Det er imidlertid flere som opplever at samarbeidet 
kan forbedres. 

Når det gjelder krisesentrene, viser rapporten at mange kommuner mangler kjennskap til hvilke 
problemstillinger og brukergrupper krisesentrene håndterer. Denne mangelen gjør at kommunen i 
liten grad kan utvikle forebyggende tiltak for å fange opp krisesentrenes brukergrupper. 
Kommuner med lite kontakt med krisesenteret og lite kjennskap til problemstillingene og 
brukergruppene, bør etablere kanaler for jevnlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom 
administrativ ledelse, krisesentrene og andre aktuelle kommunale tjenester i kommunen. 


