
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 09.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Marit A. Espenes, ordfører. 
Tore Uthaug, rådmann. 
Karl Johan Olsen, kommunalsjef helse og omsorg 
Noeline Goos, enhetsleder pleie og omsorg. 
  
Medlemmer: 

1. Ove Gamst 
2. Kristine Fossmo, nestleder. 
3. Odd Johan Bolle 
4. Anne Larsen 
5. Kjærlaug Pedersen, Leder. 

  
Varamedlemmer: 

1. Solveig Holmen 
2. Karen Østrem 
3. Ann-Brith Jensen 
4. Pål Kristiansen 
5. Berit Nikolaisen 

  
Nordavind Utvikling AS ved Rangvald Storvoll kommer for å snakke om "Informasjon og 
medvirkning Sentrumsutvikling". 
Trine Strand (enhetsleder kultur og fritid) og Ragnar Blikfeldt (kommune psykolog for Dyrøy og Sørreisa) 
kommer for å orientere om deres tjenester. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 19/20 Referatsak   

RS 23/20 Orientering fra ordfører og administrasjon   

RS 24/20 Informasjon og medvirkning Sentrumsutvikling  2020/13 

RS 25/20 Forespørsel - Kurs Eldrerådet og deres oppgave  2020/13 

RS 26/20 20/288-150 Signert avtale Astafjordlegen sengepost 
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 2017/1100 

PS 20/20 Inntreden i Astafjordlegen  2017/1100 

PS 21/20 Aldersvennlig stedsutvikling  2020/13 

PS 22/20 Brosjyre om Dyrøy eldreråd  2020/13 

PS 23/20 Eventuelt  2020/13 
 
 
Kjærlaug Pedersen 
utvalgsleder
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PS 19/20 Referatsak

RS 23/20 Orientering fra ordfører og administrasjon



Fra: Ragnvald Storvoll (ragnvald.storvoll@nordavindutvikling.no)
Sendt: 24.08.2020 22:50:55
Til: Dyrøy kommune postmottak; Helene Sætherskar; Marit Alvig Espenes; Tore Uthaug; Håvard Johnsen; Karl
Johan Olsen
Kopi: Kjell-Sverre Myrvoll; Trine Strand; Stig Stokkland; Nina Nikolaisen; Mathilde Anna Andresen

Emne: Informasjon og medvirkning Sentrumsutvikling
Vedlegg: 
Tid i møte og utvalg – sentrumsplanarbeid
 
Dyrøy kommune har besluttet at sentrumsplanen skal fornyes. For å lykkes i dette viktig arbeidet, er god forankring
avgjørende. Flest mulig må involveres, oppleve eierskap og erfare at de har reell medvirkning.
 
Fase 1
Det er et ønske om å få lov å få 20-30 minutter på oppsatte møter i politiske råd og utvalg (viser til politisk møteplan).
Jeg ber om at denne henvendelsen kan videreformidles til de som har ansvar for de respektive råd og utvalg. Videre
er det ønske om å få møte administrativ ledergruppe, næringsliv, lag og foreninger, skoleelever og ungdom.

Undertegnede vil ha hovedansvaret, men også andre vil bidra med presentasjon og dialog i denne fasen.
 
Fase 2
21. – 23. september, under årets Dyrøyseminar, vil det være flere workshops og tilrettelegging for innspill. Da har
arkitektene Sigrid Rasmussen og Hanne Skeltved, Asplan Viak, klare skissetegninger / foreløpige planer som mange
skal få gi innspill til.
 
Jeg ber om konkret tilbakemelding der det er mulig å sette av tid i oppsatte, planlagte møter, evt. kontaktpersoner jeg
skal følge opp for å få dette til. Når det gjelder møter med næringsliv, lag og foreninger og skoleelever, vil jeg/vi i
prosjektledelsen ta direkte kontakt.
 
På forhånd takk 
 
Med vennlig hilsen
 

 
Ragnvald Storvoll
Daglig leder
Tlf: 905 31 848
ragnvald.storvoll@nordavindutvikling.no
 
Tverrveien 1, N‐9311 Brøstadbotn
www.nordavindutvikling.no
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Fra: Tone Bye (Tone.Bye@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 02.09.2020 12:49:56
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: SV: Forespørsel
Vedlegg: 
Hei
Her er linken. Det blir 20.10 klokken 13.00. det er kun dere denne dagen. Så inviter gjerne flere til å delta.
Mvh Tone Bye
 
Bli med i Microsoft Teams‐møte
 
 

Fra: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no> 
Sendt: 2. september 2020 11:03
Til: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no>
Emne: SV: Forespørsel
 
Ok. Flott.
Sender du link og når det skal være?
 
 
Med hilsen
 
Kine Svendsen
Sekretær
Servicetorget
Tlf: 922 05 578

 
 
 

Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 
Sendt: onsdag 2. september 2020 10:50
Til: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>
Emne: Re: Forespørsel
 
Hei
Kan ta det på nett. I oktober. 
Mvh Tone Bye

Sendt fra min iPhone
 

2. sep. 2020 kl. 10:44 skrev Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>:

Hei.
 
Har dere noen kurs her i Midt‐Troms eller nett?
Har 2 nye medlemmer som ønsker kurs i forhold til eldreråd og deres oppgave.
 
Med hilsen
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Kine Svendsen
Sekretær
Servicetorget
Tlf: 922 05 578
<image001.png>
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Fra: Grethe Davidsen Kleppe (Grethe.Kleppe@salangen.kommune.no)
Sendt: 27.08.2020 11:59:14
Til: Postmottak Lavangen; Dyrøy kommune postmottak; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@bardu.kommune.no
Kopi: 

Emne: 20/288-150 Signert avtale Astafjordlegen sengepost 2
Vedlegg: Signert avtale Astafjordlegen sengepost 2.pdf;Attached Image.pdf

Se vedlegg
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Fra: canonscanner@salangen.kommune.no 
Sendt: torsdag 27. august 2020 10:03 
Til: Postmottak Salangen 
Emne: Attached Image 
Vedlegg: 1413_001.pdf 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 02.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Inntreden i Astafjordlegen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 20/20 09.09.2020 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   

 

Vedlegg 
1 Høringssvar LHL 
2 Høringssvar Pensjonistforeningen 
3 Høringssvar Sanitetsforeningen 
4 Astafjordlegen prosjektgruppens utredning 21.6.18 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune har legevaktsamarbeid med Bardu interkommunale legevakt der leger fra Målselv, 
Bardu, Salangen og Lavangen dekker vaktene. Dyrøy kommune kjøper smittevernoverlegetjeneste fra 
Astafjordlegen. Legesamarbeidet med Sørreisa kommune er oppsagt med virkning fra 01.07.2021. Dyrøy 
kommune skal ha på plass en legetjeneste til 01.07.2021.  
 

Saksopplysninger 

Tidligere relevante saker: 
27.04.2017: KS vedtak om Deltakelse i utredning av Astafjordlegene (KS sak 13/17). 
20.06.2018: Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ferdigstilt.  
03.06.2019: Høring til lag og foreninger om veivalg i legetjenesten. 
13.06.2019: KS vedtak om opprettholdelse av legesamarbeid med Sørreisa (KS Sak 34/19) 
27.02.2020: KS vedtak (sak 16/20) om deltakelse i Bardu IK legevakt fra 01.04.2020. 
19.05.2020: KS godkjenner avtale med Bardu IKL (sak 34/20) og 
19.05.2020:  avtale med Astafjordlegen om IK overlege (sak 35/20). 
18.06.2020: Sørreisa kommune sier opp legesamarbeidsavtale med Dyrøy 
18.06.2020: Kommunestyrevedtak i Dyrøy (sak 65/20):  

 
Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid 
fra 01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
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Avtale om legesamarbeid med Sørreisa opphører fra 01.07.21. Avslutning av samarbeidet skjer 
etter vedtak i Sørreisa kommunestyre, sak om oppsigelse var samme dag klar for behandling i 
Dyrøy kommunestyre. Dette er en tidligere påpekt konsekvens av legevaktbyttet, da legevakten 
er avhengig av deltakerkommunenes leger for å dekke vakter.  
 
Kommunestyret har gjennom tidligere vedtak pekt på deltakelse i Astafjordlegen som et 
alternativ til samarbeidet med Sørreisa. Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ble ferdigstilt i 
juni 2018, og danner grunnlaget for oppbyggingen av dette samarbeidet. Formell oppstartsdato 
for Astafjordlegen var 1. september 2019, med kommunene Lavangen, Salangen og Ibestad som 
deltakere. Dyrøy kommune valgte da å fortsette samarbeidet med Sørreisa kommune. 
Avgjørelsen var i stor grad basert på at et skifte ville føre til opphør av legevaktsamarbeidet mot 
Finnsnes IKL. 
 
Dyrøy kommune inngikk fra 01.04.20 legevaktsamarbeid med Bardu kommune. 
Det er også inngått avtale med Astafjordlegen om kommunoverlegefunksjonen. 
 

Administrasjonens vurdering 

Vurdering 
Samarbeid om legetjenester har oppstått som en konsekvens av at det er utfordrende å rekruttere 
og beholde nødvendig fagkompetanse til kommunene. Samtidig er det økende krav til veiledning 
av turnusleger (LIS1) og leger i spesialisering (LIS3). Dette tilsier at det ikke er et alternativ for 
Dyrøy å forsøke å løse disse oppgavene alene. 
 
Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene i deltakerkommunene. 
Det betyr at legekontoret i Dyrøy skal være bemannet mandag til fredag. Noe tid vil settes av til 
felles faglig utvikling. I tillegg kan det påregnes annet fravær som påvirker kapasiteten, dette kan 
være kurs, fri etter legevakt, sykehjemsoppfølging og sykefravær. Ved stor kapasitetssvikt vil 
reserveløsningen være å bemanne fra annet legekontor i Astafjordlegen for å sikre daglegevakt 
lokalt.  
 
Dersom det fattes en avgjørelse om å ikke delta i Astafjordlegen, vil det medføre at Dyrøy 
kommune må finne alternative løsninger for både legevakt, kommuneoverlege og legetjeneste.  
Vedlagte uttalelser fra pensjonistforeningen, sanitetsforeningen og LHL – Dyrøy spriker. 
 
Ut ifra utviklingen i legesamarbeidene og helheten i disse, anser administrasjonen det som 
hensiktsmessig og nødvendig at Dyrøy kommune innlemmes i Astafjordlegen. 
 
Økonomi 
Tallgrunnlag for kostnader satt opp mot dagens løsning vil legges fram når de er klare.  
I henhold til utredningen som ble utført i 2018, viser tallene at løsningen i utgangspunktet kan bli 
noe dyrere enn det samarbeidet vi har hatt med Sørreisa. Usikkerhetsmomenter innen denne 
beregningen vil være: 
 

1. legenes lønnsnivå (Ansiennitet og utdanningsnivå) 
2. Inntjeningspotensialet i forhold til refusjon fra Helfo. (Dette knyttes direkte til antall og type 

konsultasjoner). 

Beregninger på kostnad legges fram i møtet med oppdatert tallgrunnlag.  
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Vedtak 

1. Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlege-samarbeidet, som er etablert mellom kommunene 
Ibestad, Lavangen og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 
vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 
blir samarbeidskommuner. 
 

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16.  
 

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem dager 
i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. Videre 
bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag. 
 

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 
kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 
ansvarsområder, herunder faglig ledelse. 
 

5. 100% stilling som administrativ leder er opprettet. 
 

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelsen av Astafjordlegene ansettes i 
Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 
legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestesteder den nyansatte blir ansatt på. 
Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor. 
 

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
 

8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
 

9. Det innføres felles system for pasienthåndtering og telefon. Elektroniske system for pasientenes 
kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk bruk innenfor 
lovens begrensninger av teknologiske hjelpemidler. 
 

10. Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 
kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20% fordeles likt og 
80% fordeles etter befolkningstall. 
 

11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådmenn/administrasjonssjefer fra alle 
deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle og 
informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 
administrativ leder har tiltrådt. 
 

12. Dyrøy kommune er innforstått med at dersom en kommune trekker seg fra samarbeidet, så vil 
andelen felleskostnader øke.  
 

13. Dyrøy kommune sin eventuelle merkostnad legges inn i budsjettet for budsjettåret 2021.  
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Til 
Dyrøy kommune 
v/Karl Johan Olsen.      22.08.2020 
 
 
Angående høring om ny legetjeneste /legevakt. 
 
Vi har forstått at legevakt og legetjenester må ses i sammenheng, og vil derfor 
si noe om begge deler. 
Legevakttjenesten har vært endret i forholdsvis  kort tid, så vi har ikke så 
mange fysiske erfaringer her, men et medlem hos oss skadet seg for en tid 
siden og i den forbindelse vil vi gjerne komme med noen spørsmål, 
kommentarer. 

 Behandlingen på legevakten var helt grei, men er det fast regel at hvis 
vedkommende skal videre til sykehus så velges det alltid Narvik sykehus? 

 Kan pasienten be om å få reise videre til Tromsø eller Harstad sykehus? 
 Ved kontroll og videre behandling opplevde pasienten at reise til og fra 

Narvik ble svært slitsomt. Drosje hjemmefra til E6. Buss videre til Bjerkvik  
og vente på drosje der som kjørte til Narvik.  
Dette er ikke akseptabelt når pasienten kunne tatt hurtigbåt til Tromsø 
eller Harstad. For pasienter som er svært gamle eller syke bør dette tas 
med i betraktning.(Det har vel også en samfunnsøkonomisk side.) 

 Lhls medlemmer har ofte en følgesykdom som hjerteproblem , 
lungesykdommer med fare for hjerneslag, diabetes osv. Hvis disse får 
akutte problem, vil det være viktig at de blir sendt videre fra legevakt til 
sykehus hvor de ev. har vært behandlet tidligere eller hvor de har 
eksperter på sykdommen. Det kan gi trygghet til pasienter med kroniske 
sykdommer. 

 
 Når det gjelder legetjenesten, ser det ut for oss som om organiseringen 

av denne er helt grei.  
Vi er spesielt fornøyde med at det ev. vil bli legebemanning på Dyrøy 
legekontor fem dager i uken og at legene blir knyttet til en kommune. 

 
 Vi ser at bruken av teknologiske hjelpemidler skal utvides. Vi ber om at 

det i den forbindelse tas hensyn til eldre som ikke bruker disse til daglig. 
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 Økonomi. Vi har oppfattet at hovedgrunnen til at Dyrøy kommune 
endret legevakt og legetjeneste var at prisen for å fortsette med 
samarbeid mot nye Senja kommune ble for høy. Vi undres nå på dette 
når man sier at det blir dyrere å drifte legetjenesten enn det vi har i dag. 
Vi ønsker gjerne å få en forklaring på om det likevel lønner seg for 
kommunen å endre legetjenesten? 

 
I Lhl Dyrøy er det pr dato ganske stor tvil og skepsis til den nye ordningen. De 
fleste som uttaler seg ønsker fortsatt legesamarbeid med Sørreisa og legevakt 
på Finnsnes. 
 
Det vil derfor være fint om vi kan få tilbakemelding på våre innspill slik at vi får 
best mulig kunnskap om den nye ordningen. Det kan gi oss bedre grunnlag for å 
vurdere denne. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Lhl Dyrøy 
v/May Johnsen,leder. 
 
 
Epost:johnsenmay@outlook.com 
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EäcvRøvKOMMUNE

Dyrøy Pensjonistforening

2 1. AUG
v/Edgar Øvre 2020

Fossmoveien 15 S.beh.: K) 0 Saksnr.: 3—7" “CT"

Kopi: §:
9311  Brøstadbotn

Dyrøy kommune

v/kömmunalsjef helse og omsorg

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn.

Vedr. brev  datert  17.07.20 N hørin om le et‘eneste.

Dyrøy Pensjonistforening tok opp overnevnte sak til høring i medlemsmøte 19. 08.2020.

Av 19  frammøtte  stemte 18 for samarbeide med Sørreisa og en ville avgi stemme på LHL.

møte.

Med hilsen

Dyrøy Pesjonistforeing

Edgar Øvre

&7/97  W

Dyrøy pensionisiforrrv'“?

9311BRESTADSCa_ )
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Vedlegg:

Karl Johan Olsen

lforbindelsen med høringen kom det endel spørsmål som jeg ikke kunne svare på:

Spørsmål som: Kan man ha samme fastlege som før ? . Er der rønken på Setermoen eller må

man til Finnsnes ? . Hva med sykehus må man til Narvik eller ?.

Håper du har mulighet en gang å komme på et møte og orienter (svare ), jeg kontakter deg

senere når det passer.

Mvh

F(orDyrøy Pens'onistforening
- .  fl. q/ '

äøvre K
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Fra: Hilde Espejord (h.espejord@gmail.com)
Sendt: 10.08.2020 22:16:32
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høring om legetjeneste 2017/1100
Vedlegg: 
Brøstadbotn Sanitetsforening har i styremøte 10.08.2020 gjort følgende vedtak om fremtidig legesamarbeid: Styret bifaller at Dyrøy
kommune inngår legesamarbeid med Ibestad, Lavangen og Salangen og innlemmes i Astafjordlegen. Det er viktig for oss at
legekontoret bemannes alle dager.

Vennlig hilsen
Hilde Espejord
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Astafjord Utvikling 

20.06.2018 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt - Astafjordlegen 
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Sammendrag 

Iverksetting av prosjekt Astafjordlegen har bakgrunn i at det gjennom en periode over mange år har 

vist seg at det i større eller mindre grad er blitt mer krevende å rekruttere og beholde leger til 

kommunehelsetjenesten.  

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i hver 

kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og øvrige 

medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det motiveres 

og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan ambulere mellom 

de ulike legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et 

tjenestested men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. 

Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av 

Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet 

ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 

administrativt av en administrativ leder (stillingen nyopprettes). Kompetanseheving av leger og 

øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til systematisk videreutvikling for mottak og 

oppfølging av turnusleger og studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

felles telefonsystem, og kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til 

Kommunelovens §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system for 

pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere grad kan gi 

den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til mindre ventetid for 

pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å benytte dagens 

kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel gjennom at spesialister i 

allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og studenter, eller at andre 

medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire kommunene. Kommunene kan 

videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. Felles faglig og administrativ ledelse vil 

føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse 

med kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling. Videre vil det bli lettere å planlegge for 

rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere, samt at mulighetene for veiledning og 

kompetanseheving forenkles. 

 

Sjøvegan 28. mai 2018 

ARBEIDSGRUPPA FOR PROSJEKT ASTAFJORDLEGEN 

 

Karl-Johan Olsen         Anita Dahl-Solbakken      Kjell-Are Pettersen   

Dyrøy kommune          Ibestad kommune            Lavangen kommune 

 

Lars A. Nesje   

Salangen kommune  
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1.0 Bakgrunn  
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Gjennom 2016 har de 

fire kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Prosjektet har tatt 

utgangspunkt i Senjalegen, og med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunene å 

utvikle en modell, tilpasset egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i de respektive kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært 

krevende. Fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant, og utbredt 

bruk av vikarleger fra vikarbyrå har vært benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig 

kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike 

samarbeidsordninger har ikke i tilstrekkelig grad gitt befolkningen den 

primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor med én til tre leger gjør det vanskelig å 

planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med 

hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en 

svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er også stor fare for at det systematiske 

samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjefene der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 

gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til likelydende politiske vedtak i alle kommunestyrene. 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegen til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at 

fase 2 er gjennomført. 

Fase 2. 

Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 

ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjefer i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 

Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 
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Fase 3. 

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 

med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen skal med utgangspunkt i Senjalegen 

utvikle egen modell kalt Astafjordlegen, som skal tilpasses ønsker og behov hos de fire 

kommunene. 

2.1  Prosjektmål for fase 2 

1. Utvikle en modell Astafjordlegen slik at befolkningen i Dyrøy, Lavangen, Ibestad og 

Salangen får et fullgodt legetilbud i egen kommune. Herunder ivareta 

allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver som kommunene er pålagt. 

 

2. Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, 

foreta økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). 

 

3. Med den detaljerte prosjektbeskrivelsen som bakgrunn skal det utarbeides et 

saksfremlegg med nødvendige vedlegg som kan legges frem for de respektive 

kommunene for politisk behandling. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

I nesten alle OECD land er det ifølge Ono med flere (2014) slik at leger er fordelt ulikt 

mellom ulike regioner. I følge Holte (2015) finnes det ikke vitenskapelige studier som 

dokumenterer at ustabil legetjeneste som fører til vikarbruk, påvirker helsen til folk. 

Imidlertid er det ifølge Cabana og Jee (2004) påvist positiv sammenheng i forhold til 

kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, og utbyttet dette gir pasienten. Spesielt er 

slik kontinuitet viktig for mennesker som er kronisk syke. Det er av Grobler med flere (2015) 

beskrevet fire strategier for å påvirke helsepersonell til å arbeide i områder med 

personellmangel: 

- Utdanning (for eksempel via fortrinnsrett, god praksistilrettelegging med mer). 

- Reguleringer (for eksempel fordelinger av leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

og påvirkning av geografisk spredning). 

- Finansielle (for eksempel inntekt som har kortsiktig effekt, men ingen dokumentert 

langsiktig effekt). 

- Personlig eller profesjonell støtte (for eksempel ikke-økonomisk støtte men faglig 

utvikling). 
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2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 

Fokusområdene og oppgavene er satt opp stikkordsmessig i uprioritert rekkefølge. Lista er 

ikke utfyllende og en av oppgavene i forbindelse med fase 2 vil være å utdype, konkretisere 

og prioritere lista (herunder kravet til involvering av ansattes organisasjoner samt forholdet 

til gjeldende lov- og avtaleverk): 

- Eksisterende stillingshjemler som kommunene har, skal videreføres. 

- Ved nytilsettinger, må tilsatte være villig til å samarbeide praktisk og faglig som 

beskrevet. 

- Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene, og være bemannet med lege 

og medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

- Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtaler med UiT Norges Arktiske Universitet 

(Tromsø). 

- På sikt er det ønskelig å kunne inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid. 

- For leger som skal betjene de mindre legekontorene, er det hensiktsmessig at de 

også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder. 

- Det forventes at det tilrettelegges felles faglige møter, både for leger og øvrige 

medarbeidere. 

- Forholdet til etablerte legevaktordninger, og krav til disse. 

- Det etableres felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern, legale krav, krav 

om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger (også ved fravær blant legene) 

er ivaretatt. 

Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å 

kunne drifte et felles journalsystem (EPJ).  

- Kompetanse- og bemanningskrav i akuttforskriften er utsatt til 2020. Kommunene 

plikter å etablere bakvaktsordning for leger i vakt, som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene. Videre at helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i vold og overgrepshåndtering. 

- Ta hensyn til at et overordnet interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt kan føre 

til ytterligere samarbeid (Kommunale, akutte døgnplasser, KAD, innen rus/psykiatri, 

helsesøstertjeneste, psykososialt kriseteam, jordmortjeneste, folkehelsearbeid, 

visuelle tjenester med mer). Dette punktet ligger utenfor prosjektets mandat, men 

må hensyn tas ved implementering av eventuell ny organisasjonsmodell. 
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3.0 Prosjektorganisering 

Prosjekteier; 

Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 

Roe Jenset, på vegne av oppdragsgiver. 

 

Styringsgruppe; 

Roe Jenset (leder)    Rådmann i Ibestad kommune 

Karl-Johan Olsen    Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Erling Hansen    Rådmann i Lavangen kommune 

Frode Skuggedal   Administrasjonssjef i Salangen kommune 

 

Prosjektleder; 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 

Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege i Lavangen kommune 

Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO i Ibestad kommune 

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege i Salangen kommune 

Referanser; 

Helen Brandstorp (leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT) med flere. 

Evy Nordby (Senjalegen). 

 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og 

Salangen  

Per 1.4.18 er det et legekontor i hver av de fire kommunene. Felles for alle disse 

legekontorene er at de lokalisert i hensiktsmessige lokaler med god adkomst og godt 

medisinsk utstyr som kreves og forventes på et moderne legekontor.  

Kontoret i Dyrøy er bemannet mandager, onsdager og fredager mens de øvrige er 

bemannet alle hverdager innenfor normal arbeidstid. I Dyrøy er det totalt syv legedager i 

løpet av ei uke. Seks av disse er fordelt på hver av de tre dagene nevnt ovenfor med to leger 

på hver dag, og den syvende dagen er avsatt til institusjon. 

I Dyrøy er legekontoret samlokalisert i Brøstadbotn sammen med 

kommuneadministrasjonen, NAV, fysioterapi, ambulanse og helsestasjon. Det er kort veg 

mellom legekontoret og sykehjemmet.  
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På Ibestad er legekontoret samlokalisert med Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon, 

fysioterapitjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, NAV og sykehjemmet i Hamnvik 

sentrum. Det er gangavstand fra legekontoret til ambulansestasjon og 

kommuneadministrasjonen. 

I Lavangen er legekontoret nylig flyttet fra Soløy til Tennevoll, og er nå samlokalisert med 

helsestasjonen. Den nye lokaliseringen er nær både sykehjem og kommuneadministrasjon. 

I Salangen ligger legekontoret på Sjøvegan, og er samlokalisert med ambulanse, 

helsestasjon, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er gangavstand både til sykehjem og kommuneadministrasjon. 

Nærhet til ambulansetjenesten er viktig, og opprettholdelse av dagens struktur er av 

vesentlig betydning i forhold til den akuttmedisinske beredskapen for innbyggerne. 

Kommunene Dyrøy og Lavangen har i tillegg valgt å utdanne deltidsmannskaper i 

Brannvesenet i forhold til «First responder» for å styrke beredskapen ved hjerte- 

lungeredning. Det ligger forpliktelser for samtrening mellom alle aktører som inngår i den 

akuttmedisinske beredskapen, og det må prioriteres og tilrettelegges for at dette i 

tilstrekkelig grad blir utført. 

 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 
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4.2 Folketallsutvikling 

Kommune 2010 2017 Endring 

Dyrøy 1233 1138 -95 

Ibestad 1408 1394 -14 

Lavangen 1012 1076 +64 

Salangen 2211 2220 +9 
 Kilde: Kommuneprofilen 

Totalt folketall per 31.12.17 for de fire kommunene = 5828 innbyggere. Ved utgangen av 

2010 var befolkningstallet 5864. Det er syv år mellom de ulike tellingene og i perioden har 

det vært en nedgang i folketallet på 42 personer. 

 

4.3 Avstander mellom legekontorene 

Brøstadbotn Hamnvik 49 km 

Brøstadbotn Tennevoll 54 km 

Brøstadbotn Sjøvegan 30 km 

Hamnvik Tennevoll 63 km 

Hamnvik Sjøvegan 44 km 

Tennevoll Sjøvegan 18 km 

 

Kjøreavstandene mellom de fire legekontorene, Brøstadbotn (Dyrøy), Hamnvik (Ibestad), 

Tennevoll fra og med 1.6.18 (Lavangen) og Sjøvegan (Salangen) er i snitt 43 km. Samtlige 

avstander er under 70 km. Mellom Sjøvegan og Hamnvik vil det enkelte dager på vinteren 

kunne være stengt enten på grunn av ras eller fare for ras. Videre er kvaliteten på vegene av 

noe varierende standard. På tross av dette anses alle avstandene og strekningene å være 

innenfor akseptabel dagpendleravstand. 

 

5.0 Tiltak og løsninger 

Med bakgrunn i prosjektets mandat, prosessen som er gjennomført og beskrevet ovenfor, 

drøftes aktuelle utfordringer og problemstillinger i dette kapittelet. 

 

5.1 Generelle forhold 

Detaljene i gjennomføringen vil i liten grad bli beskrevet. Arbeidsgruppa anbefaler å vedta 

prinsippene rundt Astafjordlegen i dette stadiet av prosjektet. Når disse eventuelt er fattet 

vil det være opp til den nye organisasjonen å detaljplanlegge og implementere. Dialog med 

fagforeningene vil stå sentralt i dette arbeidet, noe som på grunn av ressurstilgang ikke har 

vært prioritert i denne fasen av prosjektet.  

I prosjektets mandat fremkommer det at man skal sette seg inn i, og benytte erfaringer fra, 

innføringen av Senjalegen der dette ikke går ut over oppdragets rammer. Videre ble det 

forutsatt at prosjektet skulle ha dialog med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og deres 
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erfaringer/forskning i forhold til denne typen samarbeid. Der det er naturlig vil erfaringer fra 

ovenfor nevnte, helt eller delvis bli henvist til. 

Felles for kommunene er at de på ulik måte prioriterer, planlegger, organiserer, 

tilrettelegger for og tar imot turnuskandidater, legestudenter og andre studenter. Det er 

krevende å gjennomføre dette på en optimal måte både for turnuskandidat/student og 

arbeidsgiver, men erfaringene konkluderer med at det er svært hensiktsmessig å fortsette 

med å videreutvikle dette arbeidet. Turnuskandidater/studenter som blir tatt godt imot og 

får godt faglig og sosialt utbytte av sin utplassering får først og fremst relevant faglig påfyll, 

men de blir også gode ambassadører for det stedet de har vært. Dette både i forhold til selv 

å komme tilbake, men også for å påvirke andre. Utplassering av turnuskandidater/studenter 

virker rekrutteringsfremmende, og bør inngå som en viktig del av den fremtidige 

organiseringen. 

 

5.2 Faglig og administrativ ledelse 

En av nøkkelfaktorene for at innføringen av Senjalegen ble vellykket var fokus på, og 

strukturering av, den faglige og administrative ledelsen. Det anbefales at det overordnede 

faglige ansvaret tillegges en av legene med kommuneoverlegefunksjon. Det er ikke 

nødvendig at administrativ leder er lege, men det kreves gode lederegenskaper og 

ledererfaring. Senjalegen har ansatt administrativ leder med sykepleierbakgrunn. Ved 

ansettelse av administrativ leder for Astafjordlegen bør ledererfaring vektes i sterkere grad 

enn faglig bakgrunn.  

Det anbefales at det ansettes en person i 100 % stilling for å implementere, iverksette og 

drifte Astafjordlegen. Det anbefales ikke at det ansettes administrativ leder i deltidsstilling, 

da dette ikke vil gi tilstrekkelig fokus til å kunne utføre en optimal jobb. Ved ansettelse i hel 

stilling bør det vurderes hvorvidt leder kan tillegges relevante merkantile oppgaver. 

Alternativt om disse helt eller delvis kan tillegges noen av de øvrige medarbeiderne, eller at 

de kjøpes hos en eller flere av de samarbeidende kommunene.  

 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger 

Fra mai 2018 har nasjonale myndigheter, i henhold til akuttmedisinforskriften, lagt opp til at 

leger må være spesialist i allmennmedisin for å kunne gå selvstendig legevakt. Alternativt at 

det kan gås legevakt med en spesialist i allmennmedisin som går bakvakt (iverksettelse av 

den nye forskriften er utsatt til 2020). Per i dag har Dyrøys innbyggere legevakt på Finnsnes 

sammen med kommunene Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Kommunene Ibestad, 

Lavangen og Salangen har felles legevakt på Setermoen sammen med Bardu og Målselv 

kommune. Det er slått fast at prosjekt Astafjordlegen ikke skal ta for seg dagens 

legevaktordning. Imidlertid er det grunn til å påpeke at dersom den nye 

akuttmedisinforskriften iverksettes som forutsatt vil dette kunne få vesentlig betydning 

både i forhold til å rekruttere leger, men også for å beholde leger i deltakerkommunene.  
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I henhold til høringsnotatet fra kommuneoverlegene for de kommunene som sokner til 

legevakta på Setermoen ble det ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 

måneders periode ble utført av leger som etter reglene fra 1.5.18 vil trenge bakvakt. Videre 

fremgår det at 1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetente til selvstendig vakt, 

men at enkelte kan søke vaktfritak på grunn av alder (etter fylte 60 år). Dersom kravet om at 

leger med bakvakt skal ha utrykningsplikt, vil det kunne føre til at vaktbelastningen blir så 

stor for legene at det blir vanskelig både å beholde de som per dato er i kommunene eller å 

rekruttere nye. Videre vil den nye forskriften kunne bli avgjørende for om det kan 

opprettholdes eget legevaktdistrikt i vår region.  

Flyttes nærmeste legevakt for eksempel til Narvik vil det bli enda lengre for den enkelte lege 

å reise fra bosted til legevakta, som igjen kan virke hemmende på å rekruttere og beholde 

leger og det medfører betydelig lengre reisevei for publikum. 

 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon 

Ved inngangen til 2018 har Lavangen og Salangen kommuneoverlege med 40 % stilling hver 

Dyrøy samarbeider med Sørreisa og er som nevnt i legevaktdistrikt med de øvrige 

kommunene i Midt-Troms. Disse kommunene har samlet 1,5 årsverk. Dyrøy og Sørreisa 

deler på 0,5 årsverk. Det vil si 0,25 årsverk i Dyrøy. Ibestad har per dato ikke definert 

størrelse på funksjonen. I følge SSB (2016) ligger landsgjennomsnittet for kommuneoverlege 

på 0,5 årsverk per 10000 innbyggere. For Troms er gjennomsnittet på 0,7 årsverk, mens 

Samfunnsmedisinernes organisasjon – LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) hadde i 2012 

en anbefaling på 1,0 årsverk per 10000 innbyggere.  

Ofte tillegges kommuneoverlegefunksjonen til fastleger, og det anbefales at 

kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin. Oppgavene som skal utføres er både 

lovbestemte innenfor Lov om helse- og omsorgstjeneste, Lov om psykisk helsevern, Lov om 

smittevern, Lov om folkehelse samt Dødsårsakregisterfunksjon. I tillegg kommer de ikke-

lovpålagte oppgavene der det ofte er forventninger om ansvar selv uten tildelt myndighet. 

Det er ulikt hvordan de fire kommunene har organisert helsesjeffunksjonen. Bakgrunnen for 

valg av organisering er forskjellig, og avhenger for eksempel av om kommunen er organisert 

etter 2- eller 3-nivåmodell. Det tilrådes at den enkelte kommune på fritt grunnlag fortsetter 

å organisere sin helsesjeffunksjon, og at dette i sin helhet holdes utenfor Astafjordlegen. 

Etter iverksetting av fase to i prosjekt Astafjordlegen har det vært rettet en forespørsel fra 

kommunene Bardu og Målselv i forhold til mulig felles kommuneoverlegefunksjon for alle 

kommunene som sokner til den interkommunale legevakten på Setermoen. Prosjektet har 

deltatt på møte med de nevnte kommunene, og i etterkant av dette har arbeidsgruppa 

anbefalt at man ikke tiltrer forslaget. Begrunnelsen for dette er at de fire samarbeidende 

kommunene ønsker å avklare hvorvidt Astafjordlegen skal etableres, og at man innenfor 

denne rammen vil etablere en slik fellesfunksjon. Videre ønsker man ikke å tiltre et slikt 

samarbeid på grunn av geografiske avstander og sårbarhet ved fravær. 
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Arbeidsgruppa ønsker imidlertid å etablere felles kommuneoverlegefunksjon innenfor 

rammene av Astafjordlegen. Det påpekes at arbeidsoppgavene må fordeles på flere 

personer, der en kan få det overordnede ansvaret. Ved å fordele ansvaret på flere personer 

vil disse kunne spesialisere seg innenfor ulike fagfelt, og det vil kunne bli lettere å rekruttere 

til funksjonen. Dette gir også rom for stedfortrederfunksjon og større robusthet ved fravær. 

Det anslås å være behov for 1 årsverk til kommuneoverlegefunksjon (se vedlegg 1) 

 

5.5 Praktiserende leger 

Per dato er legene i Lavangen og turnuskandidater lønnet av kommunen. I Ibestad og 

Salangen er det en blanding av kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger med 

driftstilskudd. Legene som praktiserer i Dyrøy er ansatt i Sørreisa kommune.  

Det er til sammen 11 leger med ulik stillingsstørrelse som praktiserer. Antallet 

turnuskandidater er varierende og telles ikke med her. Det påpekes imidlertid at det er 

viktig å satse på turnuskandidater. Dette både i forhold til den totale legedekningen, men 

også i forhold til å rekruttere turnusleger til faste stillinger, samt at disse både kan og vil 

være gode ambassadører for rekruttering av andre leger.  

I Dyrøy er det to stillinger på 60 %. Bortsett fra Dyrøy er det 4 kvinner og fem menn med en 

gjennomsnittsalder på 44,8 år og av disse er det to personer som er spesialister i 

allmennmedisin, samt en person som er ferdig med sin spesialistutdanning i løpet av høsten 

2018. I tillegg er den ene kommuneoverlegen spesialist i allmennmedisin, men 

vedkommende praktiserer ikke. Tre av de ni legene er 60 år eller eldre, og dette kombinert 

med naturlig jobbrotasjon vil føre til store rekrutteringsutfordringer de nærmeste årene. 

Erfaringer både fra Senjalegen og i forhold til arbeidsgruppas egne ønsker og erfaringer 

tilsier at det bør være minimum to leger i tillegg til medarbeidere for hver enkelt legedag 

(normal arbeidsdag). Begrunnelsen for dette er å kunne overlappe hverandre faglig og på 

den måten gi innbyggerne et optimalt tilbud:  

«Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet 

med 2 leger (hvorav den ene kan være turnuskandidat) og to medarbeidere, normalt 

på alle hverdager» 

Med fire legekontor vil dette kreve 40 legedager, mens det totale antallet legedager som 

produseres per i dag er 47. I forhold til de 47 legedagene er det viktig å ta hensyn til at 

Dyrøy per dato har lege tre av fem uke dager, og da bemannet med to leger. Det vil si seks 

legedager fordelt på 2 x 60 % stilling. For å sikre minimumsdekning med to leger på jobb alle 

hverdager også i Dyrøy så må Dyrøy øke stillingsressursen med 0,8 årsverk (fire legedager). 

Totalt antall legedager som produseres i løpet av ei arbeidsuke blir 51.  

Dersom Astafjordlegen innføres, videreføres stillingshjemlene som kommunene har i dag. 

gjennomføres det virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det må 

avklares hvorvidt det er mulig og ønskelig at også dagens kommunalt ansatte og selvstendig 

næringsdrivende ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling ambulerer mellom de 
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ulike legekontorene. Ved å stimulere til dette vil det være mulig å holde alle fire 

legekontorene åpne med minimum to leger til stede på hvert kontor hver dag. Videre vil det 

være mulig å gjennomføre fagdager og en vil være mindre sårbare enn i dag i forhold til 

ferie, permisjoner, sykdom med mer.  

For å lykkes er det viktig med god dialog med den enkelte lege og deres organisasjon, og 

merarbeidet/merbelastningen må kompenseres på en hensiktsmessig måte. I Senjalegen 

har de organisert seg slik at de kjører i arbeidstiden og at kjøring foretas i kjøretøy 

administrert av Senjalegen. Utfordringen med kjøring i arbeidstiden er at antallet timer hver 

enkelt lege behandler pasienter synker (legetimer). Hvor stor nedgang i antallet legetimer 

produsert per dag dette vil føre til, avhenger av kjørelengden. I Senjalegen (all utkjøring 

foretas fra Silsand i Lenvik) er nedgangen på over 30 % i forhold til kontoret på Skaland 

(nåværende Berg kommune).  

Ved nyrekruttering må det være fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelser og ved hvilket av 

de fire legekontorene stillingshjemlene plasseres. Ansatte tilsettes i Astafjordlegen med 

arbeidssted spesifisert til et av de fire legekontorene, og fordeles ut fra behovene til enhver 

tid, samt preferansene for den/de som skal tilsettes. 

For å oppnå et felles fagmiljø, gode samarbeidsrelasjoner og et godt tjenestetilbud for 

kommunens innbyggere må leger som skal tilsettes ved behov påregne å ha arbeidsdager på 

andre kontorsteder enn der den primære ansettelsen er foretatt. 

Kjøring fra primært arbeidssted til andre lokasjoner er å anse som arbeidstid og kan foretas 

innenfor normal arbeidstid og i kjøretøy som driftes av Astafjordlegen. 

Der legen er selvstendig næringsdrivende, mottar de pasientegenandeler og refusjoner fra 

HELFO. Disse legene betaler husleie til kommunen og kommunen yter basistilskudd per 

capita, til den enkelte legen. Basistilskuddet ligger i rammeoverføringene til kommunene.  

Der legene er fastlønnet beholder kommunen basistilskuddet, og kommunen mottar 

pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO. Legene betaler ikke husleie og kommunen 

betaler lønn til den enkelte legen. 

I 2015 ble leger ansatt i Senjalegen godtgjort slik: 

- Grunnlønn i 100 % stilling kr 720.000,- per år.  

- Spesialister i allmennmedisin gis et tillegg på kr 100.000,- per år.  

- Hver lege gis 20 % av inntjeningen på sine pasienters innkrevde egenandel, og 20 % 

av tilhørende innkrevde refusjoner fra HELFO.  

- Leger som betjener utekontor gis et lønnstillegg på kr 50.000,- per år. 
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5.6 Medarbeidere på legekontorene 

Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin er involvering av øvrige medarbeidere en 

fellesnevner for å lykkes i forhold til arbeid med å bedre legedekningen. Ved utgangen av 

mars 2018 er det gjennomført møte med medarbeiderne på samtlige fire legekontor. I disse 

møtene har prosjektet, status for prosjektet og den videre fremdriften blitt presentert. I 

samtlige av disse møtene har det vært uttrykt tilfredshet med å få informasjon. Det ble 

påpekt fra medarbeiderne at man ser behovet for prosjektet, men at man er opptatt av 

hvordan egen fremtidig arbeidssituasjon vil bli, og at eventuelle endringer må skje i nær 

dialog med medarbeiderne samt at eventuelle endringer ikke må føre til økt 

arbeidsbelastning i forhold til ukompensert arbeidstid osv. Det er imidlertid uttrykt klart at 

nye arbeidsoppgaver fulgt opp av kompetanseheving og samarbeid med andre er ønskelig.  

Som det fremkommer av tabellen i kapittel 4.3 «Fordeling av yrkesgrupper, kjønn og 

stillingsprosent» er det samlet sett svært god og variert kompetanse blant medarbeiderne.  

Det er til sammen 13 kvinner med følgende utdanning og stillingsstørrelse: 

Det er tre sykepleiere med totalt 2,5 årsverk. Dyrøy (70 %), Ibestad (80 %) og Salangen (100 

%). I Dyrøy har sykepleieren videreutdanning som kreftsykepleier og i Ibestad som 

diabetessykepleier.  

Samtlige fire kommuner har helsesekretærer fordelt på seks personer og 4,0 årsverk. Dyrøy 

(100 %), Ibestad (80 %), Lavangen med tre personer (80 %, 60 % og 60 %) og Salangen (20 

%). 

Det er to bioingeniører med henholdsvis 70 % og 80 % stilling, og begge disse jobber i 

Salangen. 

Salangen har også to andre medarbeidere i 100 % og 30 % stilling, og for disse er det ikke 

spesifisert utdanning.  

Aldersspredningen på medarbeiderne er fra 26 år til 64 år med en gjennomsnittsalder på 

43,2 år. Tre av medarbeiderne er over 60 år, og dette sammen med naturlig jobbrotasjon 

gjør at samarbeidskommunene også i forhold til sine medarbeidere vil ha utfordringer med 

rekruttering i årene som kommer. 

De fire kommunene har god og allsidig kompetanse blant sine medarbeidere og bør 

systematisk jobbe med å videreutvikle og spre denne. 

Det anbefales at det utarbeides plan for rekruttering av medarbeidere. Hver lokasjon bør ha 

minimum to medarbeidere med særlig tanke på å redusere sårbarhet i forhold til 

permisjoner, ferie og sykdom. Ved nyansettelse må det i hvert enkelt tilfelle gjøres ei 

vurdering av hvilken type kompetanse som skal etterspørres. Dette for å ivareta den enkelte 

kommune sitt behov, men også for å sikre at Astafjordlegen til enhver tid har godt 

sammensatt kompetanse blant sine medarbeidere. 

Medarbeiderne og deres organisasjoner må gis anledning til medbestemmelse i forhold til 

den praktiske organiseringen. Imidlertid bør det ligge til grunn for nyrekruttering at disse i 
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likhet med nyrekrutterte leger må påregne å ambulere mellom de ulike lokasjonene. Slik 

ambulering må kompenseres på lik linje med de ordninger som blir gjort gjeldende for 

legene (for eksempel kjøring i arbeidstid). I forbindelse med innføring av Astafjordlegen må 

det tilrettelegges for at medarbeidere på legekontorene kan møtes til strukturert oppfølging 

av faglig utvikling, utvikling av nye samarbeidsrelasjoner samt at medarbeiderne gis tilbud 

om økt kompetanse innen akuttmedisin. Et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne i 

forhold til akuttmedisin vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i den enkelte kommunen. 

 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering 

Det er mulig å innføre felles pasientjournalhåndtering for to eller flere kommuner. I følge 

Fylkeslegen i Troms er ei forutsetning for dette med innføring av eget 

organisasjonsnummer. Både Senjalegen og ETS-samarbeidet (Evenes, Tjeldsund og 

Skånland) er organisert etter vertskommuneprinsippet med felles organisasjonsnummer og 

felles pasientjournal. 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen deltar alle i ulike former for 

interkommunalt samarbeid. I henhold til Kommunelovens §28a gis det mulighet til at en 

kommune kan utføre tjenester i og for en eller flere andre kommuner.  

Kommuneloven §28a «overføring av myndighet til vertskommune» 

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder deleger 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28b og 28c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det. 

Det er tre typer samarbeid som kan iverksettes: 1) Administrativt vertskommunesamarbeid 

og 2) vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Hos de deltakende kommunene er 

det gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid der en av kommunene 

tillegges eller påtar seg vertskommunerollen. Det siste alternativet er 3) interkommunalt 

selskap som passer best for tilnærmet forretningsdrift som for eksempel avfallsselskap. 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid i 

henhold til §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

 

5.8 Felles telefonsystem 

I prosjektets oppdrag er innføring av felles telefonsystem et av temaene. Dette temaet var 

et av de momentene som ble drøftet i møtene med medarbeiderne på de ulike 

legekontorene. Her fremkom det at de fleste så positivt på dette, og at et slikt felles system 

ville bidra til å gi pasientene et enda bedre tjenestetilbud. Slik situasjonen er nå kan det 

være nødvendig å stenge sentralbordet dersom kontoret holder felles kurs eller møter. I en 

slik situasjon vil brukerne oppleve at legekontoret er utilgjengelig. Spesielt for de mindre 
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legekontorene vil det samme være gjeldende både ved sykdom og ved avvikling av ferie og 

permisjon. Innføring av felles telefonsystem vil gi økt tilgjengelighet til det enkelte 

legekontor. Ved innføring av felles telefonsystem forutsettes at det utvikles god dialog og 

samarbeid mellom de enkelte legekontorene og de medarbeiderne som har ansvar for å 

følge opp telefoniske henvendelser. Ved innføring av felles telefonsystem vil det være ei 

forutsetning at system for felles pasientjournalhåndtering blir innført. Ved innføring vil det 

til enhver tid kunne tilrettelegges for raske besvarelser av telefonhenvendelser.  

Det opprettes felles telefonsystem med rullerende svarfunksjon mellom kontorene. 

Alarmvakt kan vurderes lagt til et av kontorene etter nærmere avtale. I livstruende 

tidskritiske situasjoner er det et lovkrav at nærmeste lege gir nødvendig helsehjelp. 

Det anbefales at parallelt med innføring av felles telefonsystem videreutvikles det 

elektroniske systemet for kommunikasjon med legekontorene. Dette systemet må 

markedsføres på en slik måte at det motiverer til økt bruk. Dette vil være tidsriktig spesielt 

for yngre brukere, og vil i tillegg bidra til mindre trykk på telefon og fysisk oppmøte. 

 

5.9 Faglig utvikling 

Tradisjonelt har den enkelte kommune i sin helhet forestått å rekruttere og beholde leger. 

Ofte har dette ført til utstrakt og dyr vikarbruk, mye vakanser og stor turn over. Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin påpeker at i de kommunene og regionene der man har lyktes 

med å endre den tradisjonelle metodikken for å rekruttere og beholde leger, så har de 

særlig vektlagt å utvikle kompetansen både til den enkelte legen, men også til hver enkelt av 

de øvrige medarbeiderne. Både Senjalegen og i Alta kommune er det satset på å utdanne 

medarbeiderne i forhold til akuttmedisin. På den måten opprettholdes et godt 

akuttmedisinsk tilbud på det enkelte legekontoret selv om antallet legedager og legetimer 

er redusert. Dette kommer innbyggerne til gode, og virker motiverende og stimulerende 

både på de medarbeiderne som er ansatt og i forhold til rekruttering av nye.  

Hvilken type faglig utvikling det skal legges til rette for både ovenfor leger og øvrige 

medarbeidere må fremkomme gjennom utvikling av kompetanseutviklingsplan. 

Kompetanseplanen utarbeides med bakgrunn i krav, ønsker og behov sett i forhold til 

dagens gruppe ansatte og deres utviklingsønsker og potensial. I tillegg må 

kompetanseutviklingsplanen ta hensyn til fremtidige behov for rekruttering og derigjennom 

rotasjon av kompetanse og behov for endret kompetanse. 

 

I Senjalegen var det i 2015 et betydelig antall ukentlige kontakter mellom pasienter og det 

enkelte legekontor, som ikke ble foretatt av leger, men øvrige medarbeidere. Ved å 

organisere tjenestetilbudet slik blir det mindre sårbarhet i forhold til om et legekontor 

enkelte dager ikke er bemannet med lege. Omfanget av en slik organisering må fastsettes 

sammen med de enkelte medarbeiderne og under ledelse av faglig og administrativ 

ansvarlig. I tillegg til kompetanseheving for medarbeidere, anbefales systematisk bruk 

innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 
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5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 

 

Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 

80 % = kr 696.000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 863.040  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  

80 % av kr 270.000 = kr 216.000 per år.  

Total merutgift per år: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 863.040 minus pasientegenandeler 

og refusjoner fra HELFO kr 216.000 = kr 647.040 

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver 

av de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800:4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700. 

Merkostnad Dyrøy =   kr 647.040  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700 

 

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 

kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 

forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  

Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 

Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 

kr 200.000 per år. 
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Møtearenaer og intern nettverksbygging:  

Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 

Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 

kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 

dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 

Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 

befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 

Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 

Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 

Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 

Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 
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Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 
kostnader 

SUM 

Dyrøy Kr 647.040 Kr 361.894 Kr 1.008.934 

Ibestad Kr 269.700 Kr 423.564 Kr 693.264 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

6.0 Alternativer og anbefaling 

ALTERNATIV 1 – Nullalternativet: 

Nullalternativet innebærer at kommunene fortsetter i henhold til dagens organisering. 

Alternativet vil innebære trygghet i forhold til at både ansatte og kommunens innbyggere vil 

ha et kjent tilbud. Velges dette alternativet vil utfordringene slik de er per i dag med 

vanskelig rekruttering, vakante stillinger og derigjennom ustabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne i de fire kommunene fortsette. 

Arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet ikke benyttes da utfordringene med å rekruttere 

og beholde både leger og øvrige medarbeidere vil bli uforholdsmessig store ved dette 

alternativet. 

 

ALTERNATIV 2 – Senjalegen: 

Dette er et sentraliseringsalternativ, som i prosjekt Astafjordlegen er beskrevet som 

uaktuelt. Prosjektgruppa vil imidlertid understreke at drift av Senjalegen gjennom flere år 

også har gode erfaringer. En analyse utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at 

det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde utekontor fremfor å sentralisere hele 

legetjenesten. For Senjalegen var den beregnede innsparingen (transport og tidskostnader 

for pasienter og ledsagere) for samfunnet på 8,3 millioner kroner, mens kostnadene med 

drift (husleie, lønn, transport av ansatte og åpningstider) beløp seg til 1,5 millioner kroner. 

Gjennom Senjalegen har det vist seg at flere søker på stillinger som lyses ut, og at de blir i 

jobben fem år eller lengre. En av de største utfordringene for Senjalegen for å bemanne 

utekontorene (Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet) med det antallet legedager som er 

fastsatt må kjøring foretas i arbeidstiden. For Senjalegen har dette som nevnt i kapittel 5.5 

ført til en reduksjon på over 30 % i antallet legetimer som produseres. Med denne 

organiseringen vil det være grunn til å anta at det ved nyrekruttering av øvrige 

medarbeidere vil kunne bli utfordrende. Produseres det legedager kun noen få dager i uka 

vil det være mindre attraktivt å være for eksempel helsesekretær på de øvrige ukedagene. 

Skal dette bli effektivt og ikke minst attraktivt vil man være helt avhengig av at 

medarbeiderne gis nye oppgaver slik at arbeidsdagene blir meningsfulle. Et annet element 

med denne typen organisering vil kunne være at de innbyggerne som normalt sokner til det 

spesifikke legekontoret samlet får så begrenset tilgang på legetimer at de bytter fastlege til 

et annet legekontor og derigjennom får økt avstand til egen fastlege. I en forlengelse av 
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dette vil en ytterligere sentralisering og nedleggelse av mindre legekontor kunne bli en 

konsekvens.  

Arbeidsgruppa tilrår at heller ikke dette alternativet benyttes. Dette først og fremst fordi det 

ligger utenfor oppdraget, dernest fordi alternativet gir for mange usikkerhetsmomenter og 

at antallet legedager og legetimer blir redusert. 

 

ALTERNATIV 3 – Astafjordlegen: 

Astafjordlegen vil for kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen være en ny måte å 

organisere legetjenesten på. Modellen forutsetter at det skal være legekontor i alle fire 

kommunene. Disse skal holdes åpne innenfor normal arbeidstid alle hverdager. Alle fire 

legekontorene skal innenfor dette bemannes med minimum to leger og to medarbeidere 

samtlige hverdager. Det inngås avtale i forhold til vertskommunemodell med Salangen 

kommune som vertskommune. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

telefonsystem. Rådmenn/administrasjonssjefer utgjør styre/styringsgruppe og det 

utarbeides egne regler for samarbeidet. Astafjordlegen ledes faglig av en 

kommuneoverlege. I tillegg ansettes det administrativ leder (nyopprettet hel stilling) med 

bred ledererfaring og kompetanse. Astafjordlegen opprettes med eget 

organisasjonsnummer, og det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til 

Arbeidsmiljølovens §16. Nåværende ansatte (både leger og øvrige medarbeidere) 

opprettholder sine arbeidsbetingelser, og stimuleres til å påta seg arbeidsoppgaver ved 

behov også på et eller flere av legekontorene utenom eget ansettelsessted. Nyansatte må 

som en del av sitt ansettelsesforhold påregne å reise til øvrige legekontor ved behov. 

Astafjordlegen vil gjøre det enkelte legekontoret mindre sårbart i forhold til ferie, permisjon 

og sykdom og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseheving, oppfølging av studenter, 

felles møter og samhandling med spesialisthelsetjenestene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Samlet vil Astafjordlegen bidra til å sikre bedre legetjeneste for den enkelte innbygger. Det 

skal tilrettelegges for kompetanseheving for alle ansatte, og ved arbeid utenfor primært 

ansettelsessted foregår transporten i arbeidstiden med leasede kjøretøy. Innføringen av 

Astafjordlegen vil medføre økte kostnader, men disse vil langsiktig bli innspart helt eller 

delvis ved at leger og øvrige medarbeidere i økt grad blir værende i jobben over flere år. 

Astafjordlegen vil gi den enkelte bruker en stabil legetjeneste som totalt vil virke positivt på 

den totale samfunnsøkonomien. Det vil være mulig å innføre Astafjordlegen dersom en av 

de fire kommunen beslutter å ikke delta, men det tilrådes ikke å fortsette dersom kun to 

kommuner ønsker å samarbeide. 

Arbeidsgruppa tilrår at Astafjordlegen innføres og at de fire kommunene fatter likelydende 

vedtak inkludert plan for implementering av Astafjordlegen. 
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VEDLEGG 1 

Stillingsramme for kommuneoverleger i Astafjordlegen 

Notatet oppsummerer faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger. 

I vårt område er mange ulike oppgaver tillagt kommuneoverleger, andre kommuneleger og 

helsesjefer og kommunenes organisering er ikke ensartet. 

Oppgavene omfatter:  

• Faglig og eventuelt administrativ ledelse av kommunal helsetjeneste, herunder drift 

og ledelse av legekontor, medisinskfaglig ansvar for helsestasjon, 

rehabiliteringstjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og 

sykehjem 

• Internkontroll og prosedyreutvikling i helsetjenesten 

• Veiledning av turnusleger (LIS1- leger) og leger i spesialisering i allmennmedisin 

(ALIS)  

• Tilsyn, planarbeid og saksbehandling innen beredskap, folkehelse, miljørettet 

helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid 

Siden disse oppgavene kan organiseres, ledes og fordeles på mange måter, vil også 

stillingsrammen for å ivareta dette være fleksibel. Dersom rammen reduseres, vil flere 

oppgaver måtte fordeles på andre leger innenfor deres fastlønnsramme.  

Oppsummering av faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger  

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialitetsregler for samfunnsmedisin. 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har vedtatt en målbeskrivelse for 

spesialiteten. Følgende er utdrag fra denne: 

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å: 

• ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de 

samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand 

• tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende 

tiltak.  

• Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer 

• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser 

• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

2.2.1. Kommunehelsetjeneste 

Samfunnsmedisinsk praksis i en kommune har som mål å belyse og gi innsikt i: 
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• hva slags lovpålagte oppgaver som finnes i kommunen, som miljørettet helsevern, 

smittevern og helseberedskap 

• hvordan helsetjenestene forvaltes og hvordan beslutninger tas i et samspill mellom 

profesjonell rådgivning og politiske prosesser  

• hvordan helsetjenestene kan utvikles på bakgrunn av de epidemiologiske, 

personalmessige, forvaltningsmessige og økonomiske forholdene i samfunnet  

• utvikling og bruk av virksomhetens systemer for styring og evaluering av driften 

• samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommuneforvaltningen, frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner  

• bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser, katastrofeplaner 

i forhold til helse- og sosialtjenesten, smittevernplan herunder pandemiberedskap. 

• bidrag til et helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne, gjennom samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrig statlig 

helseforvaltning.  

Kommuneoverlegens oppgaver er dels fastsatt i lov. 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5: Kommunen skal ha en eller flere 

kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks.  

• Psykisk helsevernloven § 3.1: Foreligger det behov for legeundersøkelse som nevnt i 

første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen 

…, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. Kommunelegens vedtak om 

tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.  

• Smittevernloven § 7-2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet 

som pålegges i loven her; Planarbeid for smittevern og beredskap •  Oversikt •  

Forebyggende arbeid og akutt problemløsende •  Informasjon; 

• Folkehelseloven (Hastekompetanse og rådgiver) § 9: Myndighet innen MHV i 

hastesaker § 27: Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Det skal ansettes en 

eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 

blant annet: -  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 

til 7, inkl. epidemiologiske analyser, jf. § 5 - hastekompetanse … i saker innen MHV, 

smittevern og helsemessig beredskap - andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

• Dødsårsaksregisterforskriften § 2-3: Kommunelegen skal kontrollere at skjema, jf. § 

2-2, er nøyaktig og fullstendig utfylt, og videresende skjema til Dødsårsaksregisteret 

senest to måneder etter at det er mottatt. Dersom det er nødvendig, skal 

kommunelegen innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den 

person meldingen gjelder, før vedkommende døde.  
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Avtalefestede oppgaver: 

• Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom fastleger og kommunen. 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget 

og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig 

• SFS 2305 om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten:  

§ 13 Samfunnsmedisin  

13.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. …  

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin – eller det skal 

legges til rette for slik utdanning.  

13.3 Kommunen skal tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % 

av full stilling.  

13.4 For å sikre …, kan det etableres kommunal eller interkommunal 

beredskapsordning 

 

Andre oppgaver 

 

• Medisinskfaglig rådgivning  

o Oppfølging av fastleger/Legevakt  

o Organisering av tjenesten 

o Planarbeid  

o Kvalitetsarbeid/ Internkontroll  

o Medarbeidersamtaler 

o Bekymringsmeldinger fra befolkningen, politi, ambulanse eller ansatte 

o  Tvang: 

▪ Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og §10-

4  

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 26.05.2020 

 

 
Saksframlegg 

Aldersvennlig stedsutvikling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 16/20 03.06.2020 
Eldrerådet 21/20 09.09.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Ingen vedtak. 
  
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Ingen vedtak. 
 

Saksopplysninger 
Viser til håndbok for ALDERSVENNLIG STEDSUTVIKLING: 
 
Vi vet alle at det bor en god del eldre personer alene i egne boliger rundt om i kommunen. 
Boligene er ofte ikke tilrettelagt for eldre med en del helsemessige utfordringer. 
De fleste uten bil og liten sosial omgang.  Nærmeste pårørende bor ofte ikke i nærheten. 
Mange føler seg ensomme. En del synes det er trasig å spise alle måltider alene. Det fører igjen 
til bl.a. avmagring og helseproblemer. 
 
Pensjonistforbundet har holdt foredrag rundt om i kommunene om at eldre skal leve livet, hele 
livet. 
 
En del av livet er å kunne gå på forretningene og kjøpe det man får lyst på eller å delta på 
arrangementer, møter i lag og foreninger, klubber osv. samt fysioterapi, lege ... 
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I håndboka er det foreslått å bygge eldresenter.  Ett bygg med mindre boenheter på bakkeplan og 
i gangavstand til forretninger, møteplasser osv.   
En boenhet består av stue med kjøkkenkrok, ett soverom og bad/vaskerom. Hver boenhet har 
egen inngang. 
 
I bygningen kan det og være fellesrom med tv, teleslynge osv. samt spisebord hvor beboerne kan 
spise f. eks middag sammen om ønskelig. 
 
Planlegging av ett eldresenter tas opp på første eldrerådsmøte.   
 
Kartlegging av behov, plassering og økonomi som husleie for den enkelte beboer. 
 
Ovenstående diskuteres i førstkommende eldrerådsmøte. 
 
Vennlig hilsen Kjærlaug Pedersen
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 26.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Brosjyre om Dyrøy eldreråd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 17/20 03.06.2020 
Eldrerådet 22/20 09.09.2020 
   

 

Vedlegg 
1 informasjonsbrosyre_eldre_enkle_DyrøyEldreråd_ny 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Brosjyren ble godt igjennom. 
Omforent forslag til vedtak: 
Nye tilleggsopplysninger tas med i brosjyren før den sendes ut.  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Nye tilleggsopplysninger tas med i brosjyren før den sendes ut.  
 

Saksopplysninger 

Viser til siste møte i eldrerådet hvor det ble foreslått å lage en brosjyre med orientering om 
oppgavene eldrerådet har. 
 
Jeg har sett på en del brosjyrer fra andre lag/foreninger og institusjoner. 
 
Har laget ett forslag til en brosjyre: 
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Orientering fra Dyrøy eldreråd: 

 
Eldrerådet i Dyrøy har følgende medlemmer: 
Kjærlaug Pedersen   telefon nr 48012269 
Kristine Fossmo    telefon nr 45247251 
Anne Larsen     telefon nr 95945318 
Ove Gamst     telefon nr 97049521 
Odd Johan Bolle    telefon nr 41101323 
 
Det er lovbestemt at det skal være eldreråd i hver kommune. 
Eldrerådet skal gi uttalelse vedrørende alle saker som berører eldre i Dyrøy. 
Det kan være saker som skal behandles/avgjøres administrativt i kommunen eller i 
kommunestyret. 
Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ, komme med forslag til vedtak og i enkelte tilfeller 
fatte vedtak selv. 
 
For å få kjennskap til ønsker og behov som den enkelte eldre har, er vi avhenge av at dere tar 
kontakt med oss. 
 
Vennlig hilsen 
Dyrøy eldreråd 
 
Kjærlaug Pedersen 
 
Jeg foreslår at brosjyren sendes til alle husstander i Dyrøy. Det fordi at pårørende som bor her 
også får kjennskap til eldrerådet og dets funksjon. 
 
Vedlagt ligger utkast til brosjyre. 
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Informasjon 
om Dyrøy eldreråd 

 

 

Informasjon til eldre i Dyrøy kommune 
 

www.dyroy.kommune.no 

49



 
 

Dyrøy eldreråd 2019-2023 
 
Det er lovbestemt at det skal være eldreråd i hver kommune. 

 

Eldrerådet skal gi uttales vedrørende alle saker som berører 

eldre i Dyrøy. 

 

Det kan være saker som skal behandles/avgjøres administrativt 

i kommunen eller kommunestyret. 

 

Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ, komme med 

forslag til vedtak og i enkelte tilfeller fatte vedtak selv. 

 

For å få kjennskap til ønsker og behov som den enkelte eldre 

har, er vi avhengige av at dere tar kontakt med oss.  

 

Vennlig Hilsen  

Dyrøy eldreråd  

 

Kjærlaug Pedersen 

 

 

Eldrerådet i Dyrøy har følgende medlemmer:  
Kjærlaug Pedersen, leder:  Tlf. 480 12 269  

Kristine Fossmo, nestleder:  Tlf. 452 47 251 

Anne Larsen, medlem.   Tlf.  959 45 318 

Ove Gamst, medlem.  Tlf.  970 49 521 

Odd Johan Bolle, medlem. Tlf.  411 01 323 

 

Sekretær / Dyrøy kommune 

Telefon: 771 89 200 / 922 12 868 

E-post: postmottak@dyroy.kommune.no 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 03.09.2020 

 

 
Saksframlegg 

Eventuelt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 23/20 09.09.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Kort sammendrag 
 

Saksopplysninger 
 

Administrasjonens vurdering 
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