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Rådmannens forslag til vedtak 

Bemanningen i legekontoret økes med en legehjemmel og et legesekretærårsverk. Lønnsmidler 

til nye stillinger innarbeides i årsbudsjett for 2018 / økonomiplan 2018- 2021. Lønnsmidler for 

2017 tas med i budsjettregulering i juni 2017.  

Stillinger lyses ut snarest og tiltredelser anslås å være ferdige etter sommerferien.  

 

Ekstra legeressurs og ekstra ressurs ledende legesekretær som avklart i FSK 12 / 2016 avvikles 

fra samme dato nye ressurser er på plass.  

 

Anslåtte kostander for 2017 vil være ca. kr 250 000.  

Fra 2018 vil anslåtte årlige kostnader være ca. kr 1 150 000.  

 

Beløpene inngår i kostnadsfordeling.  

 

 

Saksopplysninger 

Tana – Nesseby legekontor har per dags dato tilsammen 5 legehjemler + 2 turnuslegestillinger. 

En av legene og en av turnusene har kontorsted i Nesseby. I tillegg er det av og til 

medisinstudenter.  Tana har arbeidsgiveransvar for alle leger og de legesekretærene som har 

arbeidssted i Tana (5 årsverk). Nesseby har arbeidsgiveransvar for sine legesekretærer (1,5 

årsverk).  

Ca. 0,5 – 0,75 legesekretærårsverk i Tana brukes daglig til å betjene felles vaktlegefunksjon. 

Ledende legesekretær bruker ca. 15-20% av sin stilling til fellesoppgaver for begge 

legekontorer.  

Fra 1.12.17 ble kommunelege Piotr Walentynowicz konstituert som virksomhetsleder og 

kommunelege Kai Syverud ble konstituert som kommuneoverlege. Samtidig ble ytterligere 

ressurser i virksomheten midlertidig økt med en 50% ledende legesekretær og en 100% lege til 



og med permanent løsning med kommuneoverlege / virksomhetsleder er på plass. Det er ikke 

budsjettert noe lønnsmidler til økte stillingsressurser for 2017.  

 

Den 29.3.17 sendte konstituert kommuneoverlege K Syverud en epost til rådmannen og skrev 

blant annet følgende:  

«Virksomhetslederen innehar virksomhetslegestillingen i tillegg til sin full stilling som 

kommunelege og det har vært en nokså krevende stilling å inneha ved siden av svært stor 

arbeidsbelastning som lege. Slik situasjonen er nå, opplever både helsesekretærer og 

leger et svært stort arbeidspress der man nærmest “drukner” i arbeide på en rekke 

arbeidsområder. Samtidig er det et stort behov for oppdatering av rutiner og prosedyrer 

på legekontoret.» 

 

Konstituert virksomhetsleder P Walentynowicz fratrådte fra sin stilling fra 1.4.2017 og fra 

samme datoen konstituerte rådmannen kommunalsjef for helse og omsorg som virksomhetsleder 

i helsetjenester i tillegg til sin full stilling som kommunalsjef.  

Ekstra legestilling på 100% ble redusert til 50% fra samme dato. Ekstra ressurs på legesekretær 

er videreført. 

 

Administrasjon jobber for tiden med å finne en permanent løsning som virksomhetsleder, ikke 

kombinert stilling som virksomhetsleder / kommuneoverlege. Legene støtter denne modellen.  

 

Kommunalsjefen har siden høst 2016 hatt flere samarbeidsmøter med legesekretærer og leger 

hvor det blant annet er vurdert tiltak til å lette stor arbeidsbelastning for legesekretærer, her 

under for eksempel med iverksatte timebestillinger til laboratoriet og skiftestua. Det er også 

prøvd å få til mer samarbeid med legesekretærer i Nesseby legekontor men dette har vist seg å 

være meget utfordrende begrunnet med lite styringsmuligheter for legesekretærer i Nesseby da 

arbeidsgiveransvaret for legesekretærer ligger i Nesseby, ikke i Tana.   

 Kommunalsjefen har siden desember 2016 hatt ukentlige oppfølgingssamtaler med 

virksomhetslederen og kommuneoverlegen, samt jevnlige møter med helsesekretærer og andre 

faggrupper innen virksomheten.  

Siden 1.4.17 hatt kommunalsjefen hatt nesten daglige møter med personalet i helsetjenesten.  

Det kommer tydelig frem i møter og samtaler at arbeidsbelastning har vært og er stor både for 

leger og legesekretærer. 

 

Kommunen har avtalt med legene en fastlegeliste på ca. 750 plass per lege. Per dags dato har to 

av legene venteliste på sine lister og to andre leger har 73 / 139 ledige plasser i sine lister. 

Nesseby lege har 102 ledige plasser i sin liste på totalt 950 plasser. Mange sammenlignbare 

kommuner med lang vei til sykehuset har fastlegelister med ca. 600 pasienter (blant annet økte 

Vadsø sine legeressurser og reduserte fastlegelister til ca. 600 i høsten 2016).  

 

4 av dagens 5,5 ansatte leger (faste og vikarer) har lite erfaring fra kommunehelsetjenester. To 

av de 4 har tidligere jobbet på sykehus og to andre er ansatt i vikariater rett etter sine 

turnustjenester. Alle 4 leger har krav på veiledning 2 timer i uke. Per dags dato har kommunen 

kun en godkjent veileder og en del av veiledning tjenesten må kjøpes fra private leger utenfor. I 

tillegg har vi fått godkjent av Fylkesmann en type gruppeveiledning internt i kommunen. 

Dessverre er det utfordrende å finne nok tid til gruppeveiledning og det opplyses fra legene at 

det ikke har vært ukentlig gruppeveiledning siden januar. Konstituert kommuneoverlege som 

per dags dato er den eneste godkjent veileder i kommunen har så stor arbeidsbelastning på grunn 

av mange uerfarne leger at det er utfordrende å finne tid til veiledning utenom det daglige råd og 

veiledning han gir til alle legene.  

Nye og uerfarne leger krever sitt oppmerksomhet i form av råd og veiledning også fra 

legesekretærer. 



 

I tillegg til kommuneleger har Tana- Nesseby legetjenester også to turnusleger i hver tid. 

Turnuslegene har over tid vært den viktigste rekrutteringskilde for kommunen og kommunen 

bør sørge for også i framtiden at turnuslegene blir godt ivaretatt og at kommunelegene har tid 

nok til å følge opp og veilede turnuslegene. Da Nesseby legekontor er ubemannet pga. 

legefravær har Nesseby turnuslege også sin kontorplass i Tana legekontor, samt da Nesseby 

turnuslege har vakt.  Flere leger på legekontoret generer mer arbeid til legesekretærer.   

 

Regjeringens krav om spesialisering i kommunehelsetjenester har medført en god del 

obligatorisk fravær på legene begrunnet med krav om flere kurs per år, her under også noen kurs 

med flere ukers varighet. Hittil i året har det totalt vært fravær på leger fra 0,7 til 1 årsverk pga. 

obligatoriske / andre kurs- og møtevirksomheter.  

 

Legene opplyser at de har mye etterslep i administrativt arbeid etter lengre periode med ustabil 

legebemanning. Ventetid til fastlegen varierer fra to uker ( i Nesseby )  til fra fire til åtte uker ( 

Tana) . Uerfarne leger er ikke like produktive til å ta unna pasientstrømmen som erfarne leger.  

 

For tiden medfører langtidsfravær i helsesøstertjenesten også ekstra oppgaver både for leger og 

legesekretærer. 

 

Kostnadskalkulering:  

 

1 årsverk legesekretær 

-  fastlønn  kr 500 000, inkludert sosiale kostnader.  

 

1 årsverk lege: 

- Fastlønn   kr 1 020 000, inkludert sosiale utgifter 

- Refusjoner  kr -400 000, (anslått med månedlig inntjening kr 70 000) 

 

Totale kostander for økning av ressurser fra 2018 anslås æ være ca. kr 1 150 000 

 

Beløpene inngår i kostnadsfordeling.  

Vurdering 

Ressurser på legekontoret er sprengt. Arbeidsmiljøet er blitt noe skadet pga. stort 

arbeidsbelastning for alle parter. Det vurderes at det er økt risiko for langtidsfravær, i verste fall 

fare for oppsigelser på legesiden. Alle leger jobber mye over den vanlige arbeidstiden, blant 

annet for å være ajour med administrative oppgaver, dokumentasjon osv. Arbeidshverdagen for 

helsesekretærer er også stressende.  

 

Kommunalsjefen har senest den 18.4. 17 hatt en samtale med kommuneoverlegen og begge to er 

meget bekymret for stor arbeidsbelastning for leger og legesekretærer, ikke minst for 

kommuneoverlegen som må ta mye ansvar pga. mange nye leger i allmennpraksis. Alle leger og 

legesekretærer utrykker stressende og hektisk hverdag og stor arbeidsbelastning over tid. Det er 

en del arbeidsoppgaver som må prioriteres bort. Opparbeiding / oppdatering av planverk, rutiner 

og prosedyrer er en av de oppgavene som har vært nedprioritert over lengre tid (flere år). Det 

vurderes å være stor risiko på økt fravær pga. høyt arbeidsbelastning og det er allerede en del 

fravær i virksomheten, visstnok av andre grunner enn høy arbeidsbelastning. 

Det er verdt å nevne at gjennomsnittsalder for helsesekretærer er over 55 år. 

 

Rådmannen vurderer at kommunen er tvungen å styrke legeressurser for å sørge for forsvarlige 

arbeidsforholdene til ansatte men også sørge for rimelig tilgang til legetjenester, også utenom 



akutt og øyeblikkelig hjelp, for befolkningen.  Ved å styrke legebemanning med et årsverk 

avlaster man også vaktbelastning for leger, her under også bakvaktbelasting på grunn av 

strengere krav om kompetanse i tillegg til vanlig vaktbelastning. Vaktbelastning er en av tingene 

leger er meget opptatt av ved ansettelser. Mindre vaktbelastning vil være et godt tiltak for å 

rekruttere og beholde legene i Tana også i fremtiden.  

 

Øker man legebemanning vurderer rådmannen at legesekretærbemanningen må økes i samme 

takt. Flere leger genererer mer arbeid til legesekretærer, blant annet flere pasienter til diverse 

undersøkelser som blir gjort av helsesekretærene, her under blant annet 

laboratorieundersøkelser, ekg, spirometri, blodtrykk, assistere på skiftestua og gynekologiske 

undersøkelser, innkallinger, flere henvendelser i skranken etc.  

 

Det er allerede nå stort press på laboratoriet og skiftestua. Samhandlingsreformen stiller nye 

krav til allmennlegen og allmennlegekontoret både på forebyggingsplan og etter at pasientene 

har vært sykehusinnlagt. Blant annet tidligere utskrivninger fra sykehusene har medført økt 

arbeidsbelastning i skiftestua og til tross for timebestilling presses det inn maksimalt med 

pasienter innimellom oppsatte timer. Vi har i flere år sett behov for at det bør være to 

helsesekretærer som jobbe i laboratoriet i de mest hektiske tidene på dagen, men vi har ikke 

ressurser til det.   

 

Tidligere anbefalte NHSF (Norsk helsesekretærforbundet) og Legeforeningen 1,2 medarbeider 

per lege. Dagens praksis er 0,9 medarbeider per lege (ubekreftet tall).  I Tana har vi per dags 

dato 1,0 medarbeider per lege (i Nesseby 1,5). Regnes turnuslegene også med er tallet i Tana 0,8 

medarbeider per lege og i Nesseby 0,75.  Tidsbesparelser i forbindelse med diverse elektroniske 

løsninger har vært argumentet for å ha mindre personell. Men faktum er at denne tiden blir 

oppspist av nye og andre oppgaver.  

  

 

 


