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Forord 

 
Helsekontoret legger med dette fram sin innstilling til Plan for legetjenesten i Bodø 2017-2021. Her 

framgår Helsekontorets forslag til utviklingen av legetjenesten ved å angi status pr. i dag, utfordringer 

som vi ser i planperioden og identifiserte behov / anbefalinger om tiltak med budsjettmessige og 

organisatoriske konsekvenser. 

 

Planen har et tidsperspektiv på fire år, ut året 2021. Planen bygger videre på Plan for legetjenesten 2007-

2016.  

 

Planen er revidert av helseleder Arne Myrland og kommuneoverlegene Stefan Kjelling, Jannicke 

Fosdahl, Trond Mikkelsen, og Kai Brynjar Hagen.  
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1 Sammendrag 
 

En velfungerende legetjeneste er grunnsteinen i all kommunal helsetjeneste. Bodø kommune tilbyr sine 

innbyggere forsvarlige og gode legetjenester og skal også gjøre det fremover. Vi har et fastlegekorps av 

høy kvalitet og som viser stor innsats og fleksibilitet i sine oppgaver for den kommunale helsetjenesten.  

 

Samtidig er det klart at vi ser krevende utfordringer fremover. Her vil vi peke på fem sentrale som må 

håndteres i den nye planperioden:  

 

1. Samhandlingsreformen har medført nye og økte krav til den kommunale legetjenesten. Kommunen 

vil fremover få ansvar for flere pasientene fra spesialisthelsetjenesten som i tillegg vil ha mer 

komplekse helseutfordringer enn i dag.  

 

2. Bodø kommune vil få ansvar for mange  flere eldre med multidiagnoser og kroniske 

helseutfordringer.  

 

3. Kommunen har store utfordringer med å rekruttere nye fastleger.  

 

4. Vi har en sårbarhet ved fravær både hos fastlegene, i sykehjem, legevakt og i andre kommunale 

legetjenester. Grunnbemanningen av leger er lav, og det er svært krevende å skaffe legevikarer.  

 

5. Pasienter med psykiske lidelser vil i større grad bli en del av kommunens ansvar i tiden fremover. 

Dette både fordi spesialisthelsetjenesten overfører flere psykisk syke pasienter til 

kommunehelsetjenesten, og fordi antallet innbyggere med psykiske lidelser øker fremover.  

 

6. Kommunen mangler kommunelegeressurser som kan bidra inn i det kommunale arbeidet knyttet til 

utviklingen av helsetjenestene fremover.  

 

I planperioden vil det være et øktende behov for kompetanse blant fastlegene, blant annet om 

behandling av multisyke, om demens og andre aldersrelaterte sykdommer og om lindrende behandling. 

Økt kompetanse og kapasitet hos fastlegene vil være viktige satsningsområder.  

 

Utviklingen i planperioden stiller samlet sett større krav til samarbeid både internt i kommunen og 

eksternt, og det er behov for innovasjon og utvikling av legetjenestene i tråd med endrede behov hos 

innbyggerne våre og endrede oppgaver for kommunene. Endringene i arbeidsdelingen mellom 
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spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene stiller økte krav til kompetanse som allerede er i 

kommunen, men også annen og ny kompetanse. Når oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og over 

til kommunene må vi også vurdere å rekruttere kompetanse til disse oppgavene fra 

spesialisthelsetjenesten.  

  

Vi har spesifisert prioriterte tiltak for den neste planperioden i planens punkt 9. I planens pkt. 10 har vi 

pekt på syv tiltak som samlet vil sikre kommunen en riktig dimensjonert kapasitet til å møte 

utfordringene innen legetjenesten, gi innbyggerne forsvarlige og gode legetjenester og sikre ressurser til 

å bidra i utviklingen av helsetjenestene i Bodø kommune i planperioden. Disse syv utgjør seks 

driftstiltak og ett investeringstiltak. 

 

Drift: 

1. Rekruttere fastleger til minst syv nye fastlegehjemler de neste 4 år. Handlingsrom til å etablere minst 

fire av disse som kommunale stillinger.  

 

2. Ansette kommuneoverlege med spesialisering innen indremedisin, geriatri, nevrologi eller 

allmennmedisin. Stillingen etableres med faglig ansvar ved Sølvsuper Helse- og Velferdssenter 

(heretter benevnt Sølvsuper), og med særlig ansvar for å bistå kommunen i dialogen med 

spesialisthelsetjenesten innenfor den somatiske delen av samhandlingsarbeidet.  

 

3. Ansette kommuneoverlege innen samfunnsmedisin. Denne vil kunne gi økt kvalitet og medvirkning i 

kommunens folkehelsearbeid, forebyggende helsearbeid og øvrig planarbeid som har behov for 

medisinskfaglig kompetanse. Denne ressursen kan ved kortvarige behov også brukes ved 

kommunens øvrige legetilbud. 

 

4. Ansette en kommunal allmennlege som kan arbeide som "supervikar" ved fravær o.l. i 

fastlegekorpset og ved kommunens øvrige legetilbud. Denne ressursen kan også brukes ved 

Legevakta slik at vaktbelastningen for fastlegene reduseres.  

 

5. Etablere utrykningsteam ved Legevakta. Lege og sykepleier vil kunne rykke ut ved behov til 

sykehjem, hjemmetjeneste og hjemmeboende. Dette vil også være et tilbud til psykiatriske pasienter 

– psykebil. Utrykningsteamet bør være tilgjengelig utenom fastlegekontorenes åpningstider; 

ettermiddag/kveld på ukedager og i helgene. 
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6. Ansette en kommunal overlege med spesialisering innen psykiatri. Stillingen etableres med 

hovedoppgaver innen bistand til fastlegene og kommunens arbeid med psykiatrisk 

behandlingstrengende, i tillegg til å bistå kommunen i dialogen med spesialisthelsetjenesten innen 

psykiatri. 

 

Investering: 

1. Etablere et helsebygg som blant annet inneholder legevakta med observasjonssenger, kommunale 

akutte døgnplasser (heretter kalt KAD), fastlegekontor og andre kommunale tjenester i planperioden. 

Her bør også helseteam, korttidsavdeling, rehabiliteringstjenester, psykologtjenester mv. vurderes 

tatt inn. Det samme gjelder evt. interkommunale samarbeidsenheter. 
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2 Innledning 
 

2.1 Mål for legetjenesten i Bodø kommune 

 

Bodø kommune skal ha en faglig god og lett tilgjengelig kommunal legetjeneste for de som har behov 

for legetjenester i Bodø. Legetjenesten skal sikre god forebygging, utredning og behandling, samt 

ivareta tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, med spesialisthelsetjenesten og øvrige relevante 

aktører. 

 

2.2 Bakgrunn og formål med planen 

 

Kommunene har en lovpålagt plikt til å planlegge sin helsetjeneste, og som ledd i dette besluttet helse- 

og sosialavdelingen våren 2007 å gi helsekontoret i oppdrag å lage en plan for legetjenesten.  Også 

Rammeavtalen mellom KS og DNLF (ASA 4310) pkt. 6.2 "Planlegging", gir føringer for å utarbeide 

plan for legetjenesten i kommunene: 

 

"Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte 

rammebetingelser, slik som forventet listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger 

mv. Kommunen skal utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges 

samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelsene." 

 

Første plan (2007-2016) hadde et tidsperspektiv på 10 år. På bakgrunn av den stadig hurtigere 

samfunnsutviklingen og økte endringer i rammebetingelser har vi funnet det riktig å ha et tidsperspektiv 

på 4 år i den nye planen.  

 

Planen har flere formål: 

 

 Sikre en helhetlig oversikt over tjenesteområdene for legetjenestene i Bodø kommune.  

 Danne grunnlag for dimensjonering av tjenestene for å sikre at disse er i samsvar med krav fastsatt i regelverk.  

 Sikre at legetjenestene i Bodø kommune fyller de behov befolkningen har for primærlegetjenester og 

samfunnsmedisinske legetjenester.  

 Bidra til å sikre faglig gode helsetjenester for befolkningen. 

 Sikre god kvalitet på offentlige allmennlege- og samfunnsmedisinske tjenester. 

 Utgjøre et beslutningsgrunnlag til bruk i politiske og administrative prosesser knyttet til utviklingen av 

legetjenestene i Bodø kommune. 

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
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Denne planen er en oversikt over dagens organisering og utfordringer på kort sikt og viser behov for 

legeressurser de kommende fire år.  

 

Helse – omsorg og sosialplanen som er under arbeid vil ta opp de langsiktige utfordringer og strategier 

som vil utforme og påvirke fremtidens legetjenester. Etter ferdigstillelse av Helse – omsorg og 

sosialplanen kan det være nødvendig å revurdere denne planen.  

 

2.3 Evaluering av "Plan for legetjenesten 2007 – 2016" 

 

De konkrete tiltakene i forrige plan er listet opp under, og merket om de er gjennomførte eller ikke. 

 
1.  Rekruttering        

- Nye hjemler opprettes iht. tabellen i pkt.8.1; Rekruttering av nye leger  

- Fastlønnssenter med utdanningsstillinger på Mørkved forsøkes realisert slik vedtatt i bystyrets vedtatt i sak 02/46. 

 

- Delelister  

- Subsidiering/oppstarttilskudd til nye lister uten innbyggere  

- Veiledning. Kostnad 46 000 pr. lege  

- Ingen nye etableringer av solopraksiser  

- Fast lønn natt Bodø legevakt.  

- Barnehageplass  

 

 

 

2. Tilsettinger fastlegehjemler 

-  På grunn av liten tilgang og søknad på ledige hjemler bør Bodø kommune forsøke å dekke et etterslep på 3 hjemler 

innen utgangen av 2008.   

-  Nye hjemler iht. befolkningsøkning må opprettes fortløpende etter tabellen vist i pkt. 8.1.  

-  Ved avgang hos leger må det tilsettes nye, vist i tabell i pkt. 8.1.  

 

3. Offentlige legeoppgaver 

- Øke legetimer i sykehjem med ca. 100 timer pr. uke fra 2009  

-  Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningkontor.  

-  Fraværsordning for sykehjemsleger må utarbeides.  

- 100 % stilling som sykehjemslege  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Overgrepsmottaket Bodø legevakt 

- Videreføring av overgrepsmottaket etter prosjektperioden utløp i oktober 2007.  

 

5. Samfunnsmedisinske oppgaver  

- Opprettholde funksjonene i dagens organisering i Helsekontoret da dette fungerer bra.    Tilsette 

kommuneoverlege i deltids stilling innen rus- og psykiatri som vi har budsjett for.  
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-  Øke alle kommuneoverlegestillingene fra 20 – 40 %.  

6. Administrative tiltak 

-  Tilsette saksbehandler på Helsekontoret.  

 

7. Ansette en fjerde turnuslege i kommunen  

 

Vi har evaluert forrige plan for legetjenesten og finner at den i store deler har blitt fulgt opp, og bidratt 

vesentlig til den utvikling av legetjenesten i kommunen som vi har hatt. Legetjenesten har i stor grad 

utviklet seg i tråd med sentrale føringer, og befolkningens behov. Samtidig ser vi at det er punkter som 

vi ikke har lyktes med (kommuneoverlege rus- og psykiatri og sykehjemslege), som gjør at vi har til 

dels store utfordringer som vi tar med oss inn i neste planperiode.  

 

 

3   Rammevilkår for legetjenestene 

3.1 Rettslige rammer 

 

Kommunene har hovedansvaret for primærhelsetjenesten. Legetjenesten er en vesentlig del av 

kommunes ansvar. Sentrale krav til kommunene for organisering og drift av legetjenester fremkommer 

primært gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Loven inneholder regler om kommunens 

overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, herunder 

legevakt og fastlegeordning.  

 

Pasientenes og brukernes rettigheter til de samme tjenestene er regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å ansette en eller flere 

kommuneleger. Disse skal utføre oppgaver gitt kommunelegene direkte i lov og gjennom instruks i 

kommunen. Kommunelegene skal også være medisinskfaglige rådgivere for kommunen. 

 

Akuttmedisinforskriften regulerer kommunenes plikt til å sikre at befolkningen ved behov for 

øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dette 

skjer hovedsakelig gjennom den kommunale legevaktordningen. 

 

Fastlegeordningen er også regulert gjennom forskrift (forskrift om fastlegeordning i kommunene, og 

forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen).  Fastlegeordningen er i tillegg basert på 

et avtalesamarbeid mellom kommunene som har «sørge for» ansvaret for allmennlegetjenester (KS) og 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven
https://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-843
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de som skal utføre tjenestene (Legeforeningen). Den individuelle avtaler som inngås mellom kommunen 

(Helsekontoret) og den enkelte fastlege er et påheng til rammeavtalen.  

 

Også Folkehelseloven gir føringer for kommunene. Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og 

statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Kommunen skal ifølge § 4 fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte 

befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Folkehelseloven pålegger 

kommunene å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver iht. loven, blant 

annet rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og utøvelsen av hastekompetanse innen miljørettet 

helsevern, smittevern og beredskap. Smittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme 

sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike 

sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land, og utdyper oppgaver som er tillagt 

kommunelegene.  

 

3.2 Nasjonale politiske føringer 

 

Samhandlingsreformen er en reform som springer ut av Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), 

Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett tid, og har som mål å gi bedre folkehelse 

og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, behandle 

tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. 

Reformen medfører en ny og utvidet rolle for kommunene og et vesentlig større ansvar for nye og 

komplekse pasientgrupper.  

 

Fremtidens primærhelsetjeneste, Meld. St. 26 (2014-2015) har fokus på helhetlige pasientforløp og 

tilbud og er en oppfølging og konkretisering av samhandlingsreformen. Pasientens helsetjeneste er i 

fokus og tjenester levert i nærhet til innbyggerne sentrale. Kommunene skal gjøres i stand til å oppfylle 

samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer forebygging og 

tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor, og at en større andel av tjenestene leveres i 

kommunene. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse i kommunehelsetjenesten fremover. 

 

Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019, Meld. St. 11 omhandler hvordan en større desentralisering 

og fleksibilitet i spesialisthelsetjenesten skal styrke samarbeidet med kommunal helse og 

omsorgstjenester. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://helsedirektoratet.no/lover/smittevernloven
https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-helhetlig-helse--og-omsorgstjeneste/id2410471/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/
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Folkehelsemeldingen 2015 Meld. St.19 omhandler det forebyggende og helsefremmende helsearbeidet 

som fremover skal styrkes med fokus på mestring. Psykisk helse skal bli like viktig som fysisk helse i 

folkehelsearbeidet. I samarbeid med KS vil regjeringen sette i gang et utviklingsarbeid for å etablere et 

program for folkehelse i kommunene. Programmet skal legge vekt på psykisk helse og rus. Barn og 

unge skal være en prioritert målgruppe. Folkehelseprogrammet vil være et virkemiddel for å integrere 

psykisk helse i lokalt folkehelsearbeid og på tvers av de ulike sektorene i kommunene. 

 

3.3 Kommunale planer 

 

I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål og hovedstrategier for kommunen. Sammen med 

kommunedelplaner legger denne føringer for plan for legetjenester. Bodø kommune er nå i en prosess 

med revidering av Samfunnsplanen. Kommunedelplan for Helse- omsorgs og sosialtjenestene er under 

utarbeidelse. Oppvekstplanen skal rulleres. I og med at disse planene ikke er ferdigstilt har vi ikke 

kunnet ta inn evt. føringer fra disse inn i plan for legetjenesten.  

 

Handlingsplan for folkehelse 2017-2021 er også under utarbeidelse og vil få betydning for utviklingen 

av legetjenesten fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkehelsemeldingen-mestring-og-muligheter/id2403920/
http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/N%C3%A6ring%20og%20Utvikling/Folkehelse/Oppstartsmelding%20handlingsplan%20%20folkehelse.pdf
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4 Drivere i utfordringsbildet  
 

Antall innbyggere i Bodø kommune er 51.022 pr. januar 2017. I tillegg har kommunen til enhver tid et 

betydelig antall studenter, turister, pendlere og andre tilreisende som har behov for legetjenester.  

 

Prognosen på utvikling i aldersgruppene ser slik ut for Bodø kommune frem til 2021 og frem til 2030: 

 
Årene 2018-2021 er prognosetall utarbeidet av SSB juni 2016, nærmere bestemt MMMM prognosen 
til SSB. 
 

Befolkningsutvikling F 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 
Vekst 
2017-
2021 

0-5 år 3 578 3 578 3 606 3 673 3 730 152 

6-15 år 6 159 6 182 6 201 6 201 6 233 74 

16-66 år 34 606 34 879 35 140 35 353 35 466 860 

67-79 år 4 887 5 059 5 223 5 385 5 600 713 

80 år + 1 792 1 840 1 898 1 959 2 017 225 

Sum 51 022 51 538 52 068 52 571 53 046 2 024 
Tabell 1. F 2017 er faktiske tall per 1.1.2017. P2018-2021 er hentet fra SSB sin MMMM prognose utarbeidet 
juni 2016. Kilde: SSB. 

Det ligger inne en forventning om en samlet vekst på 2 024 personer fra 2017 til 2021, 
gjennomsnittlig 404 personer per år i kommende økonomiplan periode. 
 

 Antall Prosentvis endring 

Befolkningsendring 2017-2021 2017-2030 2017-2040 2017-2021 2017-2030 2017-2040 

0-5 år 152 375 292 4,2 % 10,5 % 8,2 % 

6-15 år 74 309 628 1,2 % 5,0 % 10,2 % 

16-66 år 860 2 404 3 452 2,5 % 6,9 % 10,0 % 

67-79 år 713 1 814 3 070 14,6 % 37,1 % 62,8 % 

80 år + 225 1 298 2 607 12,6 % 72,4 % 145,5 % 

Sum 2 024 6 200 10 049 4,0 % 12,2 % 19,7 % 
Tabell 2. Befolkningssammensetning fra 2017 til 2021. 

 

I tabellen over framkommer det at aldersgruppen 67-79 år og 80 år + forventes å øke mest av alle 

befolkningsgrupper i perioden frem til 2021. SSB anslår at det vil være 225 flere i aldersgruppen 80 + år 

i 2021 enn i 2016. I 2030 vil det være ca. 1300 flere eldre enn 80 + sammenlignet med 2016. Forventet 

økningen frem til 2040 for disse eldste aldersgrupper er enorm. Dette vil stille store krav både i 

planperioden og på mellomlangsikt for innretning av legetjenesten og det øvrige tjenestetilbudet.  

  

Vi vil altså få et hurtig økende antall eldre i Bodø kommune de neste årene.  
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Dette er omtalt i Planstrategi Bodø 2016 - 2020 (s. 23): 

 

"Antall brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester forventes å øke, og økningen av 

antall eldre innbyggere er en særlig utfordring. Dette krever utbygging av kapasitet og økt 

kompetanse på aldring." 

 

Folkehelseinstituttet publiserer "Folkehelseprofiler" for alle landets kommuner. Statistikkområdene som 

inngår i profilene for kommuner og fylker er grunnleggende data om befolkning og levekår, miljø, 

skole, levevaner, helse og sykdom. Profilen skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt 

over folkehelsetilstanden i kommunen. Profilen for Bodø kommune viser at kommunen ikke utmerker 

seg negativt i vesentlig grad, men har noen utfordringer knyttet til spesifikke områder som 

muskel/skjelett-sykdom og psykiske symptomer og lidelser. Samtidig viser profilen at vi er bedre enn 

gjennomsnitt på blant annet vaksinasjonsdekning og har færre type 2- diabetikere med medikamentell 

behandling. Også dokumentet "oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bodø kommune" 

som er utarbeidet av Bodø kommune peker på lignende helseutfordringer.  

  

Til tross for at mange eldre har god helse og en aktiv satsning på folkehelsearbeid, vil økningen i antall 

svært gamle medføre at vi får økende sykelighet blant eldre fremover. Folkehelsearbeid er svært viktig, 

men vil etter vår vurdering ikke medføre at vi får færre syke eldre i Bodø kommune fremover. Arbeidet 

kan imidlertid dempe veksten vi alternativt vil få.  

 

Kreft rammer flest eldre. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år. I 

Norge skyldes derfor en vesentlig del av den kraftige økningen i krefttilfeller at vi lever lengre enn 

tidligere og at en økende andel av befolkningen er eldre. 

 

Forekomst av demens stiger med alder. På grunn av økning i antall eldre, kan antallet demente fordobles 

fram mot år 2040. I overkant av 80 % av de som har langtidsplass i sykehjem har demenssykdom, og 

over 40 % av de som er over 70 år og får hjemmetjenester, har demens (hyperkobling side 40). 4 000 

personer under 65 år har demens i Norge.  

 

Av de eldste eldre har over halvparten hjerte- eller karsykdommer, mens 40 prosent forteller om 

sykdommer forbundet med muskel og skjelett.(side 46). Mange har flere sykdommer samtidig.  

 

http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Samfunn%2C%20n%C3%A6ring%20og%20politikk/Kommuneplan%20og%20samfunnsdel/Filer/Planstrategi.pdf
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1804&sp=1&PDFAar=2017
http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Teknisk%20avdeling/Byplankontoret/H%C3%B8ringOgOffentligEttersyn/planstrategi/Oversikt%20helsetilstand%20og%20p%C3%A5virkning.pdf
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1280/Statusrapport%20hjernehelse%20endelig.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1280/Statusrapport%20hjernehelse%20endelig.pdf
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa32/sa32.pdf
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa32/sa32.pdf
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Den kommunale legetjenesten vil fremover få ansvar for flere pasienter med flere og mer krevende 

diagnoser.  Dette skjer blant annet som følge av den medisinske utviklingen og utviklingen i 

spesialisthelsetjenesten, med bl.a. redusert liggetid i sykehus, økt poliklinisk behandling, og økte 

muligheter for å tilby kronisk syke oppfølging utenfor sykehuset. Dette stiller nye og økte krav til 

behandling og oppfølgning i den kommunale legetjenesten, og behovene for medisinskfaglig 

kompetanse vil øke. 

 

Det er økning i omfanget av psykiske plager og sykdom i befolkningen. Dette stiller også kommunene 

overfor økte oppgaver og utfordringer. Det å lykkes med gode overganger mellom NLSH Psykiatri, 

fastleger og kommunal oppfølgning er krevende og både kompleksiteten og antall pasienter/brukere vil 

øke i planperioden. Det er allerede krevende for fastlegene å følge opp denne pasientgruppen på en god 

måte. 

 

De utfordringer som er skissert ovenfor kan ikke over tid løses alene med økning av økonomiske 

ressurser. Legetjenesten vil i fremtiden også måtte omstille seg, løse oppgaver på en ny måte, bruke ny 

teknologi og samarbeide med andre faggrupper for å ivareta de fremtidige oppgavene på en forsvarlig 

måte.  

 

 

5    Helsekontorets organisering og administrering av                      

legetjenesten 
 

5.1  Status 

 

Kommunene har hovedansvaret for primærhelsetjenesten, og den kommunale legetjenesten er en 

vesentlig del av denne. Helsekontoret administrerer den kommunale legetjenesten.  

 

Den kommunale legetjenesten består av: 

 

 Kurativ allmennlegetjeneste (fastleger og deres støttepersonell) 

 Allmennmedisinsk offentlig arbeid (legetjenester i sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste 

helsestasjon for ungdom, migrasjon/flyktningelege, fengselslege, lege for asylmottak)                        

 Akuttmedisinsk arbeid /Legevakt 

 Samfunnsmedisinsk arbeid (Kommuneoverleger) 
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Fordeling årsverk leger tilknyttet Bodø kommune: 

Kurativ allmennlegetjeneste (fastleger):              37,12 årsverk  

Allmennmedisinsk offentlig arbeid                          8,082 årsverk 

Kommuneoverleger                                                  1,60 årsverk 

Fast ansatte leger dagtid Bodø Legevakt                  1,0 årsverk 

Sum                                                                        47,8 årsverk  

Andre bistillinger (universitet, kontrollkommisjon): 1,0 årsverk                         

 

Helsekontoret administrerer fastlegeordningen og det offentlige allmennmedisinske arbeidet som 

fastlegene i Bodø er forpliktet til å utføre. Se kapittel 7 "Allmennmedisinske offentlige oppgaver". 

 

Kommuneoverlegene er også organisert under Helsekontoret. Se kapittel 8 om Samfunnsmedisinsk 

arbeid.  

 

Helsekontoret har videre ansvar for kommunens to kommunale legekontorer – Havna og Rønvik 

legekontoret – med til sammen 10 leger, 2 turnuskandidater og øvrig helsepersonell.  

 

Legevakten i Bodø er organisert i en egen enhet i Helsekontoret, og har ansatt 

kommuneoverlege/legevaktsjef i 40 % stilling med medisinskfaglig ansvar for legevakten og 

overgrepsmottaket. I tillegg har enheten daglig leder og fagkoordinatorer i delte stillinger som har 

administrative oppgaver. For tiden er det 3 legevaktsleger og 35 sykepleiere ansatt ved legevakta. Se 

ellers planens pkt. 7.7. 

 

Helsekontoret har også ansvaret for fengselshelsetjenesten. Dette innebærer å gi innsatte i Bodø fengsel 

tilgang til kommunale helsetjenester likt med øvrige innbyggere i kommunen. Dette tilbys gjennom 

legetjenester og sykepleiertjenester i samarbeid med øvrige interne og eksterne aktører i 

fengselstjenesten. Se ellers planens pkt. 7.5. 

 

Helsekontoret har for øvrig en psykologspesialist ansatt for å forsterke vårt tilbud innenfor psykisk helse 

for voksne. Psykologen samarbeider nært med fastlegene, og bistår øvrige aktører i den kommunale 

helsetjenesten. 
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5.2  Utfordringer 

 

En del av oppgavene for Helsekontoret er å håndtere det kommunale ansvaret for å skaffe og finansiere 

vikarer for fastlegene ved fravær over 8 uker. Typisk vil det gjelde ved foreldrepermisjoner og ved 

lengre sykefravær. I tillegg har kommunalt ansatte leger med spesialisering rett på 4 måneders 

permisjon med lønn hvert 5. år. I Bodø vil dette i sum medføre at vi i snitt mangler ca. 1 

fastelegeårsverk hvert kalenderår som kommunen per i dag må finansiere gjennom å leie inn vikarleger. 

 

I kommunens institusjoner er en lav grunnbemanning av leger – spredt på en rekke forskjellige 

institusjoner – noe som gjør det vanskelig å dekke opp ved korte eller plutselige fravær som kan skyldes 

sykdom, fagkurs mv. Hver enkelt lege har som hovedregel ansvar for en spesifikk avdeling. Ved kortere 

fravær betyr det at denne avdelingen kan mangle lege i det aktuelle fraværet. Slikt fravær medfører 

svakere kvalitet i helsetjenestene til beboerne/pasientene. Det er svært krevende å få legevikarer for 

oppdrag på en eller flere enkeltdager, på kort tids varsel. Helsekontoret må bruke mye tid og ressurser 

på å forsøke å flytte leger mellom legevakt, Sølvsuper og øvrige institusjoner gjennom året for å fordele 

og minimere negative konsekvenser ved fravær.  

 

Kommunen skal iht.  "Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten" (februar 2017) sikre at nyansatte fastleger eller andre leger med kommunale 

oppgaver, er spesialister i allmennmedisin eller i spesialiseringsløp for slik spesialisering. Alternativt 

skal kommunen sikre at de har godkjenning som allmennleger. I og med at kommunen har leger med 

kommunale oppgaver som ikke er i spesialiseringsløp eller spesialister, vil dette medføre en reduksjon i 

hvilke leger vi har tilgjengelig for disse oppgavene.  

 

Kommunen har videre et ansvar for å sørge for at nyutdannede og nyansatte leger skal gis 3 års 

veiledning fra annen allmennlege. Dette følger av "Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å 

praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon". 

 

5.3 Identifiserte behov 

 

Det er behov for å ansette en kommunalt ansatt lege ("supervikar") som kan dekke store deler av 

forventbart langtidsfravær hvor vi ellers har måtte leie inn leger fra vikarbyråer. I 2017 har kommunen 

behov for 100 % vikarlege i 11 av årets måneder knyttet til langvarige permisjoner, sykdommer mv. Det 

samme vil gjelde for 2018. Å leie inn vikarleger er kostbart og gir en dårligere kvalitet på legetjenesten.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-19-1653
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-19-1653
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En "supervikar" vil både redusere kostnadene for kommunen og samtidig bidra til økt kvalitet i 

fastlegetjenesten ved at vår egen ansatte kjenner rutiner og arbeidsmetodikk, kvalitetsnivå og øvrige 

leger. En styrking av legeressursene ved legevakta vil også kunne brukes som buffer ved korttidsfravær 

i de kommunale institusjonene.  

 

Det er behov for å styrke dialogen mellom legekorpset og kommunen innen det forebyggende 

helsearbeidet. Her vil økt bevissthet på det tverrfaglige samarbeidet og legenes kompetanse gi mulighet 

for at kommunen i større grad tar i bruk og involverer fastlegene i de interne arbeidsprosessene. 

 

Helsekontoret ønsker å utvikle videre ledelse av den kommunale legetjenesten i planperioden. Her vil vi 

være bevisste på at ledelse er en påvirkningsprosess, der resultatene skapes i en relasjon mellom 

Helsekontoret og legene. Dette skal gjøres i nært samarbeid med legene i kommunen og de formelle 

samarbeidsorganene lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og allmennlegeutvalg (ALU).  

 
 

6      Fastlegeordningen 
 

6.1          Status 

 

Med fastlege menes lege som inngår avtale med en kommune om deltakelse i fastlegeordningen. Legen 

kan være ansatt i kommunen eller selvstendig næringsdrivende. I Bodø har vi ingen privatpraktiserende 

allmennleger utenom fastlegeordningen. 

 

Helsekontoret administrerer fastlegeordningen for alle innbyggerne.  Bodø kommune har iht. lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 og forskrift om fastlegeordning i kommunene et "sørge 

for" ansvar for å sikre innbyggerne nødvendige allmennlegetjenester. Dette skjer hovedsakelig gjennom 

inngåelse av individuelle fastlegeavtaler og oppfølging disse avtalene i samarbeid med legene. 

Fastlegeordningen gir den enkelte innbygger rett til å stå på en fastleges liste og rett til å skifte fastlege 

inntil to ganger i året.  

 

Fastlegene og kommunen har formalisert sitt samarbeid gjennom et lokalt samarbeidsutvalg (LSU), et 

allmennlegeutvalg (ALU), og med fastlegenes tillitsvalgte. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842#KAPITTEL_2
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Private legekontor utgjør hovedtyngden av tilbudet i Bodø med 36 leger som har fastlegeavtale med 

kommunen. I tillegg er 10 fastleger tilsatt på 2 kommunale legekontor. Det er 13 av fastlegene som pr. 

20.09.17 ikke er spesialister i allmennmedisin.  De fleste av disse 13 er under spesialisering, eller er 

godkjente allmennleger. Legene har i hovedsak organisert sin kurative virksomhet i gruppepraksiser/ 

legekontor, med unntak av 3 solopraksiser. De fleste fastleger har i tillegg pålagte kommunale 

deltidsstillinger innen allmennmedisinsk offentlig arbeid. 

 

Fastlegene står selv ansvarlig for at virksomheten er drevet i tråd med lov og forskrift, oppdatert 

kunnskap og nasjonale retningslinjer. De er videre ansvarlig for å drive systematisk kvalitetsutvikling og 

internkontroll i sine tjenester, mens kommunen har ansvar for tilrettelegging og kontroll av legenes 

systematiske arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.  

 

KOSTRA-tall for 2016 - tilgjengelige legeårsverk 

 Bodø  

 

Gr. 13  

 

Drammen 

 

Sandefjord Tromsø Ålesund 

Legeårsverk i de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene 

pr. 10 000 innbyggere 

9,3 

 

10,3 

 

11,2 10,6 11,4 10,2 

 

Bodø kommune ligger en noe lavere legedekning enn de kommuner som Bodø normalt sammenlignes 

med. Snitt i Kostragruppe 13 for 2016 var 10,3 legeårsverk pr. 10 000 innbyggere. Dette gir etter vår 

vurdering en indikasjon på hvilke ressurser vi bruker i Bodø kommune ift. andre kommuner. Tromsø har 

ca. 22 % flere legeårsverk tilgjengelig (pr 10.000 innbyggere) sammenlignet med Bodø. 

 

 

Fastlegetjenesten foregår fra i alt 13 legekontor, fordelt slik på kommuneplansoner: 1 

 

Oppdatert 01.10.17 

Geografisk område Legekontor Antall leger Ledige 

listeplasser pr 

01.10.17 

Sentrum / Værran 

(ca 23% av befolkningen) 

Dr. Odinakas klinikk 2 avtaleleger 220 

Fredensborgklinikken 1 avtaleleger 0 

Havna legesenter 6 fastlønte leger 

1 turnuslege  

76 

Leger i Nord        4 avtaleleger 0 

Sentrumslegene 7 avtaleleger 

1 turnuslege 

0 

Tveraabak legekontor 1 avtalelege 0 

                                                 
1 Kommuneplansonene er identisk med sonene i ”Befolkningsprognose for Bodø kommune 2006-2025” 
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Bodø legevakt dagtid 1 avtalelege  

Rønvik / Saltvern / Nordsia 

(ca 28% av befolkningen) 

Bodin legekontor 5 avtaleleger 0 

Rønvik legesenter 4 fastlønte leger 

1 turnuslege 

0 

Alstad 

(ca 13% av befolkningen) 

Alstad legesenter 4 avtaleleger 3 

Hunstad / Mørkved 

(ca 24% av befolkningen) 

Mørkved legesenter 3 avtaleleger 0 

Innstranda legesenter 5 avtaleleger 79 

Tverlandet / Saltstraumen 

(ca 9% av befolkningen) 

Tverlandet legesenter A/S 3 avtaleleger 17 

Misvær 

(ca 1,5 % av befolkningen) 

Misvær legekontor 1 avtalelege 541 

 

Totalt ledige listeplasser 936 hos 11 fastleger, hvorav 396 er tilgjengelig sentralt i Bodø (Sentrum – 

Mørkved). 

 

Belegget tilsvarer byens befolkning med tillegg av ca. 3000 "gjestepasienter" bosatt i andre kommuner. 

Gjestepasienter består i hovedsak av tilflyttede studenter, gjestearbeidere og ungdom i videregående 

skole, som ikke har meldt innflytting til Bodø og ikke står på fastlegenes lister. 

 

Ved utlysning av ledige stillinger / hjemler har Bodø kommune lagt til grunn at en normal arbeidsuke 

for en fastlege med 4 dagers kurativ praksis og 1 dag offentlige oppgaver tilsier en listestørrelse på 

minst 1200 personer.  Fastlegene kan selv sette et tak for antall personer på lista (listelengde), men ikke 

høyere enn 2500 plasser. Helsekontoret sammen med LSU tar utgangspunkt i at vi har en tilstrekkelig 

fastlegedekning dersom minst 10 fastleger har ledige plasser til enhver tid. Det er viktig at det til enhver 

tid finnes både kvinnelige og mannlige leger å velge mellom. 

 

Kommunen har i samarbeid med LSU et uttalt ønske om at det ikke opprettes flere solopraksiser i Bodø. 

Disse kontorene har vist seg svært sårbare, og i en situasjon med legemangel i kommunen har dette 

kommet til uttrykk som problemer med kollegial fraværsdekning ved ordinære ferier.  

 

Kommunen beslutter selv når nye hjemler skal lyses ut. Erstatning av oppsagte hjemler blir lyst ledig 

umiddelbart. Kommunen er da avhengig av at den fratredende lege og interessert lege blir enige om 

kjøpet av praksisen, før avtale om overdragelse av hjemmel kan inngås, med mindre det gjelder 

kommunale fastlegestillinger. 
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Ved nyopprettede hjemler uten egen liste (ingen pasienter / 0-liste) har kommunen tidligere mottatt 

statlig tilskudd til rekruttering av fastleger. Disse midlene har blitt brukt som rekrutteringstilskudd 

/stipend til fastleger. Selv med tilskudd på kr. 500 000,- er det i dag svært vanskelig å få rekruttert nye 

fastleger.   

 

Plan for fornying og økning av antall fastlegehjemler 

Befolkningsøkningen og naturlig avgang blant legene fører til behov for økte legeressurser.  

Folkeveksten for Bodø estimeres til 500 pr år basert på statistikk og den forholder Helsekontoret seg til i 

sine vurderinger. Gjennomsnittlig antall listepasienter pr fastlege er pr idag 1150, og Helsekontoret 

planlegger 1 ny fastlegehjemmel annethvert år. Antall praksisoverdragelser pga pensjonering er beregnet 

ut fra at fastlegene pensjonerer seg ved 67 års alder. 

 

Fig. 1. Gammel tabell for antall nye legestillinger (fra 2007): 

 

 

Planen har vært fulgt til punkt og prikke, med unntak av år 2016 da rekruttering ble en utfordring. 

Faktiske nye hjemler i den forrige planperioden: 10 (fordelt på 11 leger). Faktiske erstatning pga 

naturlig avgang: 9.  

 

I Bodø kommune er det 46 fastleger totalt. Av disse er 8 eldre enn 60 år, og seks fastleger vil fylle 67 i 

løpet av planperioden 2018-2021. Disse seks fastlegene har pr d.d. i overkant av 9 000 pasienter på sine 

lister.  I Rammeavtalen mellom KS og legeforeningen – ASA 4310 – pkt. 16 er det avtalt at 

fastlegeavtalen opphører uten oppsigelse når legen fyller 70 år. Samtidig kan kommunen og legen inngå 

en tidsbegrenset avtale om fastlegevirksomhet ut over fylte 70 år, likevel ikke etter at legen er fylt 75 år.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt i 

perioden 

etterslep 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

befolkningsøkning  1  2 1 0 1 0 1  1 7 

Sum nye hjemler 4 2 1 0 1 0 1 0 1 10 

erstatning for 

  naturlig avgang 

0 0 1 2 1 2 1 1 1 9 

Totalt antall leger 4 2 2 2 2 2 2 1 2 19 

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
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Fig 2. Estimert behov for nye fastlegestillinger neste 10 år. 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 

Nye hjemler pga 

befolkningsøkning 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 

Erstatning for naturlig 

avgang 
1 2 0 2 0 2 0 0 1 8 

TOTALT 1 3 0 3 0 3 0 1 1 13 

 

Bare i perioden 2017 til 2021 vil vi ha et estimert behov for å få inn 7 nye fastleger i Bodø for å 

beholde status quo. Merk at dette ikke vil håndtere evt. nye eller økte oppgaver hos fastlegene.  

 

 

6.2      Utfordringer  

 

De senere årene er det flere faktorer som presser fastlegeordningen. Styresmakter, pasienter, og 

samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten har tydelig økte forventninger og krav til 

fastlegene.  

 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene («Fastlegeforskriften») trådte i kraft 1.januar 2013.  

Forskriften spesifiserer kommunens ansvar, fastlegenes ansvar, funksjons- og kvalitetskrav, 

fastlegeavtalen, fastlegens liste, og tiltak ved legemangel. Det som er helt nytt med forskriften er 

spesielt funksjons- og kvalitetskravene. Disse kravene har medført betydelig økt ansvar og 

arbeidsmengde. Det står blant annet at fastlegen skal ha oversikt over de listeinnbyggerne som trenger 

oppfølging og koordinering, at det skal tilbys hjemmebesøk og at en skal oppsøke dem som ikke 

oppsøker legen selv, at fastlegen må oppfylle gitte tilgjengelighetskrav, at fastlegen skal jobbe mer 

tverrfaglig, delta mer i planarbeid, og at fastlegen må avgi data til styrings- og kvalitetsformål. 

 

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft 1.mars 

2017, og sier at alle fastleger skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. 

Spesialiseringsløpet for allmennmedisin innebærer bl.a. deltakelse i veiledningsgruppe, obligatoriske 

kurs, valgfrie kurs, andre obligatoriske aktiviteter, og et års sykehustjeneste. Det skal nevnes at de aller 

fleste fastleger ansatt før forskriften trådte i kraft oppfyller kravene allerede. Spesialisering innebærer et 

betydelig fravær fra praksis, legene må selv skaffe vikar i periodene, og får kun delvis finansiert 

utdanningen fra legeforeningen.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192?q=Forskrift%20om%20kompetansekrav%20for%20leger
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Samhandlingsreformen satte fokus på forebygging og bedre samhandling, men en grunntanke i reformen 

var også det at for mange som får behandling i sykehus. Som følge av reformen har kommunene måttet 

overta oppfølgingen av mange pasienter som tidligere fikk sykehusbehandling, noe som i praksis har gitt 

mer ansvar til fastleger, sykehjemsleger, og kommunehelsetjenesten som helhet  

 

Fastlegens samhandling med andre aktører har også økt. Sykemeldingsarbeidet har blitt mer omfattende, 

og NAV forventer økt deltakelse i møter, samtidig som legeerklæringer etterspørres hyppigere.  

Fastlegen forventes videre å være stadig mer tilgjengelig for omsorgstjenesten.  

 

Samtidig med alt dette forventes antall fastleger og listelengder opprettholdt som før, noe som betyr 

økte arbeidsoppgaver pr fastlege. Helsekontoret registrerer at mange fastleger i de siste årene reduserer 

antall pasienter på sine lister. Det forventes i planperioden et fortsatt økende press på fastlegetjenesten 

og derigjennom flere fastleger som reduserer antall pasienter. Et lavere gjennomsnittlig antall pasienter 

pr. fastlege vil kunne medføre et økt behov for fastleger utover det planlagte estimat.   

  

Stabiliteten i fastlegekorpset har i Bodø vært god og rekrutteringen var også god i forrige planperiode. 

De faktorene som er nevnt over, samt den betydelige investeringen det er å overta en privat 

fastlegepraksis, har gjort fastlegejobben mindre attraktiv og medført rekrutteringsvansker nasjonalt. Selv 

i en relativt stor by som Bodø merkes nå dette, og det siste året har Helsekontoret opplevd store 

problemer med å få kvalifiserte søkere. 

 

I 2017 var det både lokale avisoppslag og nasjonale avisoppslag om at det var få ledige plasser og få 

leger å velge mellom. Temaet var også gjenstand for omfattende diskusjoner blant våre nasjonale 

politikere (første innslag).  

 

Manglende fastleger har også en konsekvens ut mot kommunale institusjoner. I dag er samtlige av byens 

fastleger disponert til en kommunal oppgave, med noen få unntak (helsetilstand mv.). Dette er en ny 

situasjon som betyr at vi ikke lengre i tilstrekkelig grad har egne "disponible reserver" i fastlegekorpset 

tilgjengelig uten kommunale oppgaver som Helsekontoret kan bruke ved behov (sykdom, 

foreldrepermisjoner mv.). 

 

Helsekontoret har iht. regelverket plikt til å sørge for innleie av vikarleger ved fravær hos fastlegene 

over 8 uker. Fravær kan skyldes, permisjoner, sykdom mv. Pr. i dag løses dette ved at vi leier inn leger 

https://bodonu.no/fastlege/23.08-06:27
http://www.vg.no/spesial/2017/fastleger/
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56083117/31-08-2017
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56083117/31-08-2017
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fra vikarbyråer. Dette har vi dårlige erfaringer med, og det vil etter Helsekontorets vurdering være både 

lønnsomt og gi økt kvalitet dersom en fast ansatt lege kan gå inn i slike fraværsperioder. 

 

I Bodø ser vi også et økende antall personer uten fastlege i kommunen. Dette skyldes i hovedsak økt 

byggeaktivitet med flere ansatte uten fast bosted i kommunen og økt antall studenter. Også disse vil 

legge økende press på fastlegeordningen i Bodø i planperioden.  

 

Fastlegene brukes og skal iht. lovverk brukes, i både primær, sekundær og tertiær forebygging. 

Gjennom samhandlingsreformen forventer vi en fortsatt økt satsing på helsefremmende og forebyggende 

legevirksomhet. Det er ønskelig at fastlegene prioriterer forebyggende og helsefremmende arbeid i større 

grad enn det de har kapasitet til i dag. Det er også et økende behov for å få involvert fastlegene i det 

forebyggende planarbeid og i tverrfaglig samarbeid innen folkehelse. Det er derfor nødvendig at Bodø 

kommune gir fastlegene bedre kjennskap til utfordringsbildet i Bodø, planverk og de praktiske 

muligheter som Bodø tilbyr. Helsekontoret vil presisere at manglende involvering ikke skyldes uvilje fra 

fastlegekorpset, men heller et gap mellom tilgjengelige fastlegeressurser og kommunale ønsker. 

 

Det er behov for å utvikle og styrke de arenaer for dialog som er mellom spesialisthelsetjenesten og 

fastlegene. På samme måte er det behov for å styrke dialogen mellom fastlegene og den kommunale 

helsetjenesten.  

 

 

I sum medfører dette et behov for å tenke nytt rundt hvordan vi organiserer og utvikler en 

hensiktsmessig dimensjonering av fremtidens fastlegekorps i Bodø. Her må vi samhandle tett med 

tillitsvalgte for fastlegene for å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å rekruttere og beholde 

fastleger i Bodø. Sentralt her er nyutdannede legers ønske om fastlønnede stillinger fremfor selvstendig 

næringsdrift. Men vi må også se på mulighetene for å etablere utdanningsstillinger og sikre attraktivitet 

til det å drive som fastlege i privat regi.  

 

I et større bilde må kommunen sikre en god deltakelse fra fastlegene i arbeidet med ny kommunedelplan 

for Helse- omsorg og sosial tjenesten. Særlig vil fastlegenes oppgaver og ansvar knyttet opp mot en 

forventet utvikling der flere eldre mottar helsetjenester hjemme være sentralt.  

 

 



 

26 

 

6.3      Identifiserte behov 

 

Bodø kommune vil ha et klart behov for å rekruttere 7-10 nye fastleger i planperioden. Vi estimerer at 7 

fastleger vil dekke det behov som økt befolkningsvekst og naturlig avgang av fastleger skaper. 

Ytterligere tilgang til fastleger – eller fastleger med større kommunale stillinger - vil dekke opp for både 

ønskene fra fastlegene om å redusere sine lister, og det økende behov for legetjenesten innen 

kommunehelsetjenesten som både forebyggingsperspektivet og fremtidens pasienter med stadig mer 

komplekse sykdomsbilder vil kreve.   

 

Rekrutteringsutfordringene kan møtes på flere måter som har sine fordeler og ulemper, og som også har 

forskjellige kostnadssider. Det rimeligste for kommunen er å sikre rekruttering til private 

fastlegehjemler. Dette har imidlertid vist seg å være stadig mer krevende. De private fastlegene står for 

¾ deler av fastlegekorpset i Bodø, og de leverer en god tjeneste til en rimelig pris for kommunen. 

Helsekontoret ønsker derfor å arbeide for å øke attraktiviteten til å etablere seg som private fastleger i 

Bodø. Her vil blant annet delelister, stipendordninger og ALIS-prosjekter være sentrale virkemidler som 

bør vurderes. En bør også vurdere om kommunen skal inngå et tettere finansielt samarbeid når 

fremtidige private fastlegehjemler lyses ut. Kommunale tilskudd kan også være hensiktsmessig, dersom 

en ikke lykkes med å få statlige rekrutteringstilskudd. 

 

Det må vurderes å øke antall fastleger ansatt i kommunale fastlegestillinger. Det er klare signaler fra 

potensielle fastleger om at dette foretrekkes fremfor å satse på selvstendig næringsdrift, dette er også 

erfaringer vi har gjort oss her i Bodø. Fastlønnede fastleger gir også bedre muligheter for integrering av 

legene i kommuneorganisasjonens øvrige arbeid, og bedre muligheter for styring av legene gjennom 

«linjeledelsen».. 

 

Ut fra erfaringer fra andre kommuner er det sannsynlig at Bodø kommune må påregne å måtte overta 

fastlegepraksiser enten midlertidig eller varig. Det bør vurderes å ha handlingsrom for kommunen til å 

kunne overta disse private fastlegehjemler som vanskelig lar seg omsette, for deretter å ansette 

kommunale leger i disse hjemlene, eller få etablert private hjemler på sikt. Slike overtakelser vil 

medføre kostnad for kommunen, og denne forhandles frem med den enkelte fastlegehjemmel.  

 

Nye kommunale fastleger vil kreve nye kontorplasser og økte ressurser til støttepersonell og 

laboratorierom mv. Dette vil det være hensiktsmessig å plassere i et nytt helsebygg, jfr. pkt. 6.1. Frem 
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til dette er på plass er det mulig å midlertidig plassere disse i dagens kommunale legekontorer, forutsatt 

nødvendige tilpasninger.

 

7   Allmennmedisinske offentlige oppgaver 

 

En del av fastlegeavtalen er at fastlegene kan bli pålagt av kommunen t å yte offentlige 

allmennmedisinske legeoppgaver iht. Rammeavtalen ASA 4310. Helsekontoret administrerer 

fastlegeordningen og pålegger og administrerer også dette offentlige allmennmedisinske arbeidet som 

fastlegene i Bodø er forpliktet til å utføre.  Dette er blant annet deltakelse i legevakt, lege ved 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, lege ved institusjoner og hjemmetjeneste, fengsel og 

flyktningetjenesten.  

 

Kommunen kan tilplikte fastlegene inntil 7,5 timer allmennmedisinske oppgaver pr. uke. Det er i tillegg 

mulig å avtale større kommunale stillinger. Helsekontoret ønsker å få til avtaler om allmennmedisinske 

oppgaver fremfor å gi pålegg, da det erfaringsmessig gir best kvalitet når det er motivert personell som 

utfører legeoppgavene. Evt. nye oppgaver lyses normalt ut blant fastlegekorpset før Helsekontoret 

avtaler/beslutter hvem av legene som tilpliktes oppgaven. Deltidsstilling i allmennmedisinsk kommunalt 

arbeid gir fastlegene rett til reduksjon i listelengde. Fastleger i kommunal deltidsstilling har rett på 

praksiskompensasjon som skal kompensere for det tap legen har ved fravær fra sin praksis og 

kompensasjonen reguleres i sentral særavtale, SFS 2305. 

 

De fleste fastlegene i kommunen har 7,5 timer med kommunale allmennoppgaver i uka, og har da 

ordinære arbeidsavtaler med kommunen med ordinære arbeidsvilkår. Noen av fastlegene er fritatt for 

kommunale allmennoppgaver av forskjellige grunner (helse, alder mv.).  

 

 

Fordeling av Allmennmedisinsk offentlig arbeid: 

 

-        Sykehjemsleger og rehabilitering                           5,936 årsverk                    (222,75 t/uke) 

 

-        Helsestasjon                                                             1,186 årsverk                    (44,5 t/uke) 

 

-        Skolehelsetjeneste                                                      0,30 årsverk                      (11,25 t/uke) 

                                                                                                                                                                 

-        Helsestasjon for ungdom                                           0,00 årsverk                       (0 t/u) 

 

-        Migrasjon/Flyktningelege                                          0,06 årsverk                       (4 t./uke) 

 

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/http:/www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sfs2305.pdf
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-        Fengselslege                                                              0,40 årsverk                       (15t/uke) 

 

-        Lege for asylmottak                                                   0,20 årsverk                       (7,5t/uke) 

                

___________________________________________________________                                

Årsverk totalt                                                                  8,082 årsverk 

 

 

Selv om det er Helsekontoret som administrerer ordningen har legene sine oppgaver tilknyttet 

forskjellige deler av kommunens tjenesteenheter. Dette medfører noen utfordringer knyttet til 

forankring, ledelse og personaloppfølgning, da legene følges opp av en enhet, men utfører sine 

oppgaver i andre. Samtidig gir små stillingsstørrelser mindre muligheter for kompetanseheving innenfor 

arbeidstiden, og mindre muligheter for å utvikle tverrfaglig samarbeid rundt pasientene/brukerne. Det 

skal imidlertid understrekes at legene selv ikke gir uttrykk for at disse ordningene er problematiske, 

dette skyldes nok at de jo har sitt hovedvirke som privatpraktiserende fastleger. Etter Helsekontorets 

vurdering er dette en god ordning bygget på tillit og autonome, indre motiverte leger.  

 

Allikevel er det grunn til å trekke frem utfordringer knyttet til ferieavvikling, permisjoner, sykefravær 

mv. Med så små stillingsstørrelser er ordningen sårbar ved fravær. Takket være stor fleksibilitet og 

samarbeidsvilje i fastlegekorpset samt i kommunens enheter, lykkes vi i stor grad med å begrense de 

negative konsekvensene knyttet til fravær.  

 

7.1    Legetjenester i institusjoner, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenester 

 

7.1.1  Status legetjeneste i institusjoner og rehabiliteringsavdeling 

 

Institusjonsområdet i Bodø kommune leverer tjenester i form av langtidsplasser, korttidsplasser, 

rehabiliteringsplasser og avlastning for hjemmeboende. Pr. 1. juli 2017 har kommunen til sammen 336 

institusjonsplasser, fordelt på 8 bygg. Disse institusjonene er i praksis sykehjem og andre boformer for 

heldøgns omsorg og pleie, og de er lovregulerte boformer iht. helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 a. og 

den tilhørende sykehjemsforskriften. Helse og omsorgsdepartementet har i et eget rundskriv presisert at 

legetjenesten i sykehjem og bolig for heldøgns omsorg og pleie skal sørge for at det utføres: 

 

• god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom  

• god utreding og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold 

• forsvarlig medisinering  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/vedlegg/i-4-2007.pdf
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• et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten (avklare ansvarsforhold med 

andrelinjen både i enkeltsaker og på systemnivå) 

• god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten  

• god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet 

 

Sykehjemslegen har det medisinskfaglige ansvar for pasientene så lenge de er innlagt. Regulære 

arbeidsoppgaver for sykehjemsleger er å yte den legehjelp han/hun finner nødvendig og forsvarlig eller 

sørge for at pasienten får nødvendig medisinsk hjelp annet sted dersom slik hjelp ikke kan ytes på 

sykehjemmet. Sykehjemslegen skal sette av tid til samtaler med pasienter og pårørende som ber om det. 

Legen skal besøke institusjonen etter avtalt plan og til faste ukedager og tidspunkt, innenfor de tildelte 

timer for offentlig legearbeid. 

 

Organiseringen i Bodø Kommune 

Det er fastlegene som står for legebemanningen på sykehjemmene og rehabiliteringsavdelingen, da som 

offentlig kommunal allmennlegeoppgave i deltidsstilling. Stillingsstørrelsene varierer ut fra hvor 

omfattende legebehovet er på den enkelte avdeling, og det er nasjonale føringer for hvor stor 

legedekningen bør være.  

 

KOSTRA-tall for 2016 legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 

 Bodø  

 

Gr. 13  

 

Tromsø 

 

Ålesund Drammen Sandefjord 

Legetimer pr. uke pr. beboer 

i sykehjem 

0,61 

 

0,68 

 

0,72 0,54 0,87 0,61 

 

Kostratallene viser at vi i Bodø kommune ligger under snittet i gruppe 13, og godt under eksempelvis 

Tromsø og Drammen hva gjelder antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. For å komme opp på et 

legedekningsnivå som i Tromsø (0,72 t / uke / pas) trengs det 242 t/uke/pas med det antall plasser 

kommunen har per i dag - altså en økning på 19 legetimer pr uke. Dette tilsvarer sykehjemsarbeid én 

dag pr uke for 2,5 nye fastlegerhjemler utover det nivået kommunen har i dag.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Kostratallene ikke helt samsvarer med våre interne tall i tabellen nedenfor. 

Dette kan skyldes at Kostratallene er beregnet tidlig 2017, mens våre interne tall er beregnet i september 

2017. Det kan også skyldes at beregningsmetodikken ikke er lik. Legges våre interne tall til grunn er vi 

like under snitt for gruppe 13.  

 

Legedekningen pr. september 2017 i de forskjellige institusjonene. 
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Tabell: Legedekningen i kommunale institusjoner i Bodø kommune pr september 2017 

Sykehjem 

 

Plasser Årsverk lege Legetimer / uke Legetimer pr 

uke pr pasient 

Stadiontunet Sykehjem 56 0,6 22,5 0,4 

Mørkved Sykehjem 50 0,4 15 0,3 

Furumoen 22 0,186 7 0,31 

Hovdejordet  36 0,3 11,25 0,31 

Vollsletta Sykehjem  24 0,32 12 0,5 

Sentrum Sykehjem 60 0,53 20 0,33 

Rehabiliteringsavdelingen 15 0,8 30 2 

Sølvsuper Bølgen 11 1,2 45 4 

Sølvsuper Mellombølgen 21 0,8 30 1,4 

Sølvsuper Kortbølgen 21 0,6 22,5 1 

Sølvsuper Langbølgen 21 0,2 7,5 0,36 

Totalt 337 5,936 222,75 0,661 

 

Ved Rehabiliteringsavdelingen har det i mange år vært god legedekning, og avdelingen kan vise til gode 

behandlingsresultater. Dette er i tråd med ønsket satsning på forebygging innen Helse- omsorg og sosial 

tjenestene. 

 

Også Sølvsuper Bølgen og Mellombølgen har en høy legedekning sammenlignet med snitt. Dette er 

avdelinger for palliativ behandling, KAD, og pasienter som kommer direkte fra sykehus. Disse 

pasientene krever mer legeressurser pga komplekseten i sykdomsbildet.  

 

 

7.1.2 Status legetjenester til personer som mottar hjemmetjenester 

 

Det er fastlegene på dagtid og legevakta på ettermiddag/kveld/natt/helg som står for legetjenester til 

personer med vedtak om hjemmetjenester. I praksis rykker legevaktslegen sjeldent ut på hjemmebesøk. 

Det er ambulansetjenesten ved NLSH prehospital klinikk som håndterer akutte hendelser hos 

hjemmeboende pr i dag, og om nødvendig tar pasientene til sykehus eller legevakt.  

 

Miljøtjenestens målgruppe er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og som 

har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. Miljøtjenesten yter alle typer pleie og 

omsorgstjenester til målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet – privateid eller kommunal bolig, 
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praktisk bistand, avlastning, aktivitetstilbud, støttekontakt eller brukerstyrt personlig assistanse. Det er 

fastlegene som har det primære ansvaret for legetjenester til disse innbyggerne i Bodø. Ansvaret ivaretas 

gjennom det ordinære fastlegetjenesten.  

 

7.1.3 Utfordringer  

 

Miljøtjenesten 

Miljøtjenestens målgrupper har som ofte har større behov for legetjenester enn de øvrige innbyggerne i 

byen. Levealderen til personer med utviklingshemming øker stadig og dette medfører at flere får 

aldersbetingede diagnoser, herunder demens. Kompetansemiljøene på feltet understreker at det er en 

utfordring med oppfølging av somatisk og psykisk helse for personer med utviklingshemming.   

 

Psykisk utviklingshemmede er utsatt for flere somatiske og psykiske lidelser enn den gjennomsnittlige 

befolkningen. I tillegg kan det dreie seg om sjeldne syndromer som det finnes lite kunnskap om både 

lokalt og nasjonalt. En av de største utfordringene er at mange psykisk utviklingshemmede har redusert 

evne til å meddele symptomer og plager. Fastlegene er avhengig av god informasjon fra de som kjenner 

pasientene godt; pårørende og ansatte i miljøtjenesten.  

 

Det er behov for å styrke legetilbudet til Miljøtjenesten utover fastlegenes ansvar. På grunn av 

kombinasjonen av overhyppighet av sykdom og mindre evne til selvrapportering, bør det vurderes å ha 

en 20 % fastlege tilgjengelig i kommunale tjeneste. 

 

Institusjoner og andre boliger med heldøgns omsorg 

 

Sykehjemsmedisin vil bli en økende del av kommunens helsetjenester i planperioden på grunn av en 

stadig eldre befolkning. Dette forsterkes gjennom samhandlingsreformens som har forskjøvet ansvar for 

medisinsk behandling som før ble gitt i spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Pasienter skal 

nå føres tilbake fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten tidligere enn før, og de skal tas imot 

umiddelbart etter at sykehuset definerer pasientene som utskrivningsklare og overføringsklare. Pasienter 

utskrives dermed i økende grad tidligere enn før i sykdomsforløp, og ofte i mer ustabile faser. Offentlig 

statistikk underbygger denne tendensen: Liggetiden på sykehus før pasientene meldes utskrivningsklare 

har gått ned fra 8,9 dager i 2010 til 6,7 dager i 2014. Dette kan medføre at pasientene har høyere 

omsorgsbehov ved utskrivning enn tidligere. (Kilde: Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og 

om sorgstjenesten). Pasientene skrives ut fra sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende 

og/eller mer komplekse sykdomstilstander. (kilde: Rapport IRIS - 2014/382).  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Hjernehelse%20-%20endelig%20rapport.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Hjernehelse%20-%20endelig%20rapport.pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6uavgvsHTAhVhb5oKHaysD9wQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prioritering.no%2Fsaker%2F_attachment%2F15724%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D14b5e64ef29&usg=AFQjCNFVcMsDJNinrKa0AAaCNEjAgeYVbw&sig2=c4--wSimGzEsFQDSHdDzjA
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6uavgvsHTAhVhb5oKHaysD9wQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prioritering.no%2Fsaker%2F_attachment%2F15724%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D14b5e64ef29&usg=AFQjCNFVcMsDJNinrKa0AAaCNEjAgeYVbw&sig2=c4--wSimGzEsFQDSHdDzjA
http://www.ks.no/contentassets/8c65ff133a334f02af6dbcec6751db13/rapport.pdf
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Mange av disse pasientene tas nå imot på sykehjem, gjerne på korttidsopphold. Et sykehusopphold har 

etter hvert blitt den vanligste måten et sykehjemsopphold starter på. Pasienter som innvilges fast plass i 

sykehjem, har i snitt 5-6 aktive diagnoser. Kognitiv svikt er som regel en sterkt medvirkende årsak til at 

det blir innvilget fast plass.  

 

Fra 2011 til 2016 har omfanget av reinnleggelser (dvs et opphold eller behandling for øyeblikkelig hjelp 

innen 30 dager etter en forutgående utskrivning) økt fra 8,5 til 9,1 prosent av dag- og døgnoppholdene.  

(Kilde: https://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-reinnleggelser-pa-sykehus ). 

 

Dagens legedekning i institusjoner er etter vår vurdering ikke så god som den bør være i planperioden.  

Det er store utfordringer ifm. sykdom, ferier og permisjoner. Dette gjelder i størst grad ved Sølvsuper. 

Det forsøkes fra Helsekontoret å omdisponere leger mellom de forskjellige kommunale institusjonene i 

slike situasjoner, eller å bruke kommuneoverlegene som vikarer. Så langt har dette vært mulig å løse 

hovedsakelig takket være den store fleksibiliteten som fastlegekorpset i Bodø viser overfor Bodø 

kommune, hvor de ofte arbeider langt utover tilpliktet oppgave og utover det som kan forventes, for å gi 

et best mulig tilbud til våre pasienter. Vi leier også inn leger fra vikarbyrå i prekære situasjoner, men 

disse har naturlig nok ikke mulighet til å gi like god kvalitet da de ikke kjenner våre pasienter eller våre 

rutiner. Samtidig er vikarleger svært kostbare å leie inn.  

 

Det må påregnes et økt behov for langtidsplasser på sykehjem de neste årene. Figuren under viser 

behovet for nye institusjonsplasser til de over 80 år for å imøtekomme befolkningsveksten.  

 

 
Kilde: Rådmannens årsbudsjett 2017, s. 63 

 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-reinnleggelser-pa-sykehus
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Beregninger viser behov for økning av langtidsplasser i størrelsesorden 30 nye plasser i planperioden.  

Dette er et estimert behov som forutsetter videreføring av tjenestenivå og-profil som i dag. Dersom 

denne utviklingen realiseres vi det medføre et økt behov for legetjenester i institusjonene.  

 

Mange faktorer påvirker hvordan det fremtidige tjenestetilbudet vil komme til å se ut. Legetjenesten i 

sykehjem er kun en del av en samlet primærhelsetjeneste. Helse – omsorg og sosialplanen vil trekke opp 

strategier for å møte disse fremtidige utfordringene.  

 

 

Hjemmetjenester 

 

Mål om og faktisk utviklingen i retning av at flere eldre bor hjemme lengre, vil sannsynligvis 

fremtvinge økt behov for medisinsk kompetanse og tilsyn til syke eldre i hjemmet. 

 

Det vil i så fall bli nødvendig med en økt satsing på å tilby kommunale helse- og omsorgstjenester 

hjemme hos befolkningen, særlig hos de eldre. Det vil komme et økt behov for en medisinsk og 

tverrfaglig oppfølging av hjemmetjenestemottakere. Dette vurderes spesielt å gjelde for mennesker med 

kroniske og sammensatte lidelser, demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte 

tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten, og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi viser 

her særlig til Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, hvor det heter:  

 

"brukere av hjemmetjenester i dag har mer krevende tilstander enn tidligere. De har derfor behov for mer 

helsetjenester og mer avanserte helsetjenester enn før. Det er ikke lenger tilstrekkelig med hjemmesykepleie for 

mange av brukerne. De har behov for mer legetjenester, mer fysioterapi og ofte også annen helse- og sosialfaglig 

kompetanse i tillegg til sykepleie." 

 

Dette vil medføre et behov for å vurdere en styrking av de kommunale legeressursene i 

hjemmetjenesten. 

 

Rehabilitering 

I forbindelse med samhandlingsreformen ble mange rehabiliteringsoppgaver overført fra 

spesialisthelsetjenesten og til kommunene. Samtidig tilsier folkehelseprioriteringer at det er viktig med 

et økt fokus på mestringsevnen til enkeltpersoner og familier, også i sammenheng med sykdom og 

funksjonsnedsettelser. Dette krever stadig økende tverrfaglig samarbeid i kommunen, både i og utenfor 

institusjoner. Fastlegene vil også ha en viktig rolle i dette arbeidet. Det er i planperioden nødvendig å 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/sec2?q=hjemmetjeneste
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arbeide med kontinuerlig kvalitetsheving i samarbeidet mellom fastleger, rehabiliteringstjenesten, 

hjemmetjenesten mv.  

 

Det er også et økende behov for å sikre faglighet og kvalitet i tjenestetilbudet. I dag er legetilbudet for 

fragmentert og med en manglende grad av samhandling/kvalitetsutvikling i og mellom institusjonene. 

Institusjonslegene melder i tillegg om fravær av tid til kvalitetsarbeid, personalveiledning, faglig 

oppdatering og undervisning. Videre skaper mangelfulle journalsystemer/ikt-løsninger problemer som 

går utover tid til direkte pasientkontakt. Journalsystemet som kommunen bruker – Gerica – er i 

hovedsak et system designet for sykepleiere, og som ikke gir en fullgod løsning for legene ved 

sykehjem.  

 

7.1.4 Identifiserte behov  

 

Skal vi lykkes med en utvikling som er tilpasset samhandlingsreformens intensjon og konsekvenser for 

Bodø kommune er det et klart behov for å styrke antall legeårsverk i institusjoner og hjemmetjeneste i 

planperioden.  

 

Allerede ut fra dagens utfordringer er det nødvendig å ansette en kommuneoverlege innen 

sykehjemsmedisin i 100 % stilling. Stillingen bør utfra behovet for økt medisinskfaglig kompetanse 

lokaliseres til Sølvsuper, og organiseres med 50% klinisk arbeid i sykehjem, og 50% i faglig 

utviklingsarbeid. På Sølvsuper er det i dag ingen av legene som har et overordnet faglig ansvar, og hver 

av legene har allmennpraksis, ikke sykehjemsmedisin, som sitt hovedvirke. Overlegen skal faglig lede 

det arbeidet som fastlegene utfører og legge til rette for et stimulerende faglig miljø både for legene og 

andre faggrupper. Overlegen skal lede det systematiske kvalitetsarbeidet i legetjenesten. Overlegen skal 

ta ansvaret for å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.  Det er store utfordringer med å 

dekke opp legestillingene ved uforutsett fravær, permisjoner og ferier. En overlege i 100 % stilling vil 

også gi en nødvendig buffer ved fravær.  

 

I tabellen om fremtidig behov nye plasser for 80 +, estimeres ett behov for 30 nye langtidsplasser i 

planperioden. Dette tilsvarer 9 legetimer pr uke på sykehjem. Totalt i planperioden gir det et behov for 

økning av legetimer i sykehjem med langtidsplasser på 28 timer pr uke. Dette utgjør 0,8 årsverk. 

Dersom vi må bruke private fastleger til dette, medfører det 4 leger med sykehjemsarbeid én dag pr uke 

i langtidsavdeling.  En alternativ løsning vil være å etablere en kommunal stilling. Eventuelle endringer 

i tjenestenivå fremover vil kunne påvirke denne beregningen. 
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 I neste planperiode er det sannsynlig at fremtidens 80+ pasienter har mer kompliserte helseutfordringer 

og følgelig ett større behov for legefaglig oppfølgning (flere pasienter til Rehabilitering, Bølgen, 

Mellombølgen) enn i dag. Vi vil på denne bakgrunn mene at kommunen vil ha behov for å ta to klare 

grep:  

 

- Vurdere om det vil bli endrede behov for institusjonsleger enn det beregningen for 

langtidsplassene indikerer.  

 

- Parallelt med at stadig mer kompliserte diagnoser og helseutfordringer overføres fra 

spesialisthelsetjenesten må vi vurdere å rekruttere spesialistkompetanse til kommunen. Vi må 

tenke nytt rundt rekruttering og kompetansebakgrunn i legetjenesten.  

 

Det er ved samtlige institusjoner behov for bedre løsninger for journal/ikt- systemer. Ved Sølvsuper er 

det vanskelig å få stilt nødvendige arbeidsrom tilgjengelig, og det vil behov for mer avansert medisinsk 

utstyr for å tilby adekvat medisinsk oppfølgning av pasientene fremover.  

 

Når flere eldre skal få sine helsetjenester hjemme fremover, vil det medføre et økt behov for å tilby 

legetjenester som kan nå disse eldre utenfor fastlegenes kontortid. Her må kommunen se nærmere på 

muligheten for å styrke de kommunale legeressursene i hjemmetjenesten. Situasjonen i dag og i 

planperioden peker samtidig på et behov for å styrke samarbeidet og samhandlingen mellom 

sykepleierne i hjemmetjenesten og fastlegene. 

 

Det vil etter vår vurdering være riktig å satse på å utvikle et ambulant helsetilbud – utrykningsteam - 

bestående av leger og sykepleiere som kan oppsøke eldre hjemme og i institusjoner ved behov. Tilbudet 

bør være tilgjengelig utenfor fastlegekontorenes åpningstider; ettermiddager og helger. Et slikt ambulant 

tilbud vil også kunne bidra til økt rekruttering av sykepleiere inn i hjemmetjenesten ved at de har et 

større fagnettverk å forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Behovet for økte legeressurser i 

hjemmetjenesten og institusjoner utenfor ordinær dagarbeidstid vil etter vår vurdering best 

imøtekommes ved å bygge opp kapasitet ved Legevakta gjennom oppstart av et utrykningsteam som kan 

gi støttende legetilsyn i institusjoner og hjemmetjenesten. Se for øvrig planens pkt. 7.7.3. 
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For å sikre felles kvalitet og faglig utvikling på tvers av institusjonene er det nødvendig å få reetablert et 

felles faglig samarbeid, fortrinnsvis gjennom at en frigir tid og mulighet til faglige møter i et eget forum 

for alle institusjonsleger. 

 

 

 

 

 

7.2 Kommunale akutte døgnplasser - KAD senger 

 

7.2.1 Status 

Etter samhandlingsreformen ble kommunene i 2016 pålagt å opprette Kommunale akutte døgnplasser 

(KAD). Dette følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Formålet med disse er primært at 

pasienter med kjent sykdom skal utredes og behandles lokalt og dermed hindre sykehusinnleggelse. 

Dette er et nytt tilbud som krever sykepleier og legeressurs tilknyttet på døgnbasis. I Bodø kommune er 

de fysiske utfordringer foreløpig løst ved at 6 KAD senger er etablert ved Sølvsuper Helse- og 

Velferdssenter. Vi er i en vurderingsfase knyttet til plassering av sengeposten for KAD psykiatri. 

 

Det er utarbeidet en nasjonal veileder for KAD-senger, som stiller krav om at KAD pasienter skal ha 

tilgang til lege, og som påpeker at  

"Gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og behandling i øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

forutsetter blant annet tilstedeværelse av sykepleier 24 timer døgnet."  

 

Dette stiller krav til hvilke fysiske lokaliteter vi kan benytte i dette tilbudet, sengepostene må være 

knyttet til institusjoner med heldøgns sykepleiertilgang. Det finnes ingen mal som beskriver 

legebemanningen for KAD. Helsedirektoratets veileder nøyer seg med å beskrive at virksomheten må 

sørge for forsvarlig bemanning og at personalet må ha nødvendige kvalifikasjoner for å utføre de 

oppgaver de blir tildelt. Kravene vil altså kunne variere ift. hvilke pasienttyper som er innlagt i KAD-

senger.  

 

7.2.2 Utfordringer og identifiserte behov  

KAD plassene har i dag gode legetjenester på dagtid. På kveld/natt har vi ikke egen legeressurs 

tilgjengelig for disse plassene. Fremover vil evt. økt bruk og pasienter med mer kompliserte diagnoser  / 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
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uavklarte symptomer kunne medføre behov for å tilby legetjenester på døgnbasis. Dette bør på litt 

lengre sikt sees i sammenheng med nytt helsebygg og mulighetene for å etablere KAD plassene i det 

bygget. På kort sikt bør dette vurderes løst gjennom etablering av utrykningsteam fra legevakta på 

ettermiddag/kveld. 

 

Det er utfordringer knyttet til fagtilbud til pasienter ved KAD psykiatri. Det er behov for psykiatrisk 

kompetanse på dagtid for å ivareta pasientgruppen som benytter KAD-psykiatrisenger. Ansettelse av en 

kommunal psykiater vil bidra til å gi et fremtidig og meget godt tilbud til pasienter i denne målgruppen. 

 

7.3 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

7.3.1 Status 

 

 

KOSTRA-tall for 2016 årsverk av leger i helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

 Bodø  

 

Gr. 13  

 

Tromsø 

 

Ålesund Drammen Sandefjord 

Årsverk av leger i 

helsestasjons- og 

skolehelsetj. pr. 10 000 

innbyggere 0-5 år 

4,3 5 

 

4,1 5 6,2 6,4 

 

KOSTRA tallene viser at vi ligger under gjennomsnittet i gruppe 13 hva gjelder årsverk av leger pr. 10 

000 innbyggere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

 

Leger i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten utgjør den nest største ressursen av allmennmedisinsk 

offentlig arbeid som legene fast forpliktes til. Legeoppgavene ved helsestasjoner og skolehelsetjenesten 

er av forebyggende karakter, og skiller seg derfor i noen grad fra det ordinære kurative arbeidet.  

 

Hovedfunksjonene i det forebyggende legearbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å foreta 

vurdering av helsetilstand og risiko hos barn i form av screening og målrettede undersøkelser etter 

nasjonale retningslinjer. I tillegg vil helsesøster eller foreldre etter behov, etterspørre legens vurdering 

og eventuell behandling innenfor tidsrammene som er gitt. Henvisninger til andre instanser, 

helseopplysning og deltakelse i tverrfaglig samarbeid er en del av legens oppgaver.  

 

Legeressursene er fordelt slik på kommunens helsestasjoner og skoler pr september 2017: 
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Familiesenter Årsverk Timer pr uke 

Helsestasjon for ungdom - - 

Sentrum  0,20 

0,20 

7,5 

7,5 

Rønvik  0,10 

0,10 

0,10 

3,75 

3,75 

3,75 

Mørkved 

 

0,12 

0,135 

0,10 

4,5 

5 

3,75 

Tverlandet 0,106 4 

Misvær 0,025 1 

Kjerringøy   

Totalt  1,186 44,5 

     

 

 

Skole Årsverk Timer pr uke 

Hunstad / Mørkved / Støver 

 

0,08 3 

Alstad / Grønnåsen / Bodøsjøen / Aspåsen / 

Østbyen / St.Øystein 

0,12 4,5 

Saltvern / Rønvik / Løpsmark / Skaug 0,10 3,75 

Totalt 0,30 11,25 

 

 

7.3.2 Utfordringer  

 

Helse - og omsorgstjenesteloven fastslår at alle deler av helse- og omsorgstjenesten har ansvar for å 

fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Bodø kommune har et klart fokus på 

forebyggende helsearbeid, og Helsetjenesten i kommunen ønsker å vri innsatsen tilsvarende mot 

forebygging og tidlig innsats mot risikofaktorer på individ og gruppenivå. Dette gjelder også for 

Helsekontoret og de ressurser vi har tilgjengelige.  

 

Vi ser imidlertid at vi har behov for å øke legeressursene knyttet til Helsestasjoner og 

skolehelsetjenesten både for å komme opp i en sammenlignbar situasjon som andre kommuner, og ikke 

minst for å understøtte kommunens målområder innen helsefremmende barnehager og skoler.  

 

 

7.3.3 Identifiserte behov 
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Med tanke på svak legedekning innen helsestasjons – og skolehelsetjeneste er det behov for å styrke 

denne tjenesten. Dette blir også tydelig når en ser på ønsket om å satse på forebyggende helsearbeid.  

 

En økning i antall fastlegehjemler utover det som trengs for å dekke opp den generelle utviklingen vil 

være en effektiv måte å styrke legetjenesten innen helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Et annet 

alternativ er å samle disse arbeidsoppgavene i en større kommunal stillingsprosent.   
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7.4 Migrasjonshelse - Asylsøkere / Flyktninger 

 

7.4.1  Status 

 

Det er organisert en egen helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere bestående av helsesøster, 0,06 

årsverk allmennlege disponert til flyktningkontoret, og 0,2 årsverk allmennlege disponert til Tverlandet 

Mottak. Legetjenestene består av forebyggende kontroll / screening, og akutt helsehjelp. 

 

7.4.2 Utfordringer 

 

Dette er en mangefasettert gruppe mennesker med til dels store behov for avansert medisinsk 

oppfølgning, både somatisk og psykisk. Det er et stadig økende behov for legens arbeid i 

flyktningspørsmål, både på rent klinisk individuelt nivå, i informasjonsarbeid og i arbeid med utredning 

og dokumentasjon ifm. søknader.  

 

De nasjonale reglene for fastlegeordningen medfører at bosatte flyktninger ikke har tilgang til fastleger 

før de har fått personnummer. Da de avsatte legeressurser er små medfører dette at daglegevakta brukes 

ved behov utover det som avsatt legeressurs kan håndtere. Dette er lite tilfredsstillende både for 

flyktningene og legevakta. Det er også enkelte problemstillinger legevakta ikke er ment å håndtere, 

eksempelvis utredning av kroniske plager. Legevakten bruker av sine knappe akuttressurser til denne 

gruppen pasienter. 

  

Helsekontoret får tilbakemeldinger fra migrasjonshelsetjenesten i Bodø kommune om at legetjenesten 

for flyktninger oppleves som en lite fleksibel og dårlig utnyttet ressurs.  

 

Det er viktig at kommunen har infeksjonsmedisinske rutiner på plass for screening og oppfølging, og at 

bemanningen dekker dette behovet. Det har i perioder med stor tilstrømning opplevdes uforutsigbart 

hvor mange flyktninger som Bodø Kommune til enhver tid skal ha ansvaret for. I slike perioder må 

bemanningen kunne økes på ganske kort varsel.  
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7.4.3 Identifiserte behov 

 

Pr. i dag vurderes tilbudet som forsvarlig, men flyktningenes behov for kommunale lege- / helsetjenester 

er større enn tilbudet, og det er behov for å styrke både det kurative og forebyggende arbeidet på gruppe 

og individnivå.  

 

 

7.5      Fengselshelsetjeneste 

 

7.5.1 Status 

 

Innsatte i fengsel har samme rettigheter til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester som 

befolkningen for øvrig. Innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell 

vurdering. Kommuner med fengsel er ansvarlige for primærhelsetjenesten i fengslene. Ansvaret er 

hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1 og 3-9. Tjenesten finansieres delvis av 

Justisdepartementet.   

 

Fengselshelsetjenesten i Bodø består av 3 sykepleiere, og 0,4 årsverk legestilling fordelt på to fastleger 

som er tilgjengelig i fengselet en dag hver, pr. uke. I tillegg har fengselet avtale med NLSH Psykiatri om  

tilgang til psykolog etter henvisning. Bemanningen og kompetansen hos legene oppleves å være god. 

Det er ikke psykiatrisk spesialistkompetanse tilknyttet tjenesten. 

7.5.2 Utfordringer 

 

Legetjenesten i fengselet har spesielt utfordringer knyttet til de sykdommer som korrelerer med en 

kriminell bakgrunn. Det dreier seg ofte om personlighetsforstyrrelser og atferdsproblemer, rusproblemer 

og psykiske lidelser. Innsatte i fengsel har større problemer med rus og psykiske lidelser enn den øvrige 

befolkningen jf. Cramer 2014 og Innsattes levekår 2014(SSB).  Ved fengsling dukker det ofte opp 

utfordringer med abstinens og økt symptomtrykk fra angst og andre psykiske lidelser. Det åpenbarer seg 

ofte et behov for utredning og behandling av sykdom, som de innsatte ikke har prioritert å ta tak i 

tidligere. Eksempler på dette er ADHD-utredning, somatiske plager, og stabilisering av opiatmisbruk 

gjennom LAR.  

 

 

 

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innsattes-levekar-2014
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7.5.3 Identifiserte behov 

 

Vi mener å ha en tilstrekkelig fastlegetjeneste i planperioden hva gjelder antall timer avsatt til de 

innsatte. 

 

En voksende andel innsatte med rus/psykiatri-problematikk medfører fremover et behov for å knytte til 

seg psykiatrisk kompetanse i større grad enn hva som er tilfellet i dag. Spesialisthelsetjenesten stiller 

tilgjengelig en psykolog i samsvar med veiledningsplikten for spesialisthelsetjenesten. Psykologtilbudet 

tilbudet vurderes som et meget bra tilbud i seg selv, men det er et økende behov for psykiatrisk 

spesialistkompetanse innen medisinering og behandling av psykiske lidelser for å støtte fengselslegene, 

og for å gi et bedre faglig tilbud til en gruppe med store og komplekse medisinske behov. Psykologer 

kan ikke gi faglige råd knyttet til medisinering eller somatisk utredning. Her viser vi også til det 

beskrevne behov for psykiatrisk kompetanse i kommunen i planens øvrige deler. 

 

 

7.6     Turnusleger, medisinstudenter og veiledning av leger 

 

7.6.1 Status 

 

Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell iht. 

Kommunehelsetjenesteloven. Helsetilsynet ved Fylkeslegen kan pålegge kommuner å opprette 

turnuslegeplasser ut fra dette hensyn. Fra innføringen av fastlegeordningen gjorde Bodø kommune 

avtale om å ta imot 2 turnusleger ved de kommunale legesentrene Rønvik og Havna. Fra 2005 ble det 

opprettet en turnuslegestilling til, ved et privat legesenter. Kommunens, legesentrenes og turnuslegens 

rettigheter og plikter er regulert i avtaleverket SFS 2305.  

 

Fastlegekontorene tar hvert år imot studenter fra medisinutdanningen i Tromsø / Bodø. Universitetet 

kompenserer kontorene for dette, og helsekontoret har ikke hatt en rolle i denne utplasseringen. 

 

Gode turnusplasser og gode veiledere i kommunehelsetjenesten er viktig, og ordningene gir et gjensidig 

kunnskapsløft. Vi har erfart flere positive sider ved å ha turnusleger. I tillegg til å være en god 

avlastning for legekontorene er ordningen viktig for å rekruttere leger til allmennlegestillingene. I Bodø 

har turnuslegene fortsatt i ledige vikariater ved de kommunale legesentrene og deres deltagelse som 
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sykehjemsleger under ferieavviklingen er en uvurderlig hjelp.  

 

7.6.2 Utfordringer 

 

Det er ønskelig å kunne ta inn en ny turnuslege i planperioden. Dette fordi flere legekontor etterspør 

dette, og fordi fastlegeordningen i Bodø kommune er under press. Flere turnusplasser kan bidra til å 

lette presset noe.  

 

7.6.3 Identifiserte behov 

 

Det er ønskelig å øke antall turnusleger med 1 i  planperioden. 

 

7.7 Legevakt 

7.7.1 Status 

 

Legevakten er kommunens akutte legetilbud og skal gi øyeblikkelig hjelp utenom fastlegekontorenes 

åpningstid. Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Bodø kommune ved akutt 

sykdom eller skade som ikke kan vente til første hverdag. Bodø legevakt er døgnåpen med lege tilstede 

hele døgnet. Den kommunale legevaktordningen skal kunne yte akuttmedisinsk hjelp ved så vel 

somatiske som psykiske og rusrelaterte sykdommer/lidelser. 

 

Legevakten i Bodø er organisert i en egen enhet i Helsekontoret, og har ansatt legevaktsjef i 40 % 

stilling med medisinskfaglig ansvar for legevakten og overgrepsmottaket. I tillegg har enheten en daglig 

leder og fagkoordinatorer i delt stilling som har administrative oppgaver.  

 

Alle fastleger plikter å delta i arbeid ved legevakta. Etter bestemmelsene i særavtale SFS 2305 § 7.2 kan 

leger kreve seg fritatt etter fylte 60 år. Særavtalen sier videre at "det skal tas særlig hensyn til leger over 

55 år", som etter søknad kan fritas for eksempel av helsemessige grunner. Alle fastlegene over 60 år i 

Bodø er fritatt legevakt på grunn av alder. Noen av de øvrige legene er fritatt av helsemessige grunner. 

35 leger deltar fast, hvorav 32 deltar i nattevaktsordning. Turnuslegene er også med i 

legevaktsordningen. I tillegg har vi ca 5-10 leger som ikke har fastlegeavtale, men som tar vakter etter 

eget ønske. Fastlegen i Misvær inngår i en vaktordning sammen med Beiarn kommune. 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sfs2305.pdf
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Fastlegene har ansvar for å gi akuttmedisinsk behandling for alle personer på sin liste i kontortiden. For 

personer som oppholder seg i Bodø, men ikke har fastlege her, og i den tiden fastlegene er opptatt med 

offentlige allmennmedisinske oppgaver, har kommunen organisert en akutt legetjeneste også på dagtid. 

Det er egen daglegevaktslege i fast stilling på Bodø legevakt. For tiden er det to leger som deler en full 

stilling. I sjeldne tilfeller er det ikke lege tilgjengelig på legevakten på dagtid, da vil øyeblikkelig hjelps-

pasientene bli fordelt rundt på kontorene. Legevakta bistår også fastlegene på dagtid når uforutsette 

hendelser gjør at fastlegene har behov for avlastning. I tillegg har legevakta enkelte andre helseoppdrag 

på dagtid, eksempelvis å understøtte KAD, Rehab og Sølvsuper ved fravær, medikamentell 

infusjonsbehandling, og prøvetaking av LAR-pasienter. 

 

Legevaktslegen har ansvar for akutt legetjeneste når fastlegekontorene er stengt. Legevakten tar da imot 

alle personer som oppholder seg i Bodø. I tillegg håndteres da henvendelser fra byens sykehjem, 

fengselstjeneste, KAD plasser og botilbud for eldre og hjelpetrengende.  

  

Interkommunal legevaktsformidling 

Bodø legevakt er vertskommune for legevaktsformidling for Fauske, Saltdal, Sørfold, Gildeskål, 

Steigen, Meløy, Røst, Værøy og vestsiden av Tysfjord, samt back up for Hamarøy ved sykdom/fravær. 

Dette innebærer at sykepleier tar imot telefoner fra distriktet på legevakttelefonnummeret 116117 og 

setter disse i kontakt med vakthavende lege i distrikt. Denne ordningen gjelder hele døgnet.  

 

Akuttmedisin og beredskap 

. Kommunen har lovpålagt ansvar for heldøgns medisinsk akuttberedskap ved ulykker og andre akutte 

situasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2), inkludert kommunal legevaktordning som skal yte 

hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner (akuttmedisinforskriften § 6 c).  

 

Kommuneoverlegens ansvar innenfor dette feltet er bl.a. følgende:  

 medisinsk faglig ansvar for legevakt og dagberedskap  

 medisinsk faglig rådgiver for kommunens beredskapsstab  

 medisinsk faglig rådgivning overfor politi og i lokal redningssentral (LRS)  

7.7.2 Utfordringer 

 

Økt antall konsultasjoner og oppgaver 
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På nasjonalt nivå øker antallet konsultasjoner på både legevakt (ni prosent korrigert for 

befolkningsveksten) og hos fastleger (fire prosent). Økningen gjelder særlig de eldste pasientene (80 år 

og oppover).  

(kilde https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata%20kommune%20IS-

2575.pdf kapittel 5.) Dette er en utvikling som vi også erfarer ved legevakta i Bodø. 

 

Legevakten er kommunens viktigste helsehjelp til befolkningen. Legevaktslegene yter også tjenester til 

byens sykehjem, fengsel og KAD senger (kommunale øyeblikkelig hjelp-sengeplasser) i tillegg til 

hjemmebesøk.  Med befolkningsvekst, stadig flere eldre som ofte er hjemmeboende og multisyke, gir 

dette høy sannsynlighet for stadig økende arbeidsmengde utenfor legevaktslokalene i planperioden.  

 

Legevakten er – og må være – en siste buffer ved uforutsette hendelser/fravær av leger, det være seg i 

allmennpraksis eller i kommunale oppdrag ved våre institusjoner. Konkret gjelder dette ofte sykefravær 

ved sykehjem, hvor legene ikke har en grunnbemanning som er tilstrekkelig robust til å håndtere dette 

godt selv. Legevaktslegene strekker seg langt for å bistå, men dette går utover kapasiteten til å håndtere 

egne prioriterte oppgaver. Det gir også økt risiko for samtidighetskonflikter hvor legevaktslegen kan 

være i et oppdrag ute på et sykehjem samtidig som det kommer inn en pasient med øyeblikkelig hjelp-

behov på legevakta. Dette er ikke håndterbart annet enn i unntakstilfeller.   

 

Legevakta bør i fremtiden ha en bedre kapasitet til sin rolle som buffer ved uforutsette problemer, dette 

vil gi økt kvalitet for byens innbyggere. Imidlertid vil dette kreve økt bemanning. En slik bemanning vil 

imidlertid bidra til å redusere kostnadene ved å leie inn leger fra vikarbyråer.  

Nye krav til leger  

 

Akuttmedisinforskriften har som formål å bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp 

mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  

 

Forskriften stiller krav til spesialistkompetanse hos leger i vakt. Fra 1. mai 2018 er det krav til at 

samtlige leger i kommunal legevaktordning skal ha godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller 

ha godkjenning som allmennlege. Kravet gjelder også bakvakter. Dette vil stille nye krav til 

organisering og kompetanseutvikling ved legevakta i planperioden.  

  

Helsekontoret vil sørge for at forskriftskravene er oppfylte før fristen, men dette vil kreve økte ressurser 

til gjennomføringen av spesialiseringsløp for de kommunalt ansatte fastlegene som ikke er spesialister.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata%20kommune%20IS-2575.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata%20kommune%20IS-2575.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
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Krav til utstyr for håndtering av CBRNE-ulykker (kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og 

eksplosive hendelser) 

Den nasjonale faglig retningslinjen for håndtering av CBRNE-hendelser (side. 36) krever at følgende 

utstyr er tilstede ved legevakta: 

 

- Personlig beskyttelsesutstyr for biologiske agens og støv (operasjonsfrakk, plastforkle, hansker, 

FFP3 åndedrettsvern, briller, heldekkende visir). 

- Tilgang på CBRNE-drakt, maske med kull- og partikkelfilter (fra ambulansebase, ev. fra eget lager). 

- Tilgang på temperert vann til utendørs dekontaminering av minst en pasient av gangen. 

- Tralle med rene håndklær, pledd, O2-kolber, åndedrettsvern, mobilt akuttmedisinsk utstyr. 

- Plan for nødvendig opplæring og øvelse i bruk av personlig beskyttelsesutstyr. 

- Plan for innendørs oppsamling av sanerte pasienter (for å unngå hypotermi). 

 

I Bodø kommunes helseberedskapsplan pkt. 3.2.2 er det krav om at legevakta skal  

• Sørge for beredskapsplan for legevakta 

• Legevakta skal ha en plan for nødvendig  opplæring og øvelse i bruk av personlig beskyttelsesutstyr  

• Legevakta skal ha en plan for oppsamling av sanerte pasienter  

 

Pr i dag er dette ikke fullgodt tilstede, men vil bli arbeidet inn i den nye planperioden.  

 

Plikt til utrykning.  

 Akuttmedisinforskriften § 6 litra c) pålegger kommunen videre et ansvar som blant annet innebærer å 

sørge for at lege og/eller annet helsepersonell umiddelbart er i stand til å rykke ut når det er nødvendig for å 

yte forsvarlig/øyeblikkelig hjelp. Kommunen må her sørge for en forsvarlig transportordning og 

legedekning. Per i dag er dette ikke praktisk gjennomførbart unntatt i krisetilfeller, da vi ikke har 

legevaktsbil med nødvendig utstyr, og det kun er en lege på vakt det meste av døgnet. Samtidig er det 

slik at Helse- og omsorgsloven § 3-5 tillater at kommunene ikke rykker ut dersom kommunen vet "at 

nødvendig hjelp blir gitt av andre…". I dag løses utrykningsbehovet i stor grad gjennom at 

Nordlandssykehusets prehospitalklinikk / ambulansetjeneste er plassert i Bodø.  

 

Helsekontoret sørger for at dimensjonering av legevakttjenesten sikrer befolkningen et helhetlig og 

forsvarlig akuttilbud, men vi har en klar utfordring knyttet til utrykningsplikten. Å sikre økte 

legevaktsressurser og legevaktsbil vil understøtte vridningen av ressurser og oppgaver bort fra institusjoner 

og over til hjemmetjenesten slik at byens befolkning – særlig eldre og uføre – kan få legetilsyn hjemme uten 

å måtte forlate hjemmet sitt. For mange er det krevende å skulle dra til legevakta for å få tilsyn. En mulighet 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20håndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisinforskriften
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3
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for å rykke ut med lege og sykepleier til både institusjoner og i hjem, vil gi en klar økning i kvaliteten i 

tjenestetilbudet til hjemmeboende med behov for legetjenester.  

 

Legevaktas lokaler er i dag for små og uhensiktsmessige. Disse er ikke tilfredsstillende for hverken 

pasienter eller ansatte. Det er nødvendig å få etablert en ny legevakt i mer hensiktsmessige lokaler. Her 

viser vi til behovet for et nytt helsebygg, med plass til legevakten, KAD-senger og observasjonssenger. 

 

7.7.3 Identifiserte behov   

Øke bemanning 

Det er behov for å øke bemanning, heve kompetanse og tilordne vaktturnus slik at det er flere leger på 

vakt, særlig på ettermiddag og kveld. Dette vil få ned ventetider på legevakten, gjøre legene i vakt 

tryggere og mere kompetente og det vil også da være mulig å ha egen uttrykningslege med legevaktsbil 

som kan gjøre hjemmebesøk, visitt på sykehjem, fengsel og KAD senger.  

Dette krever flere leger som kan dele på vakter slik at total vaktbelastning ikke blir for stor på 

fastlegene. Det bør vurderes å ansette legevaktsleger i kombinerte stillinger som for eksempel 

tilsynsleger på sykehjem.  

Utrykningsteam på Legevakta – Legevaktsbil – psykiatrisk sykebil 

Det er ønskelig å utrede opprettelse av kommunale stillinger med fastlønnet lege i vaktturnus på 

legevakten.  Dette vil kunne organiseres som en egen vaktordning der de fastlønnete legene er stasjonert 

på utrykningsbil slik det gjøres i mange andre kommuner.  

 

Legevaktsbil med et minimum av utstyr vil gjøre det mulig for legevaktslege å rykke ut på røde 

responser slik akuttmedisinforskriften krever. En legevaktsbil vil også få ned antall oppmøtte på 

legevakten fordi det vil være mulig å gjøre hjemmebesøk og sykebesøk på sykehjem, KAD plasser og 

fengsel. Dette vil avlaste legevakten, ambulanse og sykehjem og bidra til å tilrettelegge for et økt 

helsetilbud hjemme hos befolkningen, med en mulig effekt i redusert behov for institusjonsplass. I 

tillegg vil byens befolkning få et bedre tilbud ved at lege kan foreta hjemmebesøk.  

 

Dette utrykningsteamet og legevaktsbil kan også brukes som ledsagerordning for transport av 

psykiatriske pasienter i kommunen (psykiatrisk sykebil).  
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Fastlønnete legevaktsleger 

Per i dag er legevaktslegen fastlønnet på dagtid mellom 0800 og 1530 og på natt mellom 2300 og 0800. 

Resten av døgnet jobber legen som selvstendig næringsdrivende. Det anses som nødvendig å vurdere 

fast lønn på legevakt for å gjøre det mere attraktivt å gå legevakt.   

 

Nye lokaler 

Det er behov for nye fysiske lokaler. Dagens legevaktslokaler er for små allerede for å fungere 

hensiktsmessig, og en utvikling av legevaktsarbeidet vil etter hvert medføre behov for større lokaler. Det 

er ikke mulig å få dette til i dagens bygg. 

 

7.8 Interkommunalt overgrepsmottak  

7.8.1 Status 

 

Overgrepsmottaket er et døgnåpent akuttmottak for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep 

og vold i nære relasjoner. Mottaket dekker Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Gildeskål, Steigen, Meløy, 

Tysfjord, Hamarøy, Røst, Værøy, Lofoten og deler av Vesterålen. Hjelpen som gis fra mottaket skal, i 

tillegg til medisinsk undersøkelse, forebygge fysiske, psykiske og sosiale skader og hjelpe den enkelte 

til å gjenvinne kontroll over livet sitt.  

 

Tilbudet er døgnkontinuerlig med 6 leger og 7 sykepleiere i beredskap. Pr. 01.01.16 ble ansvaret for 

overgrepsmottaket overført til Nordlandssykehuset - NLSH, i samsvar med nasjonale endringer i 

regelverket. Det er inngått en samarbeidsavtale hvoretter Bodø kommune drifter mottaket fremover, 

mens NLSH står for finansieringen av mottaket. Hverken endringer i regelverk eller inngåelse av 

samarbeidsavtale har endret måten mottaket driftes på. Slik Helsekontoret vurderer dette fungerer 

samarbeidet svært godt. 

 

Det er videre etablert samarbeid med NLSH, Krisesenteret i Salten, familievoldkoordinator, Salten 

politidistrikt og rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Salten. 

Det er verdt å nevne at overgrepsmottaket nyter stor anseelse nasjonalt. Høsten 2016 ble primus motor 

for mottaket – Anne-Mette Finsrud – kåret til årets legevakt-sykepleier på den nasjonale 

legevaktskonferansen. Nordlandsforskning konkluderer i en undersøkelse at de som får hjelp er svært 

fornøyde. Det er nylig kommet en ny rapport på overgrepsmottak i Norge 2017.  

 

http://bodonu.no/anne-mette-fra-bodo-er-best-i-landet/14.09-09:47
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/132427/Dokumenter/Rapporter/2012/Rapport_11_2012.pdf
https://www.nrk.no/nordland/overgrepsmottak-er-lite-kjent-1.11162978
https://www.nrk.no/nordland/overgrepsmottak-er-lite-kjent-1.11162978
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/15615/Rapport_2_2017.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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7.8.2 Utfordringer 

 

Overgrepsmottaket fungerer godt i den formen det er organisert per dags dato. Det er tilgjengelig lege 

og sykepleiere døgnet rundt og det er etablert en beredskapsvakt, istedenfor en frivillig ringeliste. Dette 

sikrer legedekning på en god måte. Arbeidsbelastningen er foreløpig ikke så stor at ordningen må 

utvides i kommende planperiode. Rekruttering av leger fungerer også tilfredsstillende. 

 

7.8.3 Identifiserte behov 

 

Det er nødvendig å utvikle den rettsmedisinske kompetansen ytterligere, særlig innen rettsmedisinsk 

sporsikring, dokumentasjon og erklæringer. De undersøkelser som legene gjør mtp. DNA-spor, fysiske 

spor og undersøkelser blir ofte benyttet av påtalemyndighetene i straffesaker. Aktørene i 

straffeprosessen stiller stadig økende krav til kvalitet i dette arbeidet.  

 

Det er et ønske om å ha kapasitet til å utvikle videre faglige krav til opplæring og trening utover 

grunnutdannelsen for både leger og sykepleiere. For å løse disse behovene er det ønskelig med en 

økning i stillinger på 10 % stilling som fagansvarlig lege og 10 % som fagansvarlig sykepleier.  

I og med at ansvaret for driften og utviklingen av Overgrepsmottaket tilligger NLSH 

beslutningsmyndighet og ansvar, er disse synliggjorde behovene ikke tatt inn videre i denne kommunale 

legeplanen.  

 

Det er ønskelig med bedre oppfølging av overgrepsofre, etter at overgrepsmottaket har avsluttet sine 

primære oppgaver. Medisinsk og psykososial oppfølging bør etableres i de enkelte kommuner som har 

ansvar for å følge opp overgrepsofre. I dag håndteres dette av fastlegene. En kommunal psykiater vil 

bidra til å gi et godt kommunalt tilbud til ofre for overgrep i ettertid.  Overgrepsmottaket tar imot 

personer som har opplevd alvorlige krenkelser som i mange tilfeller medfører alvorlige traumer og 

psykiske reaksjoner. Ved å komme tidlig inn i slike saker vil den kommunale helsetjenesten kunne 

forebygge mer alvorlige helseutfordringer som kan være svært krevende for den enkelte berørte, og som 

kan stille store krav til ressurser og oppfølgning primært fra den kommunale helsetjenesten og 

kommunale tjenester forøvrig.  
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8 Samfunnsmedisinsk legearbeid 
 

Samfunnsmedisinen som fagfelt omhandler hele befolkningens helse – i ordets videste forstand, og alt 

som kan påvirke den. Kommunens samfunnsmedisinske oppgaver er i stor grad bestemt gjennom lov og 

forskrift, og knyttet til kommunelegens rolle som kommunens samfunnsmedisinske rådgiver. 

Samfunnsmedisinsk kompetanse er nødvendig i folkehelsearbeidet, i helseovervåkning, i 

helsekonsekvensutredninger, prioriteringsvurderinger og analyse av helserelaterte årsakssammenhenger 

og muligheter for helsefremmende og forebyggende tiltak.  

 

Den medisinskfaglige rådgivningsrollen er knyttet opp mot hele kommunen; kommunens politiske og 

administrative ledelse, ansatte i kommunale virksomheter, fastlegene, og befolkningen. Enkelte 

myndighetsoppgaver er direkte tillagt kommunelegen/kommuneoverlegen gjennom lov (f.eks. 

smittevern og miljørettet helsevern). De samfunnsmedisinske legene er også sentrale bidragsytere i 

tjenesteutvikling, kvalitetsarbeid, beredskap, planarbeid, samt i samhandling internt, og med 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Etterspørselen etter samfunnsmedisinsk kompetanse har vært økende på systemnivå i forbindelse med 

økt nasjonal satsing på folkehelsearbeid, og samhandlingsreformens krav om større fokus på 

forebygging, tidlig intervensjon og utviklingen av gode og effektive pasientforløp. Overlegene 

etterspørres også i økende grad som rådgivere og støttespillere i komplekse bruker- og pasientsaker 

internt i kommunen og i grensesnittet mot spesialisthelsetjenesten. 

 

8.1 Status 

 

Bodø kommune har i mange år hatt fire kommuneoverleger i små deltidsstillinger (20 – 40 %). De fire 

stillingene utgjør 1,6 årsverk, og legene har hatt ansvaret for hver sine fagområder (se underkapitlene). 

Legene har ønsket å ha sitt hovedvirke i det pasientrettede fastlegearbeidet, med de fordeler og de 

ulemper det har for det samfunnsmedisinske arbeidet.  

 

De kommunale overlegeoppgaver deles opp i følgende fagområder:  

 

Smittevern og internasjonal helse 

 

Arbeidsområdet innenfor smittevern inneholder følgende hovedområder: 
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Utarbeidelse av «Plan for smittevern», herunder influensa og pandemiplan. 

Ansvar for tuberkulosearbeidet  

Medisinskfaglig ansvar for vaksinasjons- og smittevernkontoret 

Medisinsk faglig ansvar for smittevernarbeid blant innvandrere, asylsøkere og flyktninger 

Medisinsk faglig ansvar for mottak og oppfølging av MSIS meldinger (nominative) 

 

 

Folkehelsearbeid og miljørettet helsevern 

 

Bystyret har delegert sin myndighet etter Kommunehelsetjenesteloven kap. 4a til kommuneoverlegen 

for folkehelse. Helsekontorets arbeid innen folkehelsearbeid innebærer følgende ansvarsområder: 

 

Miljørettet helsevern iht. Kommunehelsetjenestelovens § 1-4, i samarbeid med Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS 

Plan og utviklingsarbeid innen folkehelse 

oversikt over helsetilstand i befolkningen 

strategier innen helsefremmende og forebyggende arbeid 

ivaretakelse av helsehensyn i kommunal planlegging (jfr. Plan og bygningsloven) 

mottak og registrering og viderebehandling av dødsmeldinger 

 

Akuttmedisin og beredskap 

Helsekontorets arbeid innen dette området ivaretas i hovedsak av legevaktslegen og utgjør i hovedsak: 

 

medisinsk faglig ansvar for legevakt og dagberedskap 

medisinsk faglig rådgiver for kommunens beredskapsstab 

medisinsk faglig rådgivning overfor politi og i lokal redningssentral (LRS) 

sentral rolle i beredskapsplan 

 

Allmennmedisin og geriatri 

 

Medisinskfaglig rådgivning ovenfor allmennlegetjenesten, og rolle som tilrettelegger for 

kvalitetsforbedringsarbeid hos fastlegene. 

Medisinskfaglig rådgivning ovenfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i spørsmål 

knyttet til allmennlegetjenester. 
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Medisinskfaglig rådgivning overfor omsorgstjenesten. 

Medisinskfaglig koordinering av legetjenesten i sykehjem. 

Medisinskfaglig ansvarlig for legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten. 

 

Rus - / psykiatri 

 

Stillingen som kommuneoverlege innen rus-psykiatri har stått ledig i mer enn 10 år. I mangel på egen 

kommuneoverlegestilling for rus- / psykiatri har kommuneoverlegen med oppgaver innen 

allmennmedisin og geriatri midlertidig tatt disse rådgiveroppgavene i tillegg til egne oppgaver. Det er i 

dag ansatt en psykiater i 20 % deltids- prosjektstilling med klinisk pasientarbeid som oppgave, tilknyttet 

en spesifikk enhet i helsetjenesten.  

 

 

8.2 Utfordringer  

8.2.1 Behov for økt samfunnsmedisinsk kompetanse 

 

Dagens kommuneoverleger har i utgangspunktet kun rammevilkår til å ivareta ordinære daglige 

driftsoppgaver.  

 

Bedre tilgjengelighet har vært etterspurt fra flere hold, da det samfunnsmedisinske perspektivet mangler 

i mange utviklingsprosjekter. Det at hver kommuneoverlege har hver sine områder og arbeidsdager går 

også ut over kontinuiteten og fremdriften i helsekontorets overordnede samfunnsmedisinske arbeid. 

 

Etter innføringen av samhandlingsreformen vurderer Helsekontoret det som høyst nødvendig å styrke 

den samfunnsmedisinske kompetansen for hele kommunen. Denne styrkningen må komme i tillegg til, 

og på toppen av, de kommuneoverlegene som er i dag. Dette for å skape et attraktivt fagmiljø og en 

merverdi innen fagområdet. Å samle dagens ressurser til en 100% stilling vil ikke gi noen merverdi.  

 

Noen områder der det er behov for en kommuneoverlege i full stilling: 

 Samfunnsmedisinsk og legefaglig kompetanse i HO-avdelingens planarbeid og kvalitetsarbeid. 

 Tverrfaglige prosjekter innen forebyggende helse og folkehelse 

 Rådgivende funksjon ovenfor tildelingskontor 
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 Planleggingen av neste institusjonsbygg/ Helsehus, jfr. Notat sak 2013/276 «Tanker rundt nytt 

fremtidig institusjonsbygg»  

 Videreutvikling av klinisk samarbeid med NLSH 

8.2.2 Behov for økt psykiatrisk kompetanse 

 

Psykiatri og psykisk helse er et stort og omfattende felt som er høyt prioritert nasjonalt både i 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Psykisk helse er et omfattende og bredt felt, 

og inkluderer blant annet schizofreni, bipolare lidelser, psykoser, depresjoner, spiseforstyrrelser, angst 

og utviklings- og adferdsforstyrrelser. De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt dette feltet 

og dets betydning i forhold til arbeid innen folkehelse i Norge, noe som også er tydelig nedfelt i 

Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 (2014-2015). Regjeringen 

uttrykker her et ønske om å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet i Norge, 

noe som særlig skyldes at det fremstår som et stadig økende problem i befolkningen. Særlig trekkes 

utviklingen blant barn og unge frem urovekkende.  

 

Under kapittel 2 Psykisk helse i folkehelsearbeidet (s. 23) er følgende formulert:  

 

"Psykiske helseproblemer er blant de største folkehelseutfordringene i dag. Nesten en firedel av 

den voksne befolkning har en psykisk lidelse. De sosiale forskjellene er store. Deler av 

innvandrerbefolkningen har høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. 

Personer med psykiske lidelser har høyere forekomst av somatiske sykdommer og lever kortere 

enn andre. Mange har både psykiske lidelser og rusproblemer. Det er noen bekymringsfulle 

utviklingstrekk som kan tyde på at det de siste tiårene har vært en økning i psykiske plager blant 

barn og unge".  

 

Blant tiltakene som trekkes frem, er bedre behandlingstilbud og sterkere forebyggende arbeid i helse og 

omsorgstjenesten, særlig i kommunens psykologtjeneste, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.  

 

Fastlegene, oppfølgingstjenesten, fengselshelsetjenesten og de ideelle organisasjonene kommunen 

samarbeider med (som driver gatenært arbeid og flere botilbud), møter problematikken daglig.  

 

Helsekontoret har i forrige plan for legetjenesten beskrevet behovet for en overordnet legestilling innen 

dette feltet, men stillingen ble ikke opprettet. Dette er altså et behov som har vært uttrykt over mange år. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf
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De nye reglene om samtykkekompetanse innen psykisk helsevernlovgivningen vil høyst sannsynlig 

medføre store forskyvninger av behandlingstrengende med alvorlige psykiske lidelser (psykoser mv.) fra 

spesialisthelsetjenesten og inn til fastleger og kommunale helsetjenester. En stor del av disse pasientene 

vil sannsynligvis ikke frivillig nytte seg av tilbudet om behandling i spesialisthelsetjenesten (det er fra 

01.09.17 ikke lengre anledning til bruk av tvangsinnleggelser for behandling), og må bli ivaretatt av 

kommunehelsetjenesten/fastlegene.  

 

Dette vil gi et økt behov for psykiaterkompetanse tilgjengelig for fastlegekorpset, og i øvrige kommunale 

helseavdelinger som har treffpunkt opp mot disse pasientene/brukerne. Dette vil frigi tid for fastlegene 

til øvrig pasientarbeid.   Å gi fastlegene tilgang til en psykiater for å drøfte kompliserte spørsmål knyttet 

til medisinering og oppfølgning av egne pasienter vil også medvirke til å gjøre det attraktivt å etablere 

seg som fastlege i Bodø.  

 

Depresjon rammer mange eldre. En av fem hjemmeboende eldre er deprimerte. Blant dem som bor på 

institusjon er forekomsten dobbelt så høy. Mange eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har alvorlige 

psykiske lidelser i sykdomsforløpet. En stor del av disse vil ha god nytte av tilgang til bistand fra en 

psykiater i tillegg til fastlegene ved institusjonene. 

 

En kommunal psykiater vil medvirke til kompetanseheving blant ansatte i sykehjemmene og i 

oppfølgingstjenesten. En psykiater vil også kunne bidra til å utvikle kvaliteten i samhandlingen med 

spesialisthelsetjenesten knyttet til oppfølgingen av våre eldre pasienter med psykiske diagnoser.  

 

Denne kommuneoverlegefunksjonen vil videre innebære en koordinerende rolle og medisinsk faglig 

rådgivning internt i kommunen, inkl. fengselshelsetjeneste, oppfølgingstjeneste, fastlegene og de 

frivillige organisasjonene. Kommuneoverlegen vil også kunne bli sentral når det gjelder samhandlingen 

med spesialisthelsetjenesten; Salten DPS, Enhet for psykoser, Enhet for rus og psykiatri, etc. 

 

Utfordringene som er beskrevet ovenfor medfører etter vår vurdering et klart behov for økt psykiatrisk 

kompetanse for å kunne gi et kommunalt faglig tilbud fremover som er på linje med tilbudet til pasienter 

med somatiske lidelser. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-02-10-6
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8.3 Identifiserte behov 

 

Bodø kommune har et behov for å øke antall kommuneoverleger for å sikre økt kvalitet i tjenestene til 

byens innbyggere. Konkret er det behov for 3 nye kommunale overlegestillinger i planperioden: 

 

 

 

- Overlege ved Sølvsuper i 100 % stilling (omtalt under pkt. 7.3) 

- Overlege i samfunnsmedisin i 100 % stilling 

- Overlege i Psykiatri i 100 % stilling 
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9 Andre behov i planperioden 

9.1 Nytt Helsehus 

 

For å møte utfordringene i fremtiden, som det pekes på gjennom blant annet primærhelsemelingen, bør 

det bygges et nytt Helsehus. Vi viser her til Økonomiplanen som legger inn midler til oppstart fra 2019, 

og til Notat sak 2013/276 «Tanker rundt nytt fremtidig institusjonsbygg». Et nytt Helsehus vil kunne 

inneholde legevakten – som allerede har behov for større lokaler og observasjonspost, større plass til 

overgrepsmottak, KAD-sengepost og legekontor. I tillegg bør det vurderes om korttidsavdeling, 

Helseteam for kronikere og andre utsatte pasientgrupper, lindrende avdeling, deler av rehabilitering, 

migrasjonshelse og psykologtjenesten bør kunne etableres nært Helsekontorets tjenester i et slikt bygg. 

En kan også se for seg samarbeid med eksterne aktører som BUP, NAV og interkommunale 

tjenesteenheter.  

 

9.2 Elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehjem og hjemmetjeneste 

 

Bodø Kommune har i noen år hatt Gerica som EPJ, og som de fleste andre kommuner i landet opplevd 

at alle de respektive EPJ har store mangler med tanke på de grunnleggende funksjonene legene har 

behov for. Utfordringene pr 2017 er de samme som skissert i rapporten «Elektronisk pasientjournal i 

omsorgstjenesten» IS-2221 fra 2014, altså et nasjonalt problem med at ingen av EPJ-leverandørene 

klarer å utvikle et brukbart produkt som ivaretar legetjenesten på en god måte. Kort fortalt er det ikke 

mulig å skrive henvisninger i Gerica for legene, det er ikke tilgang til kjernejournal og det er heller ikke 

mulig å sende e-resepter. Etter å ha forsøkt å tvinge gjennom bruk av Gerica som eneste journalsystem 

siste årene, måtte kommunen i 2017 installere og bruke CGM Allmenn som 2. system ved de 

sykehjemsavdelingene med størst behov for et fungerende EPJ.  

 

Dette er nasjonale utfordringer som ikke direkte kan løses av Bodø kommune. Vi må imidlertid være en 

tydelig stemme og påvirkningsfaktor for en endringsutvikling hos leverandørene nasjonalt. 

 

Arbeidet med digitalisering av kommunen vil også fremover ha fokus på dette området. Konkret skjer 

dette gjennom ForUT (IKT Forvaltnings- og UTviklingsteam for helse- og omsorgsavdelingen). Teamet 

forvalter og utvikler fagsystemene Gerica og CGM Journal. Teamet utarbeider strategi og handlingsplan 

for velferdsteknologi i Bodø kommune. Legetjenesten har et utmerket samarbeid med denne 
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kompetansegruppen, og en videreføring av det tette og gode samarbeidet vil stå sentralt i planperioden 

også.  

 

9.3 Kvalitetsutvikling 

 

Kommunen har iht. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 7 et ansvar for å etterse at det arbeides 

systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i fastlegekorpset, i tillegg til å sørge 

for et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester.  

 

Helsekontoret ønsker økt fokus på arbeidet med kvalitetsutvikling i fastlegetjenesten i neste 

planperioden. Et av de viktigste tiltakene i så måte er å arbeide for at samtlige fastleger er spesialister i 

allmennmedisin, eller i spesialistutdanning. Dette bør vektlegges ved tildeling av hjemler fremover. 

Kommunen bør også vurdere å bidra mer aktivt for å legge bedre til rette for at legene får tatt 

nødvendige kurs og utdanningsaktiviteter under spesialisering. Særlig gjennom tiltak som letter 

arbeidssituasjonen ved fastlegenes fravær fra egen praksis. En "supervikar" vil være et viktig redskap i 

så måte. 

 

Økt fokus medfører også at Helsekontoret i større grad enn nå bør strukturere og styrke det systematiske 

kvalitetsforbedringsarbeidet. Dette må skje i tett samarbeid med fastlegene, og da gjerne gjennom 

etablering av et kvalitetsutvalg bestående av representanter fra kommunen og fastlegene.  

 

Legene som er pålagt kommunale allmennmedisinske oppgaver er ansatt i Bodø kommune i varierende 

stillingsstørrelser. De bør da være omfattet av kommunens planer for kompetanseutvikling iht. HR-

strategi og lønnspolitisk plan. De er jo høyt spesialiserte ansatte i et fagfelt i stor utvikling, men legene 

synes i liten grad å være omfattet av den interne kompetanseplanleggingen. Av hensyn til pasientenes 

behov for kvalitet i helsetjenestene bør det vurderes om Helsekontoret eller enhetene legene er ansatt 

ved, skal utarbeide kompetanseplaner og dekke nødvendige utgifter til relevante fagkurs.  

 

Fastlegene i institusjonene våre arbeider som hovedregel alene, og ofte i små stillinger og med begrenset 

tilstedetid ved institusjonen. Det er behov for en større mulighet for å konferere ved faglige 

problemstillinger og det bør vurderes å etablere en ordning for løpende faglig støtte.  

 

Det er videre ønskelig å satse på økt medisinskfaglig kompetanse blant de fastlegene som har større 

stillinger knyttet til Sølvsuper. Her bør vi se på muligheter for å tilby videreutdanningen innen geriatri, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842#KAPITTEL_2
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sykehjemsmedisin og palliativ medisin for fastlegene. Av hensyn til økt tverrfaglig samarbeid og 

overføring av medisinskfaglig kompetanse bør disse legene også ha mulighet til å delta i institusjonenes 

egen internundervisning på linje med øvrige ansatte.  

 

Det har ikke fra Helsekontorets side vært gjennomført brukerundersøkelser av fastlege- og 

legevaktstjenesten i forrige planperiode. Brukerinvolvering er en viktig kilde til informasjon og 

kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet vårt, og vi ønsker å gjennomføre dette i løpet av den nye 

planperioden. 



10  Utviklingsplan for legetjenesten i Bodø kommune 2018 - 2021 
 

Tema Styringsmål Prio-

ritet 

Tiltak Tid  Estimert kostnad 

Fastleger 

 
     

 Kommunen skal 

sørge for en god 

fastlegedekning, og 

Bodø skal være et 

attraktivt 

arbeidssted for 

leger i 

førstelinjetjenesten 

1 Handlingsrom til å ansette inntil fire fastleger i kommunale stillinger, 

inkludert utdanningsstillinger med fast ansettelse med overgang til privat 

hjemmel - ALIS  

2018-

2021 

2018: 1 ny kommunal 

hjemmel kr. 1 mill. årlig 

2019 – 21: 3 private blir 

kommunal: kr. 1,5 mill. årlig       

 

I tillegg kommer kostnader 

ved økt behov for 

helsesekretærer/sykepleiere, 

samt utstyr og lokaler – for 

kommunale fastleger  

 

  2 Tilby utdanningsstillinger med fast ansettelse med overgang til privat 

hjemmel  

2018 Kr. 900 000,- pr. år brutto 

lønnskostnader (inkl. AA, 

pensjon mv.) 

  3 Ansatte en egen lege som jobber "på topp" ved behov hos de enkelte 

legekontorer ifm. sykdom, permisjon mv. - supervikar  

2018 - 

2019 

Kr. 1 200 000,-  pr. år brutto 

lønnskostnader (inkl. AA, 

pensjon mv.) 

  4 Starte opp systematisk rekrutteringsarbeid/omdømmearbeid blant turnusleger i 

kommunen, legestudenter i utplassering og legestudenter som arbeider som 

sykepleiervikarer.  

2018 Innarbeides i ramme 

  Uspes - Kommunen setter av midler på fond til å kjøpe private fastlegepraksiser 

midlertidig eller varig.  

- Kommunen sikrer ekstra tilskudd ved oppstart av 0-liste fra private. 

- Kommunen støtter fastlegene faglig gjennom tilgang på kommunal psykiater 

- Legge til rette for mulighet til å forske for leger i 1. linjetjenesten 

- Redusere omfanget av legevaktbelastning for fastlegene gjennom å la 

legevakten ansette flere egne legevaktsleger 

- Kommunen bidrar med tilskudd til fastlegene som gjennomfører relevante 

kurs for å oppnå eller fornye spesialitet, eller andre pålagte kurs innen 

akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

kr. 1 mill. årlig 

 

kr. 500 000,- årlig 

Innarbeides i ramme  

Kr. 500 000,- årlig 

Innarbeides i ramme 

 

Innarbeides i ramme 
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Institusjoner og 

andre plasser 

med heldøgns 

omsorg 

     

 Kommunen skal 

sørge for en 

forsvarlig og god 

legedekningen med 

faglig god 

kompetanse  

1 Ansette en spesialist innen indremedisin, geriatri, nevrologi eller alm.medisin 

ved Sølvsuper 

 

2018 

 

Kr. 1 600 000,- årlig brutto 

lønnskostnader (inkl. AA, 

pensjon mv.) 

  2 Vurdere behov for å øke antall 20 % stillinger med kommunale oppgaver 

blant fastlegene knyttet til institusjonsarbeid. 

2029 Innarbeides i ramme 

  3 Helsekontoret utarbeider kompetanseplaner og dekker nødvendige utgifter til 

relevante fagkurs   

2018 

 

 

 

 

 

Innarbeides i ramme 

Hjemmetjeneste 

 

     

 Kommunen skal 

sørge for en 

forsvarlig og god 

legedekningen med 

faglig god 

kompetanse 

1 Gjennomgå og spesifisere fremtidens behov for fastleger og evt. kommunale 

legeressursene i hjemmetjenesten. 

2018 - 

2019 

Innarbeides i ramme  

Psykiatri 

 

     

 Øke kvalitet i og 

oppfølgning av 

pasienter med 

psykiske problemer 

i 

kommunehelsetjene

sten  

1 Styrke kommunens kompetanse innen psykiatri ved å  

ansette en psykiater i 100 % stilling 

2018 Kr. 1 600 000,- årlig brutto 

lønnskostnader (inkl. AA, 

pensjon mv.) 

Legevakt 

 

     

 Øke tilgjengelighet 

for legebistand fra 

Legevakta 

1 a Ansettelse av en eller flere legevaktsleger og sykepleiere til utrykningsteam 

for institusjoner og hjemmeboende med helseproblemer – ettermiddag / kveld 

/ helg 

2018-

2019 

Kr. 3 000 000,- pr. år årlig 

brutto lønnskostnader (inkl. 

AA, pensjon mv.) 



 

61 

 

  1 b Anskaffe/leie/lease utrykningsbil for legevakta 2018-

2021 

200 000,- pr. år 

 Øke tilgjengelighet 

og effektivitet for 

brukere av 

legevakta 

2 Etablere ny legevakt i nytt helsehus 

 

2019-

2021 

Innarbeides i 

investeringsbudsjett 

 Økt 

brukermedvirkning 

3 Det skal gjennomføres brukerundersøkelser av legevaktstjenesten i 

planperioden 

2018 Innarbeides i ramme 

Samfunns-

medisin 

     

 Øke kvalitet og 

ressurser innen 

samfunnsmedisin 

1 Ansette en samfunnsmedisiner i 100 % stilling.  

2018 

Kr. 1 600 000,- årlig (inkl. 

AA, pensjon mv.) 

Skolehelse 

 

     

 Øke tilgjengelighet 

og kvalitet i det 

forebyggende 

helsearbeidet 

1 Vurdere å øke legeressursene med fastlege i kommunal tjeneste. Vurdere å 

samle legeressursene hos en enkelt lege 

2018 Innarbeides i ramme 

Miljøtjenesten 

 

     

 Øke tilgjengelighet 

på legetjenester. 

1 Vurdere å etablere egen fastlegeressurs for Miljøtjenesten på 20 % fastlege i 

kommunal tjeneste. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Innarbeides i ramme 

Kvalitet 

 

     

 Øke 

kvalitetsarbeidet i 

omfang og innhold 

1 Etablere rådgivende kvalitetsutvalg for fastlegeordningen 2018 Innarbeides i ramme 

  2 Etablere 20% kommunal legeoppgave med ansvar for kvalitetsutvikling i 

fastlegeordningen 

2018 Kr. 200 000,- årlig 

  3 Årlige møter mellom Helsekontor og legene i de forskjellige kommunale 

oppgaver; institusjoner, helsestasjoner, skolehelse, fengsel, flyktninger mv.  

2018 Innarbeides i ramme 

 

      



 

62 

 

  4 Kjøre fagutvikling for kommunalt ansatte fastleger, samt øvrige fastleger med 

deltidsstilling i kommunen.  

 

2018 Innarbeides i ramme 

  5 Utvikle og evaluere kvalitetsindikatorer for fastlegeordningen 2019 Innarbeides i ramme 

  6 Gjennomføre tilsyn med kvalitetssystemer og internkontrollsystemer hos 

fastlegene 

  

  7 Etablere fagnettverk blant fastleger med kommunale oppgaver.  2019 Innarbeides i ramme 

 Øke 

medisinskfaglig 

kompetanse ved 

institusjonene 

8 Gi mulighet for at leger med større stillingsandeler (fra 40 %) gis anledning til 

å ta videreutdanning. 

- Geriatri 

- Alderspsykiatri 

- Sykehjemsmedisin 

- Palliativ medisin  

Mv. 

2019 Kr. 200 000,- årlig 

 Øke 

brukermedvirkning 

9 Det gjennomføres brukerundersøkelser av fastlegetjenesten i planperioden

   

2019 Innarbeides i ramme 

 

 

 

 

 

11 Konklusjoner og forslag til prioriterte tiltak 
 

 

 

Bodø kommune skal ha en forsvarlig og god legetjeneste i den neste planperioden. Dagens fastlegekorps og kommunens organisering av det 

allmennmedisinske arbeidet gir i så måte et godt utgangspunkt for å lykkes med dette. Men innenfor enkelte områder identifiserer denne planen 

utfordringer og svakheter i dagens legeordning som må håndteres i løpet av planperioden. Andre tjenesteområder bør videreutvikles for å sikre en 

høyere kvalitet og innretning på legetjenesten i samsvar med kommunens vedtatte mål om fokus på forebygging og folkehelsearbeid. Her nevnes 

særlig psykisk helse, helsestasjon og skolehelse.  
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Vi har nedenfor spesifisert prioriterte tiltak for den neste planperioden. Disse syv er prioritert i seks driftstiltak og ett investeringstiltak. Etter vår 

vurdering vil disse tiltakene samlet sett sikre kommunen en riktig dimensjonert kapasitet innen legetjenesten, og gi kommunen et grunnlag for å 

tilby forsvarlige og gode legetjenester, og ressurser til å bidra i utviklingen av helsetjenestene i Bodø kommune i planperioden:  

 

Drift: 

1. Rekruttere fastleger til minst syv nye fastlegehjemler de neste 4 år. Handlingsrom til å etablere minst fire av disse som kommunale 

stillinger.  

 

2. Ansette kommuneoverlege med spesialisering innen indremedisin, geriatri, nevrologi eller allmennmedisin. Stillingen etableres med 

faglig ansvar ved Sølvsuper Helse- og Velferdssenter (heretter benevnt Sølvsuper), og med særlig ansvar for å bistå kommunen i 

dialogen med spesialisthelsetjenesten innenfor den somatiske delen av samhandlingsarbeidet.  

 

3. Ansette kommuneoverlege innen samfunnsmedisin. Denne vil kunne gi økt kvalitet og medvirkning i kommunens folkehelsearbeid, 

forebyggende helsearbeid og øvrig planarbeid som har behov for medisinskfaglig kompetanse. Denne ressursen kan ved kortvarige 

behov også brukes ved kommunens øvrige legetilbud. 

 

4. Ansette en kommunal allmennlege som kan arbeide som "supervikar" ved fravær o.l. i fastlegekorpset og ved kommunens øvrige 

legetilbud. Denne ressursen kan også brukes ved Legevakta slik at vaktbelastningen for fastlegene reduseres.  

 

5. Etablere utrykningsteam ved Legevakta. Lege og sykepleier vil kunne rykke ut ved behov til sykehjem, hjemmetjeneste og 

hjemmeboende. Dette vil også være et tilbud til psykiatriske pasienter – psykebil. Utrykningsteamet bør være tilgjengelig utenom 

fastlegekontorenes åpningstider; ettermiddag/kveld på ukedager og i helgene. 
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6. Ansette en kommunal overlege med spesialisering innen psykiatri. Stillingen etableres med hovedoppgaver innen bistand til 

fastlegene og kommunens arbeid med psykiatrisk behandlingstrengende, i tillegg til å bistå kommunen i dialogen med 

spesialisthelsetjenesten innen psykiatri. 

 

Investering: 

 

Etablere et helsebygg som blant annet inneholder legevakta med observasjonssenger, kommunale akutte døgnplasser (heretter kalt KAD), 

fastlegekontor og andre kommunale tjenester i planperioden. Her bør også helseteam, korttidsavdeling, rehabiliteringstjenester, psykologtjenester 

mv. vurderes tatt inn. Det samme gjelder evt. interkommunale samarbeidsenheter. 

 

 

 

  

---------------------------------------- 


