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Årsrapport tjenesteenhet legevakt og 

legetjenester 2012 

 

 

                                    
       

 
 
Enhet legevakt og legetjenester består av: 
 

 20 private leger med individuell fastlegeavtale med Steinkjer kommune 

 Steinkjer Interkommunale legevakt, samarbeid mellom Steinkjer, Snåsa og Verran på 

kveld/natt og helg/høytid. Dette gir 6,7 årsverk sykepleiere og 5,5 årsverk legetjeneste. 

Totalt 12,2 årsverk.  

 Turnuslege og hjelpepersonell. Totalt 3,2 årsverk 

 Koordinering av offentlig legearbeid, 2,45 årsverk (tilsynslege sykehjem, rehabilitering, 

helsestasjon/skolehelsetjeneste, flyktningelege, veileder turnuslegene og medisinsk faglig 

rådgiver legevakt) 

 Kreftsykepleier 0,5 årsverk 

 Støtteteamet for kriserammede, med 14 medlemmer.  

 Antall ansatte 36 

 Budsjett 2012 er på 18,3 mill. 

 Legevakt er ikke registrert i KOSTRA ennå 
 

Nødnettet er forsinket i store deler av landet, planen er at drift av nytt nødnett skal startes i 

Nord-Trøndelag i slutten av 2014. Forberedelser i kommunen starter i 1.-2. kvartal med en 
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kartlegging av behov og fysiske betingelser. Det vil påløpe en mindre andel av 

etableringsutgiftene siste kvartal 2013. Hovedtyngden av etableringskostnader blir i 2014.  
 

2 nye legehjemler ble utlyst og besatt i 2012, den ene hjemmelen med oppstart høsten 2012 
i 50 % tid midlertidig plassert ved Dampsaga legesenter. Den andre hjemmelen med oppstart 
sommeren 2013 i 50 % tid midlertidig plassert ved Høvdinggården legekontor. Begge legene 
får et månedlig tilskudd inntil de har opparbeidet 500 listepasienter, politisk vedtatt 
sommeren 2012.        

 

 

1. Målsetting for 2012: 
Se virksomhetsplanen for 2012. 

 

Hovedmål for tjenesteenheten i 2012: 

Være kommunens akuttmedisinske tilbud til innbyggerne i Steinkjer, og i perioder av døgnet 

også til innbyggerne i Snåsa og Verran. Være en lærende organisasjon og omstille prosedyrer 

og kompetanse etter sykdoms- og skadeutviklingen i samfunnet, til nytte for pasientene. 

 

Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2012: 
 

 Tilsette nye leger til 2 nyopprettet legehjemler i Steinkjer kommune. 

 Styrke legers kompetanse innen legevakts medisin og akuttmedisin. 
 Bevare et godt og helsefremmende arbeidsmiljø og holde sykefraværet under 

8 %. 

 Styrke samhandlingen med ambulanse, politi, brann og andre legevakter. 
 Satse på sikkerhet for ansatte. 
 Bidra til at allmennlegene tar sine legevakter selv 
 Samt tenke rekruttering av nye og unge leger, skape godt omdømmebygging 

og ivare turnuslegene og åpne opp for nye henvendelser for legevikarer. Det 
med tanke på allmennlegenes alders sammensetting i Steinkjer. 
 

 

 

Kommentarer til mål, aktivitet og måloppnåelse. 

 
1. Ved utgangen av året hadde kommunen 5 åpne legelister. Den nye hjemmelen fra 2012 

har 228 pasienter på sin liste. Kommunens leger er fastleger til 23 009 pasienter, ca. 1650 

flere enn antall innbyggere i kommunen. 

2. 2 nye legehjemler ble utlyst og besatt i 2012, den ene hjemmelen med oppstart høsten 

2012 i 50 % tid midlertidig plassert ved Dampsaga legesenter. Den andre hjemmelen med 

oppstart sommeren 2013 i 50 % tid midlertidig plassert ved Høvdinggården legekontor. 

Begge legene får et månedlig tilskudd inntil de har opparbeidet 500 listepasienter, politisk 

vedtatt sommeren 2012.  

3. Alle legene i Steinkjer, Verran og Snåsa samt alt helsepersonell ved legevakt og 

legekontor fikk i 2012 tilbud om kveldskurs i avansert hjerte- og lungeredning både på 

våren og høsten. Vårkurset ble avholdt ved Inntrøndelag Ambulanse, der var også 

helsesøstrene i Steinkjer invitert. Høstkurset ble avholdt ved Steinkjer legevakt, det ble 

gjennomført praktiske øvelser med ulike caser. Ca. 5o møtte på høstkurset, over all 

forventing.  Det planlegges 2 årlige slike kurs. Den nye simulatordukken fra 2011 ble 

brukt.  
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4. Sykefraværet i 2012 har i gjennomsnitt ligget på 5 %, dvs. en oppgang på 2,5 % fra i 2011. 

Korttidsfraværet har ligget på 1,3 % og langtidsfraværet på 3,7 %. Sykefraværet er ikke 

jobbrelatert. Vi har fokus på trivsel og humor på jobben.   

5. 6 sykepleiere var på dags Fagseminar på HINT, Levanger med tema hjertet i fokus.4 

sykepleiere var på Temadager i Trondheim,2 dagers kurs for AMK- og LV-operatører og 

prehospitale tjenester. 1 sykepleier har gjennomført og bestått et elektronisk smittevern 

kurs i regi av AMBIO Helse AS. 2 sykepleiere og 1 lege har deltatt på fagdag CBRNe på 

Steinkjer.4 sykepleiere deltok på Legevaktkonferansen i Trondheim. 4 sykepleiere deltok 

på Fagdag i regi av Norsk luftambulanse med hjerneslag som team. 2 sykepleiere deltok 

på 2 dagers akuttmedisinsk seminar i Namsos. Steinkjerøvelsen ble gjennomført høsten 

2012 hvor 5 leger deltok samt 6-7 sykepleiere. Fastlegen fikk tilbud om et lite tilskudd for 

emnekurs i akuttmedisin, jfr. kompetanseplan. 

6. Enhetsleder har deltatt på en lederkonferanse i Bergen i lag med fagutviklingssykepleier 

og 2 lokale møter med legevaktsledere i Namsos, Levanger og Stjørdal og AMK, for 

utveksling av informasjon om legevakt og legetjenesten. Samt vært på 

samhandlingskonferanse på Stiklestad, Temadag MUNT – meldingsutveksling i N-

Trøndelag i regi av KS, fagdag – samhandling rundt kreftpasienter i lag med 

kreftsykepleier/kreftkoordinator, fagdag NSF samt ledernettverk i regi av NSF på 

Steinkjer. Har deltatt på miniseminar – oppfølging av sykmeldte i regi av kommunen, 

etikk seminar på Inderøy samt Erfaringskonferanse  etter 22.7.11 og implementering av 

POSOM-veilederen. Samt en erfaringskonferanse om øyeblikkelig hjelp i regi av Helse 

Midt-Norge.      

7. Allmennlegene har siste året hatt god tilgang på legevikarer til å ta sine vakter, spesielt på 

natt, og helg, men også på dagtid. Samt vi har hatt driftige turnusleger i 2012 som har 

avlastete fastlegene i forhold til legevaktkjøring.   

8. Det har vært gjennomført 8 personalmøter for sykepleierne på legevakta og 

kreftsykepleier i 2012 

 

 

2. Regnskap og budsjett: 
 

Regnskapet for 2012 viser et positivt avvik på kr 1 130 000,- 

 

Forklaringer. 

 

1. Økt inntjeningen på egenandeler fra pasienter ved legevakta og fra turnuslegene har 

gitt en merinntekt på kr 242 000,-. 

2. Merinntekt på salg av forbruksvarer er på kr 92 000,-, men samtidig er overforbruk på 

tilsvarende utgiftsposter. 

3.         En regning på kr. 300 000,- fra 2 legekontor (refusjon fra turnusleger) for jan-mars 

2012 ble betalt i 2011. 

4. Gjestepasientoppgjøret ble på 603 000 kr, dvs. kr. 148 000,- mer enn det som var 

kalkulert (men det gir tilsvarende utgifter på basistilskudd). 

5.         I 2012 ble det en redusert utgift på pasientskadeerstatningen i forhold til 2011 som var 

et oppgjørs år, den ble på kr 247 500,-, en reduksjon på kr 408 700,- fra året før.  

6.         Et mindre forbruk på KLP-pensjon på kr. 326 000,- på opprinnelig budsjett. 

7.         Overforbruket på konto inventar og utstyr kr 30 000,- skyldes innkjøp av  nytt 

datautstyr på legevakta, utstyret var utgått på dato i forhold til innlegging av 

elektroniske tjenester (e-resepter) 

8.         Har holdt igjen på kurs og opplæringskostnader i forhold til lav grunnbemanning, det 

m.t.p. innleie av vikar ved fravær kurs o.l. Hadde en ny vikar på opplæring i 2012 samt  

opplæringsvakter av en legestudent som vikar for sykepleierne sommeren 2012 
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(samme som i 2011). De av legene som hadde gjennomført pålagt kurs i akuttmedisin i 

2012 fikk et lite tilskudd, jfr. kompetanseplanen.  

.         

 

 

3. HMS/NÆRVÆR (ANSATTE) 

 

 Målet for 2012 var et sykefravær på under 8 %. 

 
Enheten har greid å holde målsettingen om et sykefravær under 8 % Totalt sykefravær ble på 

5 % i 2012, det er fortsatt gledelig lavt. Dette på tross av at vi har lav grunnbemanning på 

travle helgevakter og få ansatt som deler på ekstravakter ved kurs, sykdom og ferier. Vi har 4 

sykepleier-vikarer, men de har andre jobber i tillegg. Var heldig å få inn en dyktig legestudent 

på 4. året som ferievikar sommeren 2012, samme som sommeren 2011, det fungert utmerket i 

år også. Hun tilførte enheten også mye positivitet.    
 

4.  KOSTRA tall 
 
KOSTRA tall:    Steinkjer 2010     Steinkjer 2011  Steinkjer2012  

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere  8,8  8,7                  ? 

  

 

5. Statistikk legevakta 

 
Legevakta perioden 2010 - 2012 

Steinkjer Pasienter Telefoner På døra Sykebesøk Ambulanse 

2010 13244 25911  266 1713 

2011 13510 24534 1873 251 1662 

2012 13223 24461 2406 261 1815 

 

 
Legevaktsamarbeidet  

Snåsa Pasienter Telefoner På døra Sykebesøk Ambulanse 

2010 243 522  2 100 

2011 285 553 13 1 104 

2012 325 563 30 2 100 

 

Verran Pasienter Telefoner På døra Sykebesøk Ambulanse 

2010 442 803  3 121 

2011 466 821 91 16 123 

2012 451 759 23 6 142 

 

POSOM team(støtte-team): 
POSOM teamet har hatt 5 oppdrag i 2012. Medlemmer og leder bidrog i helseberedskapen i 

forbindelse med rettsaken etter 22.7. POSOM-planen ble revidert høsten 2012, den er oppdelt 
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i et Støtte-team og et POSOM-team. Støtteteamet et det  operative teamet når hendelser skjer, 

POSOM-teamet er et overordnet team bestående av lederer.  

 

Enheten har fortsatt legevaktsamarbeid med Verran og Snåsa.  

Legevakta samlet har hatt en liten nedgang i antall pasienter fra 14 261 i 2011 til 13999 dette 

året. En nedgang både i Steinkjer og Verran, men en liten økning i Snåsa. Også nedgang i 

antall telefoner fra 25 908 til 25 783. Økning i telefoner fra Snåsa, men nedgang i Verran og 

Steinkjer. Det ble i 2011 startet en ny registrering, dvs. antall som kommer rett på døra. I 2012 

ble det registrert 2406 som kom rett på døra i Steinkjer, dvs. en økning på 533. Fra Snåsa kom 

det 30 rett på døra og fra Verran 23 rett på døra, en liten økning på Snåsa og nedgang i 

Verran. 

Antall sykebesøk er stabilt, 269 i 2012, en liten økning i Steinkjer og en nedgang i Verran.  

Ambulanseutrykninger har økt med 153 i Steinkjer, til 1815 turer. En nedgang med 4 i Snåsa 

med 100 turer og en økning med 19 i Verran til 142 turer. 

 

Har vært gjennomført 1 samarbeidsmøte med helseledere og leger fra Snåsa, Verran og 

Steinkjer høsten 2012. Revidering av avtalen skal skje i løpet av 2013. 

 

Klagesaker og avvik 
I 2012 mottok vi 2 klagesaker fra pasienter til helsepersonellet som var sendt via fylkeslegen. 

Begge er lukket av Fylkeslegen. Legevakta fikk en klage på mail fra pårørende, den er også 

lukket.  

Legevakta har sendt 6 avvik til Helseforetaket i henhold til basisavtalen/tjenesteavtalene samt 

et avvik er sendt fra legevakta i forbindelse med syketransport/Lenes og alle 6 avvikene  er 

lukket. Legevakta har sendt en anmeldelse til politiet, saken er avsluttet. Legevakta har sendt 

et brev/rapport til politiet i forhold til en hendelse på legevakta. Enhetsleder og sykepleier har 

i den forbindelse vært i retten 2 ganger. 

 

6.         Legetjenesten 

 
Kommunen hadde avtaler med 18 fastleger. 2 nye leger fikk avtaler høsten 2012. Den ene er 

midlertidig plassert ved Dampsaga legesenter i 50 % tid, den andre er dog midlertidig plassert 

ved Høvdinggården legekontor i 50 % tid fra juni 2013. Legene er etablert i legekontor slik: 5 

leger ved Høvdinggården legekontor, 4 leger ved Sjøsia legekontor, 4 leger ved Dampsaga 

legekontor, 3 leger ved Fyrgata legekontor, 2 leger ved Mære legekontor. 13 mannlige leger 

og 6 kvinnelige. 

 

Til sammen har de 23 009 pasienter på sin fastlegeliste mot 22 952 i 2011. En økning på 57 

pasienter. 1650 pasienter fra andre kommuner velger da fastlege i Steinkjer. Vesentlig 

innbyggere fra Snåsa, Verran, Inderøy og Verdal. Gjennomsnittlig listelengde pr lege er 

1211.. Ved utgangen av året var det 5 åpne legelister, 2 mere enn i 2011.. 

 

Det er gjennomført 3 møter i Samarbeidsutvalget samt 2 møter om samhandlingsreformen. 

Referat fra møtene sendes alle legene. 

 

Tilpliktet offentlig legearbeid er på 93 timer pr uke, tilsvarende 2,45 årsverk. Slik er timene 

med offentlig legearbeid fordelt: 

Tilsynslege sykehjem 44 t, rehabiliteringslege i 7 t, helsestasjons/skolelege/flyktningelege 30 

timer, medisinsk faglig lege ved legevakt 4 t, veilederlege turnuslegene 6 t og veiledning lege 

i forhold til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon 2 t (6 mnd.). 
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7. Kreftsykepleier 
 
Mål:  

• Alle kreftpasienter skal få et kvalitativt godt tilbud i kommunen. 

• At pasienter og deres nærmeste blir tilbudt den hjelp og støtte de etterspør. 

• Kreftkoordinator skal koordinere all kreftomsorg i kommunen. 

• At kreftkoordinator fungerer som en ressurs for de øvrige helsetjenestene som 

kommunen har å tilby. 

Kreftkoordinator har kontor på Brannstasjonen, i tilknytning til legevakta. Karin Grøttum er 
enhetsleder for legetjenesten, og er min leder. 
Arbeidsoppgaver: 

• Pasientoppfølging 

• Samtaler med informasjon om behandling 

• Støttesamtaler når angst og utrygghet blir vanskelig. 

• Smertekartlegging, råd og veiledning i smertebehandling. 

• Symptomlindring, råd og oppfølging. 

• Ernæring, råd og igangsette tiltak. 

• Være delaktig ved terminal pleie i heimen. 

• Etter samtaler  med de etterlatte. 

• Pårørende: Være tilgjengelig for pårørende. Gi informasjon om trygderettigheter. 

• Være med på å ivareta barn i skole og barnehage. 

• Informere om tjenester kommunen har å tilby og hjelp til å komme i kontakt med de 

ulike hjelpeinstanser. 

• Være et bindeledd mellom fastlegen, sykehusene, pasientene og hjemmetjenesten 

• Undervisning til hjemmesykepleien, skole, klassekamerater og lærere. 

Rapport for året 2012: 
Det har i perioder vært stor pågang, og etter Samhandlingsreformen trådte i kraft ble 
pågangen betydelig større.  
 
 
Antall nye pasienter: 70 personer. 
Totalt 131 pasienter. 



Årsrapport 2012  Side 7 av 7 

Det var 36 pasienter som døde innen året. Mange velger å få avslutte livet i egen heim. 
Dette betyr at det har vært et hektisk år med mange alvorlig syke på samme tid. 
Av de som fikk diagnosen kreft i 2012 var 52 % kvinner og 48 % menn. 
44 % av de som fikk hjelp var under 60 år. 
Så det er en del unge som får cancer i kommunen. 
De siste 5 årene har vi hatt en del barn og unge med cancer. Pr. i dag har vi 4 under 10 år. 
Besøk og samtaler: 421 
Besøk på kontoret av pårørende, kolleger m. m: 63 besøk 
Antall kjørte mil: 306 mil 
Kompetanseheving: Jeg har utført en del undervisning av hjemmetjenesten, og har hatt 
refleksjonssamtaler i distriktene. Jeg har undervist i smertebehandling og "det å jobbe i 
andres hjem," og hva det gjør med pleiere å jobbe med alvorlige syke. Jeg har også i år 
deltatt på et kurs med tema "Barn som pårørende". 
Jeg har vært på St. Olavs hospital og holdt foredrag om Samhandlingsreformen og 
kreftomsorgen i Steinkjer kommune. Jeg har deltatt i en Nettverksgruppe i Helse Midt-
Norges HFs regi hvor også andre kreftsykepleiere fra Nord-Trøndelag har deltatt.  
Treffpunkt for barn som pårørende eksisterer fremdeles. Antallet barn som deltar varierer 
en del fra 5 til 9 deltakere, og jeg har samarbeidet med kreftsykepleier fra Namdalseid, 
Beate Myren. Treffpunktet er en stor og krevende oppgave. Det å forstå barns sorg, og klare 
å skape rom til å forstå barnets egne utrykk, og kunne gi støtte og veiledning. 
Utfordringer: 

• Ønsker fortsatt mer tid til koordinering. 

• Ønsker om at prosjekt Lindring skal videreføres. Dette er et tiltak der ledere fra 

distriktene møtes og tar opp temaer rundt utfordringer med alvorlig syke i 

distriktene. 

• Samarbeidet med Kreftpoliklinikken og onkologene ved Sykehuset Levanger er meget 

bra etter at Samhandlingsreformen kom, og dette må videreføres. 

• Innen kreftforskning/utvikling skjer det mye nytt, og jeg har derfor behov for stadig å 

øke min kompetanse. 

• Ønske om å få delta på kurs og konferanser 

 
Planer:  

• Videreføre Treffpunkt for barn.  

• Starte en møteplass for voksne som har eller har hatt kreft. 

• Starte et kurs om Livslyst. Det vil være et kurs for kreftsyke som vil inneholde 

strategier for å mestre en alvorlig diagnose. 

 
 

 


