ÅRSMELDING 2018 Dønna legekontor
ENHETSLEDER: Lill Tove Abs
Ansvarsområde/oppgaver:
 Legekontor
 Helsestasjon
 Rus og psykiatri
BESKRIVELSE AV DRIFTSENHETEN.
Helsestasjon med 100%stilling for helsesøster. Helsesøster er under utdanning
og har svangerskapspermisjon. Utdannet sykepleier er konstituert i stillingen.
Viktige arbeidsoppgaver som ivaretas:
*Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
*Reisevaksinasjon og rådgivning
*Influensavaksinasjon
*ansvarsgrupper
*Helsetjeneste for flyktninger.
Nye lokaler i skolehelsetjenesten er nå tatt i bruk. Svangerskapskontroller tilbys
ved helsestasjonen en dag i måneden av jordmor fra fødeavdelingen i
Sandnessjøen. I 2018 var det født 10 barn i Dønna kommune.
Legetjenesten: har 2,8 faste stillinger for leger fordelt på 100% stilling for
kommunelege 1, 80% for kommunelege 2, og 100% stilling for LIS 1. Kontoret
har to legesekretærer i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:
 Fastlegeansvar for ca 1400 personer
 Ansvar for øyeblikkelig hjelp for personer som oppholder seg i
vaktdistriktet.
 Tilsynslegeansvar for Dønna omsorgssenter
 Veiledningsansvar for pleie og omsorgstjenesten
 Ansvar for smittevernoppgaver
 Ansvar for miljørettet helsevern
 Helsetjeneste for flyktninger
 Tilsynsansvar for kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp (KAD
tilbud) ved Dønna omsorgssenter.
Legetjenesten har månedlige samarbeidsmøter med fysioterpitjenesten i
kommunen, samarbeidsmøter med NAV, og ambulansen. Ukentlige møter med
hjemmetjeneste rus og psykiatri.
Ruskoordinator:
Drives av ruskoordinator for femte året. Ruskoordinator er ansvarlig for drift av
kommunens rusteam som består av ruskoordinator, kommunelege, psykiatrisk
sykepleier og representant fra NAV. Ruskoordinator er hovedansvarlig for et
lavterskeltilbud for brukergruppen en dag i uken.
Ruskoordinator har en helt sentral og avgjørende rolle i forebyggende arbeid,
oppfølging av den enkelte bruker, og nødvendig samordning av tjenester innad
i kommunen og overfor spesialisthelsetjenesten. Ruskoordinator organiserer
også Møteplassen en dag pr uke.
Psykiatritjenesten:
Psykiatritjenesten er et lavterskeltilbud for Dønnas befolkning. Det gis
støttesamtaler til den som melder behov. Det arbeides opp mot
spesialhelsestjenesten daglig, samt har en del oppfølging av tung psykiatri.
Psykiatrisk sykepleier jobber med individuell plan for den enkelte bruker som
har et behov samt sitter også i ansvarsgrupper. Det jobbes forebyggende i
forhold til forbedring og mestring av psykisk helse i alle aldersgrupper. Det gis
undervisning ved behov hos ulike etater, samt at det jobbes en del opp mot

flyktningetjenesten. Psykiatrisk sykepleier har også ansvar for
omsorgsgruppen/kriseteamet i Dønna kommune.
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BUDSJETT/REGNSKAP:
Ansvarsområde,netto Budsjett
driftutgifter

Regnskap

Avvik

3200 Helsestasjon

1250040,-

873007,-

+30%

3201 Legetjeneste

3867583,-

4530963,-

-17%

3203 Rusprosjekt

549561,-

546832,-

0

3205 Psykisk helse

482484,-

271968,-

+44%

Merforbruk lønnsutgifter legetjeneste grunnet kommunelege 1 er gått ut i
permisjon og vikarbyrå har vært benyttet. Psykatrisk sykepleier startet ikke i
stillingen før oktober 2018.

PERSONALE
2018
Lege
LIS 1
Helsesekretær
Ruskoordinator
Psykeiatrisk sykepleier
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FORVENTEDE/ ØNSKEDE ENDRINGER

Behov for endringer i ressurs og stillingskompetanse i forhold til:
Det er behov for videreutdanning innen rus/psykatri.

Kompetanseutvikling.

INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS).
2018
Antall innmeldte avvik i enheten
Antall lukka/avslutta avvik i enheten
Antall uhell med personskade i enheten
Er vernerunde gjennomført i året
Antall medarbeidersamtaler i enheten
Prosentvis dekning MA-samtaler

2
2
0
0
0
0%

2017

2016

0
0
0
0
6
100%

AKTIVITET/TILTAK SOM HAR BAKGRUNN I ANDRE BESTEMMELSER/BESLUTNINGER.
Sted/dato

Enhetsleder
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