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Hovedstrategier for rekruttering og 
stabilisering

• Reguleringer av stillinger/hjemler

• Utdanningsstrategier

• Økonomiske insentiver

• Personlig og/eller profesjonell støtte

• fagutvikling/spesialisering

Litteraturen er dominert av studier av yngre 
arbeidstakere



Senjalegemodellen

Sentralisert fagmiljø og desentralisert tjeneste:

• Økonomiske insentiver 

• Tilrettelegging for 
faglig utvikling 
(spesialisering)

• Ordninger for arbeidstid

Stonglands-

eidet

Sifjord

Gryllefjord

Skaland

Hovedkontor 

og utekontor



Høy stabilitet blant hjelpepersonell

• Ved utekontorene i Sifjord, Stonglandseidet og 
Skaland, overtok Senjalegen hjelpepersonell 
som fortsatt er ansatt

• Lokalt hjelpepersonell gir mulighet for lengre 
åpningstid på utekontorene

• Gryllefjord har ikke lokalt hjelpepersonell 



Vertskommunemodellen

Kommunestyret i 
vertskommunen

(Lenvik)

Kommunestyret i 
samarbeidskommunen 
(Tranøy, Torsken, Berg)

Rådmannen i 
samarbeidskommunen 
(Tranøy, Torsken, Berg)

Rådmannen i vertskommunen 
(Lenvik)

Bilateral 
avtale

Instruks om 
delegering

Delegering



Senjalegen er samfunnsøkonomisk lønnsom!

Kostnader for andre 
ved sentraliseringsalternativet

Besparelser for småkommunene
ved sentraliseringsalternativet8,3 mill kr

1,5 mill kr



Skaland

• Legekontor i kommunehuset

• Helsesøster er også lokalisert i samme bygg

• Har to legekontor og et akuttkontor

• Helsepersonell fra bygda som har åpent mellom 08.00 og 15.30

• En sykepleier og en bioingeniør

• Kan dermed utføre mange selvstendig oppgaver



Skaland

• Lege fra 09.00 (kjører ut fra Silsand) til 14.30

• Har en fastlege og en turnus to dager i uka = 4 legedager

• Har med seg akuttsekk og nødtelefon i bilen.

• Vår fastlege har mange av kommunens innbyggere på sin liste



Skaland - utfordringer

• Sendeprøver må være tatt før 12.45

• Posten kjører 13.40 fra Skaland

• Ansatt fra legekontor må kjøre på butikk med sendeprøver

• Lagringsplass

• Lytt mellom venterom og kontor til hjelpeppersonell


