LIERNE KOMMUNE
«Lierne – Det gode vertskap»

Er du utdannet lege?
Her er en utlysningstekst for deg som er spesielt interessert!
Lierne kommune er for den som er spesielt interessert!
En kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo, med skog, fjelltopper, innsjøer
og myrterreng i en herlig miks!
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.
I kommunen bor det 1300 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie
garanterer kommunen barnehageplass og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..»

Vi har nå to ledige stillinger ved Lierne Legekontor.
1. Ledig 100 % stilling som fastlege inkludert kommunale oppgaver
2. Ledig 100 % stilling som fastlege
Stilling nr 1:
Vår kommunelege/fastlege skal starte i ny stilling og vi søker hans etterfølger.
Tjenesten er ledig fra og med 1. januar 2022.
Stillingsressursen fordeles på kommunale oppgaver samt rollen som fastlege. Veiledning av LIS 1
inngår i stillingen.
Fastlegeliste på 500 innbyggere.

Stilling nr 2:
Lierne kommune har vakant hjemmel, med en liste på 900 personer. Stillingen er ledig fra og med 1.
januar.
Stilling 1 og 2 deler på oppgaven daglegevakt samt deltar i legevaktsamarbeidet Indre Namdal
legevakt i Grong kommune. (6 delt vakt)
Stillingene dekker opp for hverandre ved ferier/fravær og samarbeider for å gi best mulige tilbud til
alle pasienter ved legekontoret.

Beskrivelse av arbeidsplassen:
Arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø og består av 100 % kommunelege/fastlege, 100 % fastlege
samt 100 % helsesekretær og 100 % sykepleier. Vi har også LIS-1 lege.
Vi holder til i moderne lokaler og er samlokalisert med sykehjem, omsorgsboliger, omsorgshybler,
kontor for hjemmebaserte tjenester, familieenhet, jordmor, fysio-/ergoterapi, samt tannlegekontor.
Vår kommune har sammen med kommunene Røyrvik, Namsskogan og Grong i juni 2022 søkt
prosjektmidler hos statsforvalter. Vi ønsker å se på muligheten for økt samhandling mellom
kommunene når det gjelder legetjenester i Indre Namdal fremover i tid. Fra 1. januar 2023 kjøpes
ressurs, kommuneoverlege, fra Grong kommune.

Når du sender søknaden kan det være greit å vite:
- Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege.
- Har allmennmedisinsk erfaring
- Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin
- Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
- Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid
- Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
-

Stillingsprosent: 100 %
Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
Søknadsfrist: 12.10.22

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med;
Emma Persson, leder helse og familie
Tlf 90735750
Mail; emma.persson@lierne.kommune.no
Edith Valfridsson, kommunalsjef oppvekst og velferd,
Tlf; 74343453/ 95799475
Mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no

