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DINE KONTAKTPERSONER I KOMMUNEN 

 

Einar Braaten 

Kommuneoverlege  

Fulltidsansatt, plassert i rådhuset Hokksund og Mjøndalen 

Du kan ringe meg på kontoret: 32 25 12 72 

Eller på mobiltelefon: 40 20 30 04 

Epost: einar.braaten@oeiker.no 

Har ansvar for turnustjenesten i kommunen totalt. 

 

 

 

Anne Hilde Crowo 

Kommuneoverlege 

Fulltidsansatt, plassert i Rådhuset i Hokksund og Mjøndalen 

Du kan ringe meg på: 32 25 11 08 

Eller helst på mobiltelfon: 90 91 07 80 

Epost: annehilde.crowo@ovre-eiker.kommune.no 

. 

 

  

 Frøydis Asmyhr 

 Saksbehandler 

  Ring meg på tlf 32 25 12 20/mobil 90114843 

 Epost: froydis-b.asmyhr@oeiker.no 

Kan det meste om kommunen! Ta kontakt hvis du lurer på noe 

praktisk om tjenesten.  

 

 

 

 

mailto:einar.braaten@oeiker.no
mailto:annehilde.crowo@ovre-eiker.kommune.no
mailto:froydis-b.asmyhr@oeiker.no
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LITT OM ØVRE EIKER KOMMUNE 

Øvre Eiker kommune ligger sentralt i møtet mellom bygd og by. Vi kan skryte av å bo 

på landet, men likevel er det kort vei til Drammen og Kongsberg og bare seks mil til 

Oslo. Med E-134 og Rv-35 og både Bergensbanen og Sørlandsbanen som pulsårer 

gjennom kulturlandskapet.  

Eiker er en bygd formet av mennesker fra urgamle tider. Oldtidsfunn, gamle 

gravhauger og bygdeborger vitner om tidlig bosetting. Bygda har hatt stor betydning i 

Norgeshistorien. Her startet industrialiseringen av landet, først med gruvedrift, senere 

treforedling, jernverk og Nøstetangen glassverk. Landets første offentlige kjørevei ble 

anlagt fra Hokksund til Kongsberg i 1624.  

Øvre Eikers flateinnhold er 460 kvadratkilometer. 60 prosent er skog, vel 10 prosent 

jordbruksareal og 8 prosent vann. I de ulike delene av bygda finnes store områder med 

flott skogs- og endog fjellterreng, - egnet for turgåing, skiløping, jakt og fiske. Det er 

omtrent 19000 innbyggere i kommunen 

Kommunen har tre tettsteder; Hokksund, Skotselv og Vestfossen. Hokksund er 

kommunesentrum med Rådhuset, hvor kommuneoverlegen holder til, og Legehuset 

hvor du skal arbeide. 
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KOMMUNALE TJENESTER AKTUELLE FOR DITT ARBEID. 

Legetjenesten 

Legetjenesten er organisert under kommuneoverlegen. Kommunelegen er plassert i 

Rådhusets 3 etg. 

 

Vi har 15 leger i kommunen fordelt slik: 

Hokksund: Legehuset AS med 6 leger og en turnuskandidat. Stasjonsgata legekontor 

med 3 leger.(+ 1 vikar) 

Vestfossen: Vestfossen legesenter med 2 leger og Vestfossen legekontor med 2 leger 

Skotselv: Skotselv legesenter med 2 leger. (+ en vikar) 

 

Vi har legevakt fra 1600 – 0800 hverdager og 0800 – 0800 helger og helligdager. 

Legevakta er plassert på Kongsberg vegg i vegg med Kongsberg sykehus. Det er en 

interkommunal løsning. 

 Fastlegene har øyeblikkelig hjelpansvar på dagtid med dagvakter fra legevakta. 

 

Fastlegene dekker skolehelsetjenesten, helsestasjonstjenesten og fengselshelse-

tjenesten. 

 

Helse- og omsorgs seksjonen 

Dette er en stor seksjon som inneholder alle helsetjenestene, omsorgstjenestene og 

kommunale delen av Nav. 

 

Institusjonsomsorgen har Eikertun helsehus (sykehjem) som senter. Dette er et stort 

omsorgsenter med mange tjenester fra omsorgsboliger, dagsenter, kafé, rehabilitering, 

somatisk sykehjem, plasser for senil demente og en avdeling for lindrende behandling 

for alvorlig syke/døende. Hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp har også sin base på Eikertun. 

 

Botilbud til psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter er organisert her. 

 

Kommunalt ansatte fysioterapeuter arbeider ut fra egen avdeling på Eikertun. I tillegg 

finnes det mange private fysikalske institutter i kommunen. 

 

Seksjon for Helse og Omsorg inneholder også Øvre Eikerhjelpa som tar seg av 

psykiatri og rus.  

 

Barnevern, PPT, forebyggende arbeid og helsesøstertjenesten er organisert i seksjon 

for Oppvekst.  

 

Det er egne ruskonsulenter som har ansvaret for brukere av LegemiddelAssistert 

Rehabilitering (LAR).  Disse får medisinsk oppfølging av sin fastlege og får 

forskrevet Metadon/Subutex av denne.  

 

Urinprøver tas av egne folk i Rådhuset. 

 

https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/helse-og-omsorg/interkommunal-legevakt/
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ANDRE HELSETJENESTER 

Buskerud har relativt god sykehusdekning. Allikevel vil du oppleve samme 

frustrasjon som andre at det er lang ventetid på elektive inngrep! De nye 

helseforetakene har ikke ført til noen endringer i vårt forhold til sykehusene. 

 

Vestre Viken Drammen sykehus 

Beliggende i Drammen, 15-20 min unna med bil, 10 min med ambulanse. Tidligere 

sentralsykehus, har alle typer somatiske avdelinger. Psykiatrisk avdeling er organiser 

under dette men er beliggende i Lier. Akutte psykiatriske innleggelser skjer hit. 

Psykiatrisk Ungdoms Team, nå kalt Ruspoliklinikken ligger i Drammen, ikke i Lier. 

 

Vestre Viken Kongsberg sykehus 

Tidligere Kongsberg sykehus er nå slått sammen med Notodden og Rjukan sykehus. I 

Øvre Eiker kan man velge om man vil legge inn i Drammen eller Kongsberg. 

Kongsberg har fødeavdeling, kir.avd, med.avd, røntgen avd, gyn.pol, kir.pol, med.pol, 

ØNH pol .  

 

Kongsberg psykiatriske senter ligger på Kongsberg sykehus. Det har 

voksenpsykiatrisk pol, barne- og ungdomspsyk. Pol og PUT. 3 døgnplasser.  

 

PRAKTISKE FORHOLD 

Tjenesten ved Legehuset AS 

Dette Norges eldste flerlegesenter og har over 30 års erfaring. Formelt er fastlege Aje 

Dhillon din veileder, men ansvaret for å følge deg opp i hverdagen vil gå på omgang 

blant de meget erfarne legene. 

 

Legene er Saqib Shaddiq, Ingunn Bjarnadottir Solberg, Cuma Taymur, Agnieszka 

Magdalena Wilkosz, Hassan Elgarh og Sofiya Øien. Du vil oppleve at det er vikarer 

inne for noen av fastlegene.  

 

Du følger en av legene ved kontoret og vil etter hvert ta imot pasienter på eget kontor. 

Dine pasienter hører til listene til de andre på kontoret og du kan hele tiden konferere 

med en av de andre legene. 

 

Legehuset AS bruker System X journalsystem som du vil bli lært opp i. 

 

Øvre Eiker kommune dekker en brukerlisens på NEL for LIS1: 

Brukernavn: einar.braaten@ovre-eiker.kommune.no 

Passord: Emo2Vegi 

(OBS: hvis passordet endres må det gis beskjed til Einar Braaten) 

 

Legevakta 

Du blir satt opp på legevakt. På dine vakter har du en bakvakt som kan kontaktes hvis 

du har behov for det. Du vil bli satt opp på legevaktslista. Vi forsøker å møte legenes 

ønsker om legevakt. Det betyr at vi har behov for vikarvakter og du er hjertelig 

velkommen til å ta ekstravakter! Du er fri til å bytte legevakter ved å gjøre avtaler 

med andre vaktleger. Legevakta benytter www.legevakt.no. Her kan legene enkelt 

sette bort vakter så andre kan ta dem eller du ta ledige vakter. Du vil bli gitt 

brukerkode/passord ved oppstart. Du skal ha min 10 vakter i din turnustid i distrikt. 

mailto:einar.braaten@ovre-eiker.kommune.no
http://www.legevakt.no/
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På legevakt brukes CGM legevakt journalsystem. Du vil få opplæring i dette. 

 

Du må også bruke egen legevaktradio som er enkel å bruke. Denne skal bæres selv 

om du har mobiltelefon. 

 

Legevakta har egen legevaktkoffert utstyrt med enkelt utstyr og medisiner.  

 

Du å lage en egen avtale med Helfo for å få utbetalt refusjoner for arbeidet på 

legevakta. Du kan gå inn på www.helfo.no eller direkte til siden for avtaleinngåelse 

her.  

 

Les også mer om LIS1 ordningen her. 

 

 

Kommunale legetjenester 

Du vil delta i arbeidet som helsestasjonslege, tilsynslege, fengselslege og bli satt kort 

inn kommunelegens arbeidsoppgaver i vår kommune. Vi setter opp en egen plan for 

dette arbeidet. Du skal arbeide med kommunale oppgaver det samme som en fastlege 

kan tilpliktes, dvs en dag i uka. 

 

ARBEIDSORDNING, LØNN, AVTALER OG BOLIG 

Som turnuskandidat er du ansatt i kommunen. Din lønn er regulert i h.t. Sentral 

forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske lægeforening om vilkår for leger og 

turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i 

fastlegeordningen. (SFS 2305 ) 

 

 

Lønn 

 Alle egenandeler du tar inn i kontortiden skal overføres til Øvre Eiker 

kommune. Dette avklares av kontorpersonalet. 

 Alle egenandeler og trygderefusjoner du tar inn på legevakt er dine personlig.  

 Du må skaffe deg et personlig PKI-kort (Buypass) selv. Dette er nødvendig for 

å sende oppgjør til Helfo både for tjenesten på Legehuset og legevakta. Dette 

avklares på Legehuset. Du må betale kortet selv. 

 Kommuneoverlegen sender melding til Helfo om ditt engasjement i Øvre 

Eiker. 

 Lønnen utbetales den 12. i hver måned 

 

Husk 

 å levere oss bankkonto 

 Å levere kopi av foreløpig autorisasjon 

 Å ta ut regnskapsoversikt fra legevakta før du reiser etter avsluttet tjeneste!  

(For din selvangivelse!) 

 

Arbeidstid 

Du er kommunalt ansatt og må følge det reglement som er standard for alle ansatte. 

Dette betyr at du må gi beskjed til oss hvis du har fravær fra arbeidet. (Sjukdom, ferie, 

http://www.helfo.no/
https://helfo.no/avtale/innga-avtale/slik-inngar-lege-avtale#1
https://helfo.no/avtale/innga-avtale/slik-inngar-lege-avtale#1
https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/lis1-lege-eller-ny-lege-i-kommunen?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=kommuner_2018_08_28
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avspasering, kurs.) Du avtaler din arbeidstid med legene på Legehuset. Du må inngå i 

arbeidsfellesskapet der og også bidra med å dekke opp i ferietider. 

 

Avspasering av mertid avklares med veileder (Obs ”mertid” er tiden du arbeider 

utenfor 37,5 timer i uka. Dette må avspaseres. ”Overtid” skal være pålagt deg av 

veileder eller kommunelegen. Kun pålagt overtid kan utbetales som lønn etter 

tariffavtale).  

 

Som fast ansatt kommunal lege har du rett til fri arbeidsdagen etter vakt. Det må 

avtales med din veileder hvordan dette gjennomføres.  

 

Husk å dokumentere mertid med dato og klokkeslett det skal godkjennes av 

veileder. 

 

Ferie skal avklares med veileder og kommunelegens kontor. Du har rett på 2,5 uke 

ferie men har jo ikke opptjent feriepenger hos oss.Ta en prat med oss om dette 

regelverket! 

 

Bolig 

I følge avtaleverket skal kommunen stille med bolig for turnuslegen hvis det er 

nødvendig. Hvis du trenger egen bolig i tida du skal ha tjeneste hos oss ber jeg om at 

du tar kontakt så fort som mulig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


