
 

  … den beste kommunen å leve i … 
Øyer kommune har vel 5000 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i 

kommunen er positiv. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til 

primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har en fin natur, med 

rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjellanlegget (alpint og sykling), skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er 

det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt 

Lillehammer. Det er svært god barnehagedekning i kommunen. Det er god pensjonsordning, fleksitid og godt 

arbeidsmiljø. 

 
Øyer kommune har ledige stillinger i Helse- og omsorgstjenesten: 

 

Øyer Helsehus: 100 % fast sykehjemslege  fra 1.3.17 - Arkiv-id 17/228 

 

Arbeidsoppgaver: 

 Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den 

enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved helsehuset. 

 Institusjonsrettede oppgaver som utvikling og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer. 

 Tverrfaglig samarbeid. 

 Samhandling med eksterne aktører. 

 Deltagelse i regional sykehjemslegevakt. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

 Norsk autorisasjon som lege. 

 Tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk, samt norsk kulturforståelse. 

 Kompetanse, erfaring og interesse for sykehjemsmedisin. 

 Evne til å arbeide selvstendig og i team. 

 Fleksibilitet. 

 Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter Gat turnussystem, Standarden kvalitetsprogram 

og Gerica dokumentasjonssystem. 

Det er ønskelig, men ikke et krav med relevant erfaring innen demens, palliasjon eller 

rehabilitering. 

 

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser. 

 

Vi kan tilby: 

 Fokus på faglig kvalitet og kompetanseutvikling. 

 Et robust fagmiljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin. 

 Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver. 

 Faglig fordypning og hospiteringsordning. 

. 

Lønn m.m.: Konkurransedyktig lønn. Tilsetting i kommunen på de vilkår som fremgår av 

gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

 

Fullstendig annonsetekst og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside 

www.oyer.kommune.no 

 

Søknad sendes: Kommunen benytter elektronisk søknadsskjema. Skjemaet finnes på 

kommunens internettside: http://www.oyer.kommune.no/ledige-stillinger.182902.no.html 

 

http://www.oyer.kommune.no/
http://www.oyer.kommune.no/ledige-stillinger.182902.no.html


Kopier av vitnemål, og attester skal ikke legges ved søknaden, men tas med i eventuelt 

intervju. Politiattest må leveres ved tiltredelse av stilling. 

 

Spørsmål kan rettes til enhetsleder Ingrid Rugsveen, tlf. 904 07 714 eller på mail: 

ingrid.rugsveen@oyer.kommune.no eller til sykehjemsoverlege Nils Holand tlf. 908 69 808, 

mail: nholand@online.no  

 

Søknadsfrist: 1.3.17 
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