
 

 
Nytt nasjonalt 

legevaktnummer 

Fra 1. september kan alle 

som oppholder seg i Norge 

ringe 116 117, nytt nasjonalt 

legevaktnummer ved behov 

for øyeblikkelig medisinsk 

hjelp når fastlegen ikke er 

tilgjengelig. En får da 

kontakt med den nærmeste 

legevaktsentralen. Ved å 

ringe 116 117 uansett hvor en 

befinner seg, blir en rutet 

direkte til nærmeste 

legevaktsentral. Dette skal gi 

raskere og mer effektiv 

service til publikum.  

 

116 117 er et legevakt – 

nummer som vil være 

tilgjengelig hele døgnet, hele 

uka. På dagtid ukedager 

(virkedager) er det primært 

fastlege som skal kontaktes 

ved behov for rask medisinsk 

hjelp. I tillegg vil 113 alltid 

være riktig nummer i 

nødstillfelle. Det nye 

nasjonale legevaktnummeret 

vil fungere som et tillegg til  

 

 

 

 

 

fastlegenummer og 

nødnummer.  

 

Følgende regler gjelder: 

Fastlegen: i åpningstiden 

Legevakt 116117: når 

fastlegen ikke er 

tilgjengelig og hjelpen ikke 

kan vente 

113: når det er akutt og står 

om liv 

Gamle, faste legevakt - 

numre skal fungere som før. 

De skal dekke publikums 

behov for å få kontakt med 

en bestemt legevaktssentral 

i gitte situasjoner.  

Som f.eks. dersom man 

ringer for et sykt 

familiemedlem som 

oppholder seg i en annen 

kommune. 

 

Kjernejournal 

Kjernejournal er et 

supplement til 

pasientjournaler hos fastlege, 

legevakt og sykehus, og skal 

primært være et verktøy ved 

akutte hendelser.  

Kjernejournal inneholder 

informasjon fra offentlige 

registre, besøkshistorikk fra  

 

 

 

 

sykehus, kritisk informasjon 

registrert av fastlege, og 

opplysninger som 

innbyggeren selv legger inn.  

Formålet med kjernejournal 

er å øke pasientsikkerheten, 

gi tryggere helsehjelp, samt  

bedre samhandlingen i 

helsetjenesten.  

 

15. august vil innbyggere og 

helsepersonell i følgende 

kommuner i LINA - 

distriktet ha tilgang til 

kjernejournal: 

Flatanger, Fosnes, Grong, 

Høylandet, Leka, Lierne, 

Namdalseid, Namsos, 

Namsskogan, Nærøy, 

Overhalla, Røyrvik, Vikna  

 

Helsepersonell som skal ta 

kjernejournal i bruk, går inn 

på: 

www.helsedirektoratet.no/kj

ernejournal  for mer 

informasjon og lenke til 

godkjenningsprøven. 
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Innbyggere som ønsker å gå 

inn i sin kjernejournal kan gå 

inn på: 

www.helsenorge.no/kjernejo

urnal og logge inn for å se sin 

kjernejournal eller finne mer 

informasjon.  

 

Soling  

Siden 1950-årene har det 

vært en sterk økning i antall 

hudkreft-tilfeller i Norge, 

spesielt føflekkreft. I Norge 

oppdages det bortimot 10 

000 nye tilfeller av hudkreft 

hvert år. Ved forebygging 

kan vi minske framtidige 

tilfeller. Studier viser at 

intens, oppstykket soling gir 

økt risiko for føflekkreft. 

Risikoen for hudkreft kan 

derfor reduseres kraftig ved 

å beskytte seg ved soling. 

 

Når en soler seg, ute eller i 

solarium, er det ultrafiolette 

(UV-) stråler som gir 

bruningseffekt.  

 

UV-spekteret deles inn i 

UVA, UVB og UVC, etter 

bølgelengde. UVC finner en 

lite av på landjorda, da disse 

bølgene absorberes 

fullstendig av ozon i 

atmosfæren.  

 

Solariene har en 

sammensetning av UVA og 

UVB som er ganske likt det 

bidraget vi får fra solen.  

 

Den mest veldokumenterte 

positive effekten av UV-

stråling er dannelse av  

D-vitamin, men merk at man 

trenger kun kort tids soling 

for å få dannet tilstrekkelig 

med dette vitaminet.  

 

Sommerstid er ca. 15 

minutter daglig soling av 

hender, armer og ansikt nok.  

 

Solforbrenning er den 

vanligste akutte effekten av 

UV-bestråling. Av 

langtidseffekter, er hudkreft 

den alvorligste.  

 

Ca 200 nordmenn dør av 

føflekkreft årlig. 

 

UV-stråling medfører 

dessuten at huden blir 

tykkere og mindre elastisk 

over tid, slik at den eldes 

raskere.  

 

Ultrafiolette stråler virker 

ikke bare inn på huden. Også 

øynene påvirkes av stråling. 

Snøblindhet er en akutt 

effekt som kan oppstå 

dersom øynene ikke 

beskyttes tilstrekkelig i sterk 

sol, eller solarium. Utvikling 

av grå stær er eksempel på 

langtidseffekt. 

 

For UV-strålingens effekt på 

hud er det også avgjørende 

hva slags hudtype man har. 

Det er vanlig å karakterisere 

huden ved hudtype skalert 

fra I til VI, hvor I er hvit 

meget følsom hud som lett 

blir brent, og VI er brun/sort 

hud som er dypt pigmentert 

og aldri blir brent. I Norge er 

lys og følsom hud mest 

vanlig.  

Kommunene har hjemmel for 

tilsyn, og solarium er 

meldepliktig til kommunen 

etter forskrift om 

hygienekrav for frisør-, 

hudpleie-, tatoverings-og 

hulltakingsvirksomhet m.v. 

Eksisterende og nye 

virksomheter som ikke har 

meldt sin virksomhet må 

gjøre dette. De bes kontakte 

miljørettet helsevern for 

meldeskjema.  

 

Ved tilsyn med solarier 

kontrollerer miljørettet 

helsevern hygieniske forhold 

samt hvorvidt kravene i 

strålevernforskriften er 

oppfylt. m.a. at solarium har 

korrekte rør og lamper 

(godkjente) og at informasjon 

til kundene om anbefalte 

solingstider og farer ved 

soling er på plass.  

 

Både Statens Strålevern og 

Miljørettet helsevern er 

tilsynsmyndighet når det 

gjelder stråling i solarier i 

Norge. Miljørettet helsevern  

er derfor ofte i kontakt med 

Strålevernet i forbindelse 

med tilsyn.  

 

Folkehelsearbeid 

Folkehelsearbeidet i 

kommunen avhenger av 

god politisk forankring. 

Nytt kommunestyre skal 

vedta kommunal 

planstrategi, der 

kommunens oversikt over 

folkehelsesituasjonen 

legges til grunn. Denne 

prosessen gir også  
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anledning til demokratisk 

forankring av 

folkehelsearbeidet 

gjennom diskusjoner av 

folkehelseutfordringene 

med aktører også utenfor 

kommuneorganisasjonen.  

 

Ved tildeling av 

folkehelsemidler for 2015, 

understreker 

fylkeskommunen i Nord – 

Trøndelag at det fortsatt er 

viktig å fokusere på 

aktiviteter som kan bidra 

til å etablere gode 

organisatoriske og faglige 

rutiner for oppfyllelse av 

folkehelselovens kapittel 2 – 

Kommunens ansvar, §§ 4-6. 

Spesielt viktig er det å 

fortsette arbeidet med å 

skaffe oversikt over 

helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i 

kommunen 

(folkehelselovens § 5), jf. 

Helsedirektoratets veileder 

IS-2110 «God oversikt – en 

forutsetning for god 

folkehelse». Dette er 

grunnleggende for å 

kunne identifisere 

folkehelseutfordringene, 

planlegge og iverksette 

riktige tiltak. 

 

13 av kommunene i LINA 

– distriktet er tildelt 

Folkehelsemidler for 2015 

og tilskuddsbeløpet 

varierer fra 36 000,- til 

Røyrvik og nærmere 

90 000,- til Namsos.  

Frisklivsmidler tildeles 

kommunene for å 

stimulere til etablering og 

videre utvikling av 

kommunale frisklivs-, 

lærings- og 

mestringstilbud som 

bidrar til å fremme helse 

og livskvalitet, forebygge 

sykdom, tidlig 

intervensjon, og til at 

brukerne lærer å mestre 

livet med sykdom. 

Midlene deles ut av 

Fylkesmannen og 

søknadssummen for 2015 i 

Nord - Trøndelag var på 

NOK 850 000,-.  

 

Tildeling av årets midler 

er gjort i sommer, og 

kommunene har mottatt 

tildelingsbrev. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontaktpersoner: 

Folkehelsekoordinator: 

Sissel Pettersen 

sissel.pettersen@midtre-

namdal.no  

Miljørettet helsevern: 

Per Erik Arnø 

Per-erik.arno@midtre-

namdal.no  

Legevakt: 

Sølvi Jekthammer 

soelje@online.no  

Kommuneoverlegen: 

Haldor T. Holien 

haldor.holien@midtre-

namdal.no  

Avsender: 

Kommuneoverlegen 

Elin Skage Knappe 

Prosjektleder  

Mob.: +47 468 62 281 

Mottakere: 

Leger/helsepersonell, 

rådmenn, ordførere og 

helseledere i samtlige 

namdalskommuner, samt 

Osen og Bindal.  
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