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Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen anbefaler ikke flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til 

Sagatangen 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
I KST sak 42/17 ble det vedtatt at kommunen skulle utrede flytting av legevakten til det nye 
sykehjemmet på Sagatangen. Rådmannen vurderer det som mest fordelaktig at legevakten forblir 
ved Nødetatsbygget og anbefaler derfor ikke å flytte legevakta til Sagatangen. 
 

 
Saksutredning 
 

 
Bakgrunn for saken 
Vurdering av flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til Sagatangen.       
Kommunestyret i Gran vedtok 22.06.2017 i sak 42/17, Bygging av plasser for heldøgns omsorg - 
igangsetting av og rammer for forprosjekt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Skjervum og forprosjekt for tiltak på Marka helse- og omsorgssenter, pkt 5:  
«Gran kommune utreder mulighet for flytting av legevakten fra Nødetatsbygget til det nye 
sykehjemmet/ helsehuset.» 
Vedtaket ble fattet etter forslag i møtet og uten medfølgende begrunnelse.   
Basert på tidligere diskusjoner og dokumenter kan det antas at forslagsstiller og kommunestyrets 
flertall har ment at det er verdt å vurdere en flytting av Lunner og Gran legevakt til Sagatangen, fordi 
den kan representere en viktig ressurs for driften ved særlig de mer innsatskrevende avdelinger ved 
et sykehjem/helsehus, som intermediæravdelingen med KAD-plasser. 
 

Saksgang Møtedato 
Eldrerådet  28.05.2018 
Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 
Gran ungdomsråd            
Kommunestyret            
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Lunner og Gran legevakt ble etablert i nødetatsbygget sommeren 2013 etter en forutgående prosess 
der en hadde sett betydningen av å samle de fire nødetatene for kommunens akutt beredskap. 
Kommunen har en langsiktig leieavtale med Tronrud og flyttet inn i lokaler godt tilrettelagt for 
legevaktsarbeid. Leieavtalen løper fram til 01.10.2037 (utdrag leieavtale, dok 11/00330-17) 
 

     
Da leieavtalen for legevakta ble utarbeidet ble politiets vilkår gjenbrukt. Det er uklart hvilken 
betydning denne oppsigelsesklausulen har for kommunen.  
 
Hva er en legevakt? 

 Legevakten er en del av den akuttmedisinske beredskapen i kommunen og skal bidra til at 
befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

 På dagtid skjer dette fra de tre fastlegekontorene, på kveld og i helg fra lokal legevakt i 
nødetatsbygget og på natt fra GIL- Gjøvik interkommunale legevakt.  

 Legevaktsentralen (dvs telefon formidlingen av oppdrag) er ved GIL døgnet rundt, hele året. 

 Personell i akuttmedisinsk beredskap er personell ved AMK-sentraler og legevaktsentraler, 
personell i ambulansetjenesten, personell ved sykehusavdelinger med øyeblikkelig hjelp 
funksjon innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og helsepersonell 
i akuttmedisinsk beredskap i kommunen, inkludert lege i vakt. 

Lunner og Gran legevakt er i følge Akuttmedisinforskriften en viktig del av samhandlende og 
samarbeidende virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester og er definert som en nødetat for 
akuttmedisinsk hjelp. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr3 
Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Økonomiske forhold dersom Lunner og Gran legevakt vedtas flyttet. Flytting vil få økonomiske 
konsekvenser som må utredes nærmere.  
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Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Vurdering av flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til Sagatangen 
Lunner og Gran var tidlig ute med å samlokalisere nødetatene; Ambulansetjeneste, brann/redning, 
politi og legevakt.  

Lokalitetene ved Nødetatsbygget er hensiktsmessige for legevaktdrift og er tilrettelagt for også å 
kunne huse døgnkontinuerlig legevakt. 
 
Erfaringer med samlokalisering: 

 Legevakta har utviklet et godt samarbeid med de øvrige nødetatene. Det er felles møter og 
øvelser. 

 Det er kort veg for ambulansetjenesten når de trenger lege med på akuttoppdrag 

 Politiet har mulighet for å ta pasienter inn til legeframstilling uten å gå gjennom legevaktas 
venterom når det er behov for det 

 Nærhet til ambulansepersonell gir mulighet til øyeblikkelig bistand til legevakten i 
krisesituasjoner. Det kan eksempelvis være situasjoner der det er behov for at EKG kan 
sendes direkte til sykehuset, noe legevakten ikke kan men ambulansen har utstyr til, 
ambulansepersonell bistår og med nødhjelp til observasjon når de har mulighet. Uten 
samlokalisering vil slik hjelp kreve at en ringer opp AMK sentralen og ber om hjelp fra 
ambulansen slik at de kommer med en bil.  

 Den uformelle kontakten og erfaringsutvekslingen som nå finner sted mellom 
legevaktpersonell og ambulansepersonell anses å være av større verdi for legevakta enn en 
eventuell økt kontakt med sykehjem/helsehusansatte 

 Det at lege/sykepleier fra legevakt kan samarbeide tett med ambulansen har stor verdi. Et 
samarbeid som vil svekkes om legevakten flyttes. SI(Sykehuset Innlandet) skal flytte sin 
ambulansestasjon i Fagernes til Valdres LMS for nettopp å ha nærhet til legevakta, ikke for å 
ha nærhet til IMA/KAD. Det anses som fordel for begge. Heller ikke GIL (Gjøvik 
interkommunale legevakt) ble flyttet til Gjøvik sin IMA/KAD ved Haugtun. 

 
Hvilke pasienter benytter seg av legevakta? 

 Det er mange pasienter med rus og psykisk helseproblem som kommer til legevakt.   
 Erfaringen viser at den største andelen pasienter til legevakt er barn og hjemmeboende 

eldre. 

 Å ha mulighet til å rykke ut å utføre sykebesøk til eldre i deres hjem er blitt viktigere enn før. 
Pasienter som tidligere har blitt behandlet i sykehus skal nå behandles i kommunen. De fleste 
bor hjemme. 

 Alle henvendelser som like godt eller bedre kan håndteres neste dag hos fastlegen i 
kontortiden, skal og må vente 
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 Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp også til pasienter ved sykehjem. 
 Legevakta foretar ved behov besøk til seks sykehjem/omsorgssentre i Lunner og Gran. I snitt 

har legevakta ett sykebesøk til institusjon pr. vaktdag. 
 
Legevakt og KAD(kommunalakutte døgnplasser)/IMA(intermediæravdeling) 

 Gran kommune har siden desember 2012 hatt sin IMA med KAD-plasser ved Marka helse og 
omsorgssenter avdeling 2. Det samarbeides med Lunner kommune om én KAD-plass.  

 Lege er tilgjengelig ved avdeling 2 alle hverdager. Geriater har uformelt vært tilgjengelig for 
sykepleier for telefonhenvendelser kveld og helger noe som er en viktig fagstøtte og 
legeressurs. Lunner og Gran legevakt eller GIL (Gjøvik interkommunale legevakt) blir også 
benyttet noe for telefoniske forespørsler om enkelt pasienter.  

 De få sykebesøkene på kveld og helg som totalt sett har blitt foretatt fra legevakta til 
pasienter ved Marka avd.2, har vært til pasienter i korttidsenger («intermediærseng= 
«forsterket korttidsseng»).  

 Utfra erfaringer vurderes det at legevakten kveld og helg ikke er en avgjørende legeressurs å 
ha i umiddelbar nærhet til KAD og sykehjemmet. Gjøvik ved GIL har heller ikke innrettet seg 
slik. 

 Det må legges til at ved perakutte (hyperakutte) tilfeller av sykdom(113-henvendelser), så er 
ambulansestasjonen første responder (instans), ikke legevaktlegen. 

 
Sykehjemmets viktigste legeressurs er ansatte leger på dagtid. En intermediær avdeling må ha en 
forsvarlig legeressurs kompetanse- og kapasitetsmessig.  
Det vurderes et kommunalt fastlegekontor i tilknytning til det nye sykehjemmet der legene har 
kombinerte stillinger (fastlege/ helse og omsorgslege). Det er tenkt at legen ved dette 
fastlegekontoret vil dekke øyeblikkelig hjelp ved sykehjemmet på dagtid. Et kommunalt 
fastlegekontor planlegges ved Sagatangen. Kommunen er i gang med en plan for legetjenesten og et 
evt. kommunalt fastlegekontor vil beskrives som en viktig nyskapning i den samlede legetjenesten i 
kommunen. 
 
Legevakt ved Sagatangen? 

 Legevaktens nåværende plassering i Nødetatsbygget gir en avstand til Sagatangen 
sykehjem/helsehus på 1,5 km og ambulansen har en utrykningstid for ambulanse på mellom 
3 minutter (våkent personale på dagtid) og 6 minutter (sovende personale natt).  

 Lege som kan rykke ut alene får en utrykningstid på 5 minutter når lege er ledig og tilstede på 
legevakten,(til kl. 23) og en utrykningstid på 20 min når legen rykker ut hjemmefra. 

 På dagtid vil øyeblikkelig hjelp behovet ved sykehjemmet dekkes av legene ved det 
kommunale legekontoret som vurderes opprettet i samme bygningskompleks eller nær til. 

 På kveldstid/helg vil en på Sagatangen lokalisert legevakt gi utrykningstid til avdelingene i 
samme bygg på ½-1 minutt (lege ledig og tilstede på legevakten, til kl. 23) og 20 min (lege 
rykker ut hjemmefra). Det er altså snakk om en marginal bedring i responstid.  

 Skal man få annet enn en marginal effekt på responstid av en flytting av legevakten til 
Sagatangen, så må det vurdere å gjøre kvelds- og helgevaktene til tilstedevaktordninger, og 
ikke som nå, med vakt i hjemmet og utrykningstid på 20 min. 

 Lokalisering av legevakten i eller umiddelbart ved et sykehjem antas å ville kunne virke 
forstyrrende for beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Det er i gjennomsnitt tre akutte 
transporter til og fra legevakt med ambulanse hver dag. Sirener og blålys kan oppleves 
skremmende for eldre og syke, særlig kognitivt svekkede. Det samme vil kunne være tilfellet 
om politiet må komme til legevakten utenfra.  

 Dersom en velger å flytte legevakt til Sagatangen vil adkomst til legevakt måtte skjermes slik 
at det i minst mulig grad virker forstyrrende.  
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 For publikum selv, vurderes at nåværende plassering gir en større grad av diskresjon ved 
legevakthenvendelser enn man kan se for seg på Sagatangen selv om en ser at det kan 
endres noe ved eventuelle utbygginger. 

 
Momentene som er beskrevet bygger på erfaringer fra Lunner og Gran legevakt og kunnskap om drift 
av legevakt og legetjeneste. De to løsningene er vurdert og har ulike konsekvenser på flere vis også 
økonomisk og med tanke på rekruttering av leger. 
 
1. Legevakt ved Nødetatsbygget 

1.1. Lunner og Gran legevakt forblir i Nødetatsbygget, samlokalisert med ambulanse, 
Brann/redning og Politi. Den forblir uendret en kvelds- og helgevakt, organisert som 
hjemmevakt.  

1.2. Lokalene ved Nødetatsbygget kan ivareta legevakt 15.00-08.00 på hverdag og 08.00-08.00 i 
helg (dvs. om nattlegevakta skal tas tilbake lokalt). 

1.3. Lokalene ved nødetatsbygget kan også ivareta Legevaktsentral/ legevaktsformidlingen 
(116 117) dersom det er et politisk ønske å ta hele legevaktsordningen tilbake til Hadeland.  
Dette må i så fall utredes og det må klarlegges om det er mulig å flytte 116 117 til Hadeland. 
Det vil også få økonomiske konsekvenser med tanke på investering og endring i 
driftsutgifter. 

 
2. Legevakt ved Sagatangen 

2.1. Lunner og Gran legevakt flyttes til Sagatangen. Det vurderes at den da bør være en 

tilstedevaktordning. Det får økonomiske konsekvenser som må utredes, deriblant 

vedrørende leieperioden ved Nødetatsbyget og investeringskostnader ved etablering av ny 

legevakt.  

2.2. Da vil det være aktuelt å flytte nattlegevakten fra GIL (Gjøvik interkommunale legevakt) til 

Sagatangen – noe som også får økonomiske konsekvenser både med tanke på leieperiodene 

ved Nødetatsbygget og leieperiode ved GIL. Dette må eventuelt utredes.  

2.3. Legevaktsentralen/ legevaktsformidlingen (116 117) bør i så fall vurderes flyttet fra GIL til 

Sagatangen – noe som vil kreve en økonomisk investering og endring i driftsutgifter. Det må 

også klarlegges om det er mulig å flytte 116 117 til Hadeland. 

 
Konklusjon: 
Kommunen har i henhold til Helse og omsorgstjeneste loven § 3-2 pkt. 3 ansvar for legevakt, 
heldøgns medisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste og psykososial beredskap og oppfølging. 
Dette er krevende oppgaver økonomisk og personellmessig. Kommunen har organisert det gjennom 
samarbeidsavtaler med Gjøvik interkommunale legevakt (GIL), Lunner og Gran legevakt og 
kommunens fastleger. GIL, lokal legevakt og øyeblikkelig hjelp funksjon hos fastlegene på dagtid er 
en viktig del av de samhandlende og samarbeidende virksomhetene som yter akutt medisinske 
tjenester til kommunens befolkning.  
 
Rådmannens vurdering er at Lunner og Gran legevakt som er en tjeneste for hele kommunens 
befolkning, har stor nytte av samlokalisering med de øvrige nødetatene og derfor fortsatt bør være 
lokalisert ved Nødetatsbygget.  
 
En alternativ vurdering i saken er at det med grunnlag i kostnadsøkninger og endring i avtalen med 
Gjøvik interkommunale legevakt kan utarbeides forslag og økonomiske konsekvenser ved å etablere 
legevakt på natt i egen kommune.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant. 
 

 
Dato: 25. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


