
Prosjekt 606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum  

 
Kort om IMA, LMS og helsehus  
 
Prosjektet er komplisert. Det er økonomisk utfordrende og det favner bredt faglig. Saksfeltet 
inneholder også mange ord og begreper som ikke er selvforklarende. 
  
Helsehus, IMA (eller intermediær avdeling), og LMS (eller lokalmedisinsk senter) er de viktigste – og 
de vanskeligste.   
 
Problemet? Disse tre sentrale ordene beskriver hverken en ferdig definert tjeneste eller et ferdig 
definert bygg.  

Omfang, tjenester og organisering må avgjøres konkret. Og de må drøftes og fastsettes som del av 
kommunens totale tilbud av helse- og omsorgstjenester, i samspill med, og ikke som et frittstående 
tillegg til de tjenester kommunen allerede har. Dermed har begrepene et klart preg av 
tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Bruken kompliseres ytterligere hos oss ved at de også 
inneholder mulige samarbeider med Lunner kommune og med Sykehuset Innlandet HF.  

• IMA – eller bedre: Forsterket sykehjemsavdeling. En IMA er i utgangspunktet en 
sykehjemsavdeling, altså en kommunal helse- og omsorgstjeneste. Styrkingen ligger dels i 
høyere bemanningsnorm og dels i krav til høyere kompetanse enn for ordinære 
sykehjemsavdelinger.  

• Helsehus er på ingen måte et fast, avklart begrep. Hos oss brukt om et bygg med bredt 
tjenestetilbud innenfor folkehelse og helse- og omsorgstjenester, nærmest synonymt med 
«lokalmedisinsk senter». 

• LMS – altså lokalmedisinsk senter. Defineres på regjeringens nettsted som «Et lokalmedisinsk 
senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om 
tjenester.» 
 

 
  



Noe mer om lokalhistorien til ordene IMA, LMS og helsehus 
 
IMA – eller: Forsterket sykehjemsavdeling (også kalt intermediær avdeling, forkortet IMA) 
 
En IMA er i utgangspunktet en sykehjemsavdeling, altså en kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Gran etablerte en slik avdeling på Marka allerede i 2012, i avdeling 2. Den ble opprettet som ett av 
tiltakene for å møte utfordringene fra samhandlingsreformen, framfor alt for å kunne ta vare på 
«utskrivningsklare pasienter» som må ha et kommunalt oppfølgingstilbud. «Utskrivningsklar» betyr 
at pasienten ikke har behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Det betyr ikke 
nødvendigvis det samme som ferdigbehandlet.  
 
Denne sykehjemsavdelingen skiller seg fra andre avdelinger ved at den er forsterket. Styrkingen 
ligger dels i høyere bemanningsnorm og dels i krav til høyere kompetanse (både i direkte 
pasientbehandling og f.eks. på laboratoriet) sammenlignet med vanlige sykehjemsavdelinger. 
Grunnen er selvsagt at disse pasientene får aktiv behandling og dermed har behov for tettere 
oppfølging av helsepersonell. I tillegg til sykepleiefaglig kompetanse, er det særlig behov for 
legetilsyn (avdelingen vår har fast ansatt geriater i 60 %-stilling) og fysio- og ergoterapi.  
Styrkingen kan også være særskilt tilrettelegging for lindrende (palliativ) behandling eller tjenester 
med krav om ekstra medisinsk utstyr (jf. KAD-plasser). 
 
En forsterket sykehjemsavdeling skal kunne gi behandling som (normalt) er for krevende å gi 
hjemmeboende eller på ordinær sykehjemsavdeling. Det sies gjerne at den gir tjenester «før,  i stedet 
for, og etter sykehusbehandling».  
Kravet om legetilsyn forsterkes med de to sengene til tjenesten kommunal akutt døgnenhet (KAD) 
som er integrert i avdelingen (med 11+2 senger, pluss en seng som benyttes for salg av KAD-tjeneste 
til Lunner).  
 
En forsterket sykehjemsavdeling (IMA) kan utvikles utover det kommunale ansvaret og tilby tjenester 
på et nivå som nærmer seg sykehus. Det forutsetter et utvidet samarbeid med sykehuset som for 
eksempel i Hallingdal, der sykehuset tilfører legestillinger til et antall (desentraliserte sykehus-) 
senger. 
 
Helsehus  
 
Ikke noe avklart begrep. Se f.eks. konsulentfirmaet TRRs gjennomgang http://www.raustol.no/2-
uncategorised/51-3-typer-helsehus . Er hverken en ferdig definert tjeneste eller et ferdig definert 
bygg. Omfang, tjenester og organisering må avgjøres konkret.  
 
Lokalt ble ordet helsehus brukt først i forbindelse med Lunner og Grans samhandlingsprosjektet i 
2011, deretter i en noe utvidet betydning i 2013. 
 
Helsehuset anno 2011. Begrepet dukket for første gang opp i forbindelse med utredningsarbeidet 
«Samhandlingsreformen i Lunner og Gran» (2010-2011), da som navn «Hadeland helsehus» på et 
bredt spekter av til dels nye, dels sterkt utvidede kommunale tjenester fra folkehelse og seniorsenter 
til demensomsorg og rehabilitering; organisert som interkommunale samarbeid, sammen med 

http://www.raustol.no/2-uncategorised/51-3-typer-helsehus
http://www.raustol.no/2-uncategorised/51-3-typer-helsehus


tjenester fra sykehuset Innlandet. Helsehus var altså et nytt navn på et lokalmedisinsk senter, men 
kanskje med et bredere siktemål, da en også tenkte dette som et møtested for folkehelse i videste 
forstand.  

 
 
Se hele prosjektrapporten  2011 her: 
http://www.gran.kommune.no/Documents/Prosjekter/Gran%20helsehus/Dokumenter%20-
%20bakgrunn%20for%20helsehuset/forprosjekt.pdf )  
 
Se også ROs rapport «Samhandlingsreformen på Hadeland. Konsekvensanalyse; alternative modeller for dimensjonerings av 
et lokalmedisinsk senter». RO-senteret understreker samlokalisering av flere tjenester og et sengetall på 16-20 som kriterier 
for å få en fullgod tjeneste innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. 

 
 
Helsehuset anno 2013.  Prosjektet i 2011 foreslo å bygge «helsehuset» i Gran sentrum (ved 
nødetatsbygget) og forutsatte at Gran kommune skulle være vertskommune.  
Det som blei foreslått i 2013 var å koble Grans utbyggingsplaner for nytt sykehjem på Skjervum 
sammen med bygging av det interkommunale helsehuset fra 2011-forslaget. Den nye 
«tjenestepakken» ble fortsatt kalt helsehus uten at endringen fra 2011-versjon ble understreket 
tydelig. 
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Helsehuset, dvs. det lokalmedisinske senteret, ble skissert med  
 
A kommunale «sykehjemstjenester»  

• Sykehjemsavdelinger (60 senger, til erstatning for 62 senger på Skjervum HO-senter) for Gran 
kommune. 

• Dagaktivitetssenter (til erstatning for dagsenter på Skjervum) for Gran kommune. 
• Støttefunksjoner som må være på et sykehjem, bl.a. laboratorium, produksjonskjøkken (kok-

server) og nytt felles barrierevaskeri (i stedet for å bygge nytt på Marka) – for hele bygget. 
• Forsterket sykehjemsavdeling (ofte kalt intermediær avdeling, forkortet IMA; Grans avdeling 

flyttet fra Marka der denne har vært i drift med elleve senger siden 2012) med kommunal 
akutt døgnenhet (lovpålagt tjeneste fra 2016, forkortes KAD, tidligere kalt «øyeblikkelig 
hjelp» eller «ø-hjelp»; flyttet fra Marka der sengene har inngått i den forsterkede 
sykehjemsavdelingen).  
Tenkt som interkommunalt samarbeid sammen med Lunner og utvidet med sju senger til 20 
senger (inkludert KAD). 

• Kommunalt legekontor (ny tjeneste med både sykehjemslegetjeneste for huset og 
fastlegetjeneste for Gran kommune).  

B sammen med (ønskede, men ennå ikke definerte) desentraliserte spesialisthelsetjenester fra 
Sykehuset Innlandet HF (Gjøvik sykehus). 
 
Samspillet mellom tjenestene ble forsøksvis vist skjematisk slik:  

 
 
Se fullstendig: http://www.gran.kommune.no/Documents/949%20Helsehus%20-
%20tjenester%20og%20organisering%202014-10-09%20v2.jpg  ) 
 
Prosjektrapporten «Gran helsehus» fra 2013: 
http://www.gran.kommune.no/Documents/Prosjekter/Gran%20helsehus/Dokumenter%20-
%20bakgrunn%20for%20helsehuset/Sluttrapport%20Prosjekt%20949%20Helsehus%20Gran.pdf  
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Helsehus 2013 var ikke ferdig prosjektert. De fleste av de forslåtte tjenestesamarbeidene sammen 
med Lunner, forslag som lå inne i helsehuset anno 2011, skulle utredes videre i neste 
prosjekteringsfase. Ut fra historikken lå det i kortene at de tjenestene som ble vedtatt etablert, skulle 
etableres med base i helsehuset. Det ville fått konsekvenser for romprogram og tjenester i anlegget.  
 
Da kommunestyret i 2014 vedtok å oppheve 2013-vedtaket, var det også kommet til forslag om 
interkommunalt samarbeid om kjøkken og vaskeri.  Se Samhandlingsreformen i Lunner og Gran - 
rapporter fase II (september 2014). Rapporter og referat fra styringsgruppemøte 5.1.2015 oversendt 
kommunestyret januar 2015 (se kommunestyresak 2/15). 
 
 
Lokalmedisinsk senter – forkortes til LMS 
 
Hverken en ferdig definert tjeneste eller et ferdig definert bygg. Omfang, tjenester og  organisering 
må avgjøres konkret.  
 
Definisjon: Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med 
et sykehus om tjenester. 
Se regjeringens korte og fyndige beskrivelse https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-
omsorgstjenester-i-kommunene/samhandlingsreformen/om-samhandlingsreformen/lokalmedisinsk-senter/id650126/ 

 
Kommunale tjenester kan altså være en eller flere samarbeidende kommuners helse- og 
omsorgstjenester ut fra Helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Sykehustjenestene i det lokalmedisinske senteret er det som kan kalles desentraliserte 
spesialisthelsetjenester som ytes i dette LMSet og ikke på sykehuset. Disse tjenestene er forankret i 
Spesialisthelsetjenesteloven.  
(Sykehuset kaller ofte denne konstruksjonen for DMS, distriktsmedisinsk senter, noe som lett 
forklares med at de ser dette fra «sentrum»; da ligger LMSet ute i distriktene.)  
 
Sykehusets deltakelse i et lokalmedisinsk senter kan praktisk og økonomisk beskrives skjematisk slik:  

• Kommunen finansierer og bygger kontorer og behandlingsrom på grunnlag av sykehusets 
planlagte og avtalte tjenesteplan, og drifter lokalitetene. Sykehuset betaler husleie 
(finanskostnader, forvaltning, drift og vedlikehold, evt. tillegg for tjenester) etter avtale. 

• Sykehuset koster spesialutstyr (f.eks. røntgen) og bemanner med (pendlende) spesialister til 
et antall polikliniske tjenester i et nærmere definert omfang. 

• Kommunen ansetter øvrig personell og driver tjenestene med utgangspunkt i statlige 
refusjoner (og evt. inndekning av underskudd fra sykehuset). 

• Sykehusets tjeneste får nødvendig brukerbistand (resepsjon/venterom), personalfasiliteter 
(garderobe, kantine, etc.) og tjenester (laboratorium, vaktmester) i og med 
samlokaliseringen. 

 
Konkret løsning må framforhandles og avtales.  
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Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester (hol § 3-2)  
 
1) Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:  

a) helsetjeneste i skoler og  
b) helsestasjonstjeneste  

2) Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  
3) Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a) legevakt,  
b) heldøgns medisinsk akuttberedskap og  
c) medisinsk nødmeldetjeneste  

4) Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  
5) Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  
6) Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

a) helsetjenester i hjemmet,  
b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  
c) plass i institusjon, herunder sykehjem og  
d) avlastningstiltak 

 
 
Mer info? 
• Prosjektets nettsider: http://www.gran.kommune.no/Gran-

kommune/tjenester/Prosjekter/Gran-helsehus/  
• Se også ordboka fra 2013-rapporten her: 

http://www.gran.kommune.no/Documents/Prosjekter/Gran%20helsehus/Ordbok%20helse-
%20og%20omsorgstjenesten%20-%20fra%202013-rapporten.pdf  

• Alle de sentrale dokumentene fra forhistorien finnes her :  http://www.gran.kommune.no/Gran-
kommune/tjenester/Prosjekter/Gran-helsehus/Gran-helsehus---dokumenter-og-vedtak/ 
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