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FORORD 
 
 
Legevakten i Oslo har gjennom en lang historie utviklet seg til å være en viktig del av byens 
helsetjeneste. Bygningene i Storgaten 40 er gamle og uhensiktsmessige. Organisering og finansiering 
av Legevakten har de siste årene budt på spesielle utfordringer. 
 
Denne rapporten avgis etter oppdrag fra Oslo kommune v/ Byrådsavdeling for velferd og sosiale 
tjenester og Helse Sør-Øst RHF. På bakgrunn av at vi ser Legevakten som et viktig og riktig tilbud til 
befolkningen har partene ønsket å utrede fremtidens Storbylegevakt i Oslo.  Hovedprosjektgruppen er 
bedt om å belyse hva som er ønsker for en legevakt som er tilpasset storbyens spesielle utfordringer og 
fremtidige behov.  
 
Rapporten tar utgangspunkt i hovedprosjektgruppens mandat og den forprosjektrapport som ble avgitt 
i april 2008. Hovedprosjektet Fremtidens Storbylegevakt i Oslo har pågått i perioden august – oktober 
2008, og har vært ledet av Fredrik Langballe, fastlege/kommunelege 2, Vestre Toten kommune. 
Hovedprosjektgruppen har bestått av personer med kunnskap og tilknytninger som har vært sentrale 
for arbeidet ved Legevakten. Andre ressurspersoner har deltatt i arbeidsgrupper. Gjennom prosjektet 
har det blitt diskutert mål og utfordringer og det gis anbefalinger for de løsninger gruppen mener vil gi 
Oslo den beste Storbylegevakten for fremtiden. 
 
Rapporten er utformet med fokus på pasientenes behov, tilbudene som er nødvendige for å dekke disse 
og i mindre grad på institusjoner og avdelinger. Det er lagt vekt på å skape en sterk og effektiv 
legevakttjeneste med et bredt tilbud som gir mulighet å ferdigbehandle de fleste pasientene på ett sted 
innen et styrket samarbeide mellom allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
 
Det inviteres til å bygge videre på et samarbeide mellom kommunens helsetjeneste og 
spesialisthelsetjenesten og trekke inn andre viktige samarbeidsparter.  
 
Hovedprosjektgruppen har vært opptatt av at Oslo får en Storbylegevakt som er et gjennomtenkt og 
førsteklasses helsetilbud til hele byens befolkning uansett hvilken bakgrunn de har. Det er også et 
viktig ønske at det skapes en legevakt som de ansatte, byens fastleger og øvrige helse- og 
sosialpersonell og befolkningen føler et eierforhold til og er stolte av.  
 
Oslo kommune v/ Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Helse Sør-Øst RHF vil takke 
hovedprosjektgruppen og alle bidragsytere for det gode arbeidet som er nedlagt. 
 
 
 
Oslo/ Hamar, november 2008 
 
 
Oslo kommune        Helse Sør-Øst RHF  
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 
 
 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson      Bente Mikkelsen 
Kommunaldirektør       Adm. direktør

FORORD

Legevakten i Oslo har gjennom en lang historie utviklet seg til å være en viktig del av byens helsetjeneste.  
Bygningene i Storgaten 40 er gamle og uhensiktsmessige. Organisering og finansiering av Legevakten har 
de siste årene budt på spesielle utfordringer.

Denne rapporten avgis etter oppdrag fra Oslo kommune v/ Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 
og Helse Sør-Øst RHF. På bakgrunn av at vi ser Legevakten som et viktig og riktig tilbud til befolknin-
gen har partene ønsket å utrede fremtidens Storbylegevakt i Oslo.  Hovedprosjektgruppen er bedt om å 
belyse hva som er ønsker for en legevakt som er tilpasset storbyens spesielle utfordringer og fremtidige 
behov. 

Rapporten tar utgangspunkt i hovedprosjektgruppens mandat og den forprosjektrapport som ble avgitt 
i april 2008. Hovedprosjektet Fremtidens Storbylegevakt i Oslo har pågått i perioden august – oktober 
2008, og har vært ledet av Fredrik Langballe, fastlege/kommunelege 2, Vestre Toten kommune. Hoved-
prosjektgruppen har bestått av fagpersoner med kunnskap og tilknytninger som har vært sentrale for 
arbeidet ved Legevakten, brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Andre ressurspersoner har deltatt i arbeids-
grupper. Gjennom prosjektet har det blitt diskutert mål og utfordringer og det gis anbefalinger for de 
løsninger gruppen mener vil gi Oslo den beste Storbylegevakten for fremtiden.

Rapporten er utformet med fokus på pasientenes behov, tilbudene som er nødvendige for å dekke disse 
og i mindre grad på institusjoner og avdelinger. Det er lagt vekt på å skape en sterk og effektiv legevakt-
tjeneste med et bredt tilbud som gir mulighet å ferdigbehandle de fleste pasientene på ett sted innen et 
styrket samarbeide mellom allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Det inviteres til å bygge videre på et samarbeide mellom kommunens helsetjeneste og spesialisthelse-
tjenesten og trekke inn andre viktige samarbeidsparter. 

Hovedprosjektgruppen har vært opptatt av at Oslo får en Storbylegevakt som er et gjennomtenkt og 
førsteklasses helsetilbud til hele byens befolkning uansett hvilken bakgrunn de har. Det er også et vik-
tig ønske at det skapes en legevakt som de ansatte, byens fastleger og øvrige helse- og sosialpersonell og 
befolkningen føler et eierforhold til og er stolte av. 

Oslo kommune v/Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Helse Sør-Øst RHF vil takke hoved-
prosjektgruppen og alle bidragsytere for det gode arbeidet som er nedlagt.
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1 Visjoner 
Prosjektgruppen er invitert til å komme med forslag til en Storbylegevakt med de krav som stilles i 2012 
og med visjoner fremover mot 2020. Vi fremmer forslag om et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
kommune og Helse Sør-Øst, en Storbylegevakt som er et trygt bindeledd mellom allmennhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. Ved å bygge en Storbylegevakt etter anbefalingene som gis, mener vi at Oslo 
kommune får en styrket og effektiv akutt helsetjeneste som samhandler med fastlegene og det sosiale 
hjelpeapparat. Videre sørges det for at spesialisthelsetjenesten får de riktige pasienter til behandling ved 
god sortering (triage) og fullført behandling uten innleggelse for et enda større  antall av  pasientene som 
trenger akutt hjelp enn slik det er i dag.  

1.1 Legevakten – ditt sikkerhetsnett 
En Storbylegevakt skal gi byens beboere en trygg og sikker hjelp ved akutt behov for hjelp og skal 
fungere som et sikkerhetsnett når pasientene ikke kan oppsøke sin fastlege og øvrige hjelpeapparat.  

1.2 En dør inn 
I Storbylegevakten skal pasienten finne det brede tilbud av akuttjenester de har behov for.  Disse skal 
finnes innenfor samme dør. En liten gruppe som trenger behandling et annet sted  skal raskt få denne 
hjelpen.  Andre deler av helse- og sosialtjenesten skal ivareta sin andel av det akutte hjelpebehovet. 
Storbylegevaktens rolle er å tre inn når det ikke er hensiktsmessig at det ordinære hjelpeapparatet yter 
tjenestene. Unntak fra dette er de fagområder som ønskes sentralisert, som skadebehandling og 
overgrepsmottak.  

1.3 Gi behandling etter prinsippet om det gode pasientforløp 
Gruppen har i sin planlegging tatt utgangspunkt i de helseproblemer folk søker Legevakten for, og 
diskutert hva som vil være gode pasientforløp for disse. Det vil si at pasienten så langt det er forsvarlig 
får den nødvendige helsehjelpen  på ett og samme sted. For å oppnå dette bygger vi videre på dagens 
Legevakt med skadepoliklinikk, psykiatrisk legevakt, psykososiale tjenester og observasjonspost. Dette 
er alle godt utprøvde tjenester som gis i et samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. I 
fremtiden anbefaler vi en utvidelse av dette samarbeidet for å få til et mer samordnet og helhetlig 
helsetilbud. Samtidig bør man styrke samarbeidet med bydelens helsetjeneste, med særskilt fokus på å 
forbedre tilbudet til  utsatte grupper som rusmisbrukere, personer uten fastlegetilbud i Oslo og enkelte 
grupper med innvandrerbakgrunn.  
 
Det legges vekt på at en vel fungerende Storbylegevakt kan fullføre behandlingen av de fleste pasientene, 
og på den måten bidra til å gi hjelp på laveste effektive omsorgsnivå etter LEON-prinsippet. Ny 
medisinsk og sykepleiefaglig kunnskap sammen med ny teknologisk utvikling gir nye muligheter for god 
og effektiv behandling på stedet der pasienten søker hjelp. Ved å styrke samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten bedres  kunnskapsoverføringen til Storbylegevaktens leger, sykepleiere og øvrig 
helsepersonell slik at disse kan ivareta nye pasientgrupper både poliklinisk og i en ny observasjonspost 
med spesialiststøtte. 

1.4 Brukerne i sentrum 
Prosjektgruppen mener alle tjenester må utvikles med utgangspunkt i brukernes behov, og  medvirkning 
fra brukerne er en sentral faktor for å lykkes i å få fornøyde pasienter. Tilbudene skal gis rettferdig og 
med en sikkerhet for de svake i samfunnet. Brukerrepresentasjon, brukerundersøkelser og deltakelse etter 
likemannsprinsippet er konkrete forslag for å sikre slik medvirkning i Storbylegevakten.  
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1.5 Fastlegene er basis 
Den største gruppen av pasienter ved legevakt har allmennmedisinske problemer. Fastlegene er basis i 
pasientbehandlingen i kommunen. Det foreslås en rekke tiltak for å knytte fastlegene enda tettere til 
Storbylegevaktens arbeid, og å veilede og hjelpe pasientene tilbake til fastlegen når de ikke trenger 
Storbylegevaktens hjelp.   

1.6 Triage – rett pasient på rett sted i rett tid 
Den i antall lille, men svært viktige gruppen pasienter med alvorlig skade eller sykdom, må gjennom 
dyktig sortering og effektiv logistikk komme raskt til riktig behandlingsenhet. Ved å velge en modell 
med et tett samarbeid mellom legevakt og spesialisthelsetjeneste gis muligheter for å styrke denne 
funksjonen.  

1.7 Øke kunnskap og ferdigheter i legevaktarbeid  
Storbylegevakten er en av byens største enkeltarenaer for medisinsk behandling. Helsetilbudet skal være 
på et høyt faglig nivå. Ved å knytte den sterkere opp mot Institutt for Allmenn- og samfunnsmedisin ved 
Universitetet i Oslo og legge til rette for både grunn-, videre- og etterutdanning av leger, sykepleiere og 
annet helsepersonell, kan Storbylegevakten i fremtiden yte bedre og mer effektiv helsehjelp til akutt syke 
basert på oppdatert kunnskap og samtidig bidra til å videreutvikle akuttmedisinsk kompetanse hos 
helsepersonell. 

1.8 En selvstendig enhet med utvidet samhandling med 
spesialisthelsetjenesten 

Rapporten anbefaler, som sin mest vidtgående visjon, at man legger til rette for at grensene bygges ned 
mellom Storbylegevakten og akuttmottaket i områdesykehuset i sykehusområde Sentrum. Det forutsettes 
at Storbylegevakten ved en slik løsning fortsatt er en selvstendig enhet. Skal dette oppnås må 
Storbylegevaktens allmennmedisinske innhold og identitet ivaretas og styrkes. Prosjektgruppens visjon er 
en Storbylegevakt der breddetilbudet er lett tilgjengelig helsehjelp ved vanlig akutt sykdom for alle byens 
innbyggere. Videre må alvorlig syke pasienter få akutt spesialistbehandling uten forsinkende transport til 
et annet behandlingssted. Skal man lykkes med en slik løsning må Storbylegevakten og alle 
akuttsykehusene tilrettelegges funksjonsmessig og utarbeide felles rutiner.  

1.9 Finne gode løsninger på  dagens hindringer for god samhandling 
For å nå målene som settes, er det lagt vekt på klarere samarbeidsformer enn dem man har i dag, en 
forutsigbar finansieringsordning og bedre mulighet for informasjonsutveksling gjennom IKT-løsninger. 
En felles ledelse er nødvendig for å nå de mål eierne setter for virksomheten. Regjeringens 
samhandlingsreform og kommende endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven,  vil kunne by 
på nye løsninger for effektiv samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  
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2 Gruppens anbefalinger - oppsummering  
Prosjektgruppen legger til grunn at Storbylegevakten skal dekke behovet for legevakttjenester for hele 
Oslos befolkning, og videreføre de felles løsninger med spesialisthelsetjenesten som i dag finnes i 
Legevakten, spesielt skadepoliklinikken, observasjonsposten og psykiatrisk legevakt. Utfordringene i 
årene som kommer vil være mange. Viktig for prosjektgruppens valg av løsninger har vært:   
 

• Det store antall pasienter med vanlig akutt sykdom eller skade som oppsøker legevakten 
• Muligheter til å gi enda bedre og raskere hjelp til kritisk syke 
• Nye muligheter som ligger i nærmere samhandling med spesialisthelsetjenesten, med fastlegene 

og med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen 
 
Prosjektgruppen har med utgangspunkt i studiebesøk og øvrige kontakter i prosjektfasen, sett at det 
internasjonalt skjer endringer i måten akuttpasienter håndteres på ved legevakter og i sykehus. 
Utviklingen stiller krav til at pasienter raskt kommer til riktig behandlingssted, og det øker behovet for 
breddekompetanse til å gjøre korrekt sortering og akuttmedisinsk kompetanse og kunnskap hos de 
personellgrupper som først møter pasientene. 

2.1 Storbylegevaktens innhold 
Fremtidens Storbylegevakt bør som i dag inneholde et tjenestetilbud med full bredde: legevaktsentral, 
allmennlegevakt med sykebesøksordning, skadepoliklinikk med ortopedisk støtte, sosial vakttjeneste, 
akutteam, overgrepsmottak, psykiatrisk legevakt og en utvidet observasjonspost.  
 
Storbylegevakten bør ha en styrket faglig kontakt med relevante spesialister, flere møteplasser 
(organisatorisk og fysisk), og systematisk tilrettelegging for raskere og mer effektivt samarbeid og 
kompetanseoverføring. Både kommunen og spesialisthelsetjenesten må være tungt involvert i drift og 
finansiering, Storbylegevakten bør samles i en organisasjon med felles ledelse. Storbylegevakten bør 
ligge innenfor gangavstand til sykehuset med områdefunksjon i sykehusområde Sentrum. Det bør legges 
til rette for en kontinuerlig videreutvikling i tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, 
slik at oppgavefordeling og pasientforløp til enhver tid kan justeres ut fra pasientenes behov. Slik kan 
man best møte skiftende forutsetninger både faglig, organisatorisk og i samfunnet for øvrig. Det må 
etableres utdanningsløp som sikrer hevet kompetanse for leger og sykepleiere.  
 
Det sees på som viktig for en vellykket løsning å bringe inn elementer som styrker allmennmedisinen i 
den nye Storbylegevakten. Tiltak for å knytte fastlegene sterkere inn i et positivt samarbeide vil være av 
stor betydning. Storbylegevakten må være en selvstendig enhet, ha et eget bygg, og det bør strukturelt 
sett legges til rette for en samlokalisering med kommunale helsetjenester etter modell fra prosjekter i 
Trondheim. 
 
Man bør tilstrebe at andre relevante helsetjenester samlokaliseres (ikke samorganiseres) med 
Storbylegevakten. En ambulansestasjon er viktig, spesielt dersom Storbylegevakten ikke samlokaliseres 
med et sykehus, for å gi hurtigst mulig transport av kritiske dårlige pasienter.  Prosjektgruppen foreslår 
samlokalisering med Institutt for Allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og at det 
etableres kurs- og møtelokaler og en forskningsenhet. For å styrke serviceaspektet bør pasientene ha 
tilgang til et døgnåpent apotek. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å legge tannlegevakt, 
Olafiaklinikken, en intermediærenhet, et allmennlegekontor eller andre relevante virksomheter i 
tilknytning til Storbylegevakten.  
 
Det anbefales en modell for fremtidens Storbylegevakt som innebærer utvidelse og vesentlig styrking i 
forhold til dagens Legevakt. Storbylegevaktens organisering og lokalisering må understøtte en 
fremtidsrettet utvikling av tjenestetilbudet. 
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2.2 Gode pasientforløp 
Storbylegevakten må innrettes slik at man understøtter følgende mål i pasientbehandlingen: 
 

• Alle som oppsøker Storbylegevakten skal gjennomgå en standardisert hastegradsvurdering 
(triage) der man kategoriseres som rød, gul eller grønn prioritet på medisinsk faglig grunnlag. 
Pasienter som kan vente på behandling hos fastlege neste dag oppfordres til å bruke denne.  

 
• Flest mulig pasienter skal ferdigbehandles på ett sted uten å måtte oppsøke flere instanser.  

 
• De involverte fagmiljøene skal utvikle flere gode pasientforløp der pasientgrupper utredes på en 

gjennomtenkt og standardisert måte. 

2.3 Lokalisering 
Rapporten peker i hovedsak på to prinsipielle lokaliseringer for en fremtidig Storbylegevakt:  
 

• Frittliggende  
• Samlokalisert med områdesykehus med kirurgiske og andre viktige akuttfunksjoner 

 
Fremtidens Storbylegevakt i Oslo bør lokaliseres og dimensjoneres slik at det ligger til rette for et nært 
samarbeide med mottaksavdelingen i det akuttsykehuset som skal behandle flertallet av de pasienter som 
legges inn fra Legevakten. Gruppens beregninger viser at områdesykehuset i sykehusområde sentrum vil 
motta det klart største pasientvolumet, og dertil ha størst bredde i tilbudet.   
 

• Prosjektgruppens flertall anbefaler at en fremtidig Storbylegevakt i Oslo plasseres som en 
selvstendig enhet sammen med det fremtidige områdesykehuset i Oslo. Flertallet mener en slik 
lokalisering er nødvendig for den utvidelse og styrking av innholdet i Storbylegevakten som hele 
prosjektgruppa anbefaler. To av gruppens medlemmer (Gjetrang og Mosvold) anbefaler en 
frittliggende Storbylegevakt.   

 
• Dersom man ikke følger gruppens anbefaling, men velger en frittliggende Storbylegevakt, mener 

gruppen at man må legge stor vekt på en helhetlig vurdering av de funksjoner man mener skal 
være med, samlokalisering med andre instanser, tilgjengelighet og tomtens egnethet for å få en 
god og publikumsvennlig løsning. 

2.4 Organisasjon og ledelse 
• Det viktigste tiltaket for å bedre organisasjon og ledelse er at det inngås en overordnet 

samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst om drift av Storbylegevakten. 
Avtalen må omhandle finansiering og ledelse og være konkret og forpliktende for partene på alle 
vesentlige punkter av betydning for tjenesten/virksomheten.  

 
• Felles eierskap vil være den beste og mest visjonære organisatoriske løsningen, og åpne for den 

mest vidtrekkende modellen innholdsmessig. Dette er imidlertid ikke mulig i dag, på grunn av 
helseforetakslovgivningen. 

 
• For å oppnå felles ledelse innenfor dagens regelverk anbefales det at kommunen overtar 

driftsansvaret, mens deler av personellet er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Det må tydelig 
fremkomme i samarbeidsavtalen hvor grensene skal gå mellom partenes ansvarsområder. Et 
partssammensatt samarbeidsorgan må ha myndighet til å forvalte samarbeidsavtalen og løse 
uenighet. Dette kan for eksempel oppnås dersom virksomheten organiseres som et kommunalt 
foretak med et styre.  
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• Dersom man ikke finner frem til en god løsning med felles ledelse må man videreutvikle dagens 
modell ved styrkede avtaler og samarbeidsfora. Med en slik modell oppnås imidlertid ikke målet 
om felles ledelse. 

2.5 Finansiering 
• Finansieringen av Storbylegevakten forankres i den overordnede samarbeidsavtalen mellom Oslo 

kommune og Helse Sør-Øst. Avtalen må sikre en forutsigbar finansiering.  
 

• Samhandlingsreformen bør legge til rette for finansiering av samhandlingsprosjekter. En av 
hindringene i dag skyldes at finansieringen knyttes opp mot hvilket forvaltningsnivå som yter 
tjenesten, fremfor hvilken behandling som gis. Fremtidens Storbylegevakt vil ha elementer av 
både primær- og spesialisthelsetjeneste, og trenger en finansieringsordning som stimulerer til 
behandling etter prinsippet om behandling på laveste effektive omsorgsnivå (LEON). 

2.6 Storbylegevaktens rolle i akuttkjeden 
Figuren nedenfor viser hvordan prosjektgruppa ser for seg  Storbylegevaktens rolle som behandlings- og 
sorteringsinstans innenfor fremtidens akutte helsetjeneste.  
 

 
 

Mange pasienter vil bli innlagt direkte i sykehus av sin lege eller ambulansetjenesten. Dette vil 
gjelde alle som har vel definerte problemstillinger og man ikke er i tvil om hvilket sykehus som 
kan yte beste hjelpen. Disse pasientene skal ikke innom Storbylegevakten.  
 
Pasienter som ikke er tilstrekkelig avklart skal gjennomgå systematisk triage og sortering i 
Storbylegevakten. Så mange som mulig (over 90 %) ferdigbehandles på ett sted. Pasienter som 
trenger innleggelse henvises direkte til riktig behandlingsnivå. Det største antallet pasienter vil 
avklares på Storbylegevakten. 



12
12 

2.7 Storbylegevaktens indre logistikk og pasientforløp 
I et bygg med Storbylegevaktens store antall besøkende og ansatte og sammensatte funksjoner, er gode 
strukturer viktig. Prosjektgruppen anbefaler at det i planleggingen av et fremtidig legevaktsbygg legges 
vekt på at pasientene kommer raskt til riktig behandlingsnivå uten å måtte krysse andre pasientgrupper. 
Bygget må deles inn i soner der man samler funksjoner/pasientgrupper som naturlig hører sammen. 
Bygget bør utformes med funksjonelle kontaktflater mot ankomst/parkering, ambulanseinngang, 
sykehusets akuttmottak og andre samlokaliserte virksomheter.  
 

 
 
Figuren viser prinsippene i Storbylegevaktens indre organisering med fokus på triage og gode 
pasientforløp. Hovedprinsippet er at pasientene sorteres basert på problemets hastegrad og 
typen helseproblem. Flest pasienter vil behandles i grønn sone. Venterommene her er skjermet 
for de sykeste og eventuelt urolige pasienter. Barna, som utgjør en stor andel av pasientene, vil 
ha sitt eget venterom. De sykeste bringes raskt inn i gul og rød sone. Der blir de behandlet av 
høyt kvalifisert personell, det er mulighet for avansert undersøkelse og behandling, og leger fra 
spesialisthelsetjenesten er raskt tilgjengelige. I figuren er Storbylegevakten samlokalisert med et 
sykehus, men den indre organisering bør være den samme også i en frittliggende 
Storbylegevakt. 
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2.8 Pasientenes behov 

2.8.1 Ventetid 

• Triage brukes systematisk for å sikre at de som ikke bør vente behandles raskt. 
 

• Pasientene gis informasjon om hvilken hastegrad de har, hva dette innebærer og hvor lang 
ventetid de må påregne akkurat nå.  

 
• Det lages kvalitetsmål for akseptabel ventetid og settes inn tiltak for å sikre måloppnåelse. 

 
• Fleksibel bruk av personell når det er stor pågang. Sikre at en størst mulig andel av legene har 

tilstrekkelig erfaring til å øke behandlingstempoet når det er behov for det.  

2.8.2 Syke barn 

• Storbylegevakten skal opprettholde et lavterskeltilbud til akutt syke barn. De syke barna skal 
også gjennomgå triage, men grunnet fagområdets karakter skal terskelen for å undersøke barn på 
legevakt være lav.  

2.8.3  Pasienter med skader 

• Storbylegevakten må også i fremtiden inkludere skadepoliklinikk. Samarbeid med relevante 
ortopediske enheter videreføres. 

2.8.4 Sykehjemsbeboere og syke eldre 

• Storbylegevakten og Sykehjemsetaten tar initiativ til å etablere en særskilt vaktordning for 
sykehjemmene når det gjelder telefonrådgivning og sykebesøk.   

 
• Storbylegevaktens akutteam kan bistå sykehjemmene når det er behov for spesiell 

sykepleiefaglig kompetanse, på samme måte som teamet i dag bistår hjemmetjenesten. Bistanden 
kan være telefonisk eller utføres ambulant. Sykehjemmene kan bruke Akutteamet som et 
sykepleiefaglig sikkerhetsnett.  

 
• Fastlegene skal ha ansvaret for sykebesøk innenfor sin arbeidstid. Storbylegevakten skal utføre 

akutte sykebesøk når fastlegen ikke kan utføre slike. Storbylegevakten må rapportere til 
fastlegene etter sykebesøk.  

 
• Geriatriske pasienter med komplisert sykdomsbilde og sammensatte problemer bør ikke 

innlegges i observasjonsposten på Storbylegevakten, men innlegges i geriatrisk enhet på 
lokalsykehus eller henvises til geriatrisk poliklinikk. 

2.8.5 Pasienter med psykiatriske plager 

• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på tvers 
av institusjoner og tjenestenivåer. Det utarbeides klarere felles retningslinjer for ansvarsområder 
og pasientflyt innenfor psykisk helse, inkludert ambulante team. Legevakten, DPS og 
representanter for fastlegene bør delta, eventuelt også psykiatriske akuttavdelinger. 
Retningslinjene må kommuniseres utad til pasienter og helsepersonell. I den grad man finner det 
hensiktsmessig deltar rusbehandlere i arbeidet.  

 
• Man bør etablere en felles bakvaktsordning for spesialister i psykiatri om natten (når psykiatrisk 

Legevakt ikke er tilgjengelig), og vurdere om bakvakten kan benyttes ambulant ved behov for 
spesialistvurdering om natten.   
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• De psykososiale tjenestene i fremtidens Storbylegevakt samles i en felles vaktbase som mottar 
henvendelser og fordeler oppgaver ut fra pasientenes behov. Vaktbasen inkluderer Sosial 
vakttjeneste, Akutteamet, Psykiatrisk Legevakt og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

2.8.6 Pasienter med rusproblemer 

• Det etableres flere plasser for akutt avrusning/avgiftning. 
 
• Det etableres en vaktordning som sikrer at personell fra spesialisthelsetjenestens tverrfaglige 

rusbehandling deltar i arbeidet på Storbylegevakten på kveldstid og i helger, og det etableres en 
direktetelefon for konferering (for eksempel ved avgiftningsenhet eller en fremtidig rusakutt).  

2.8.7 Personer utsatt for overgrep 

• Tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner styrkes ved at man utvikler et systematisk 
tilbud etter mønster fra Voldtektsmottaket.  

 
• Det etableres en særskilt oppfølgingsenhet tilknyttet overgrepsmottaket.  

 
• Det legges til rette for at pasienter kan oppsøke overgrepsmottaket også en tid etter at overgrepet 

fant sted. Tilbud om slik senhenvendelse markedsføres i befolkningen.  

2.8.8 Pasienter med fremmedkulturell bakgrunn 

• Storbylegevakten skal bistå pasienter med pasienter med fremmedkulturell bakgrunn til å forstå 
det norske helsesystem, informere om fastlege og evt hjelpe dem med å søke fastlege. 

 
• Storbylegevakten skal utvikle bedre samarbeid med tolketjenesten. 

2.8.9 Pasienter som ikke bruker fastlege 

• Man bør vurdere å etablere en ordning som sikrer at pasienter som står utenfor fastlegeordningen 
(EU-borgere som er turister/arbeider her midlertidig etc.) kan tilbys ordinære legetjenester andre 
steder enn på Storbylegevakten. Et legekontor som tilbyr slike tjenester kan samlokaliseres med 
Storbylegevakten. 

2.9 Forskning og kompetanseutvikling 
• Det etableres en særskilt forsknings- og undervisningsenhet i Storbylegevakten. Enheten bør 

knyttes til Universitetet i Oslo og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 
 

• Universitetet i Oslo inviteres til dialog omkring en samlokalisering med Institutt for allmenn- og 
samfunnsmedisin. 

 
• Høyskolene bør inviteres til et samarbeid om utdanning av sykepleiere og helsefaglig personell, 

forskning og kvalitetsutvikling i Storbylegevakten. 

2.9.1 Utdanning av leger 

• Fastlegene i Oslo bør jobbe tettere sammen med de ansatte legene på Storbylegevakten, slik at 
kompetanse overføres begge veier. 

 
• Legestudenter bør i større grad ha klinisk undervisning i Storbylegevakten. 
 
• Man bør etablere standardiserte ordninger der tjeneste på Storbylegevakten inngår som en del av 

et utdanningsløp innen spesialiteten allmennmedisin og andre relevante kliniske spesialiteter.  
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2.9.2 Utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell 

• Det jobbes videre med interne utdanningsprogrammer samtidig som det utvikles 
videreutdanningsløp i akuttsykepleie.  

 
• Storbylegevakten bør i større grad benyttes som praksissted for studenter. 

2.10  Samhandling 

2.10.1 Observasjonsposten 

• Det utarbeides felles retningslinjer/prosedyrer med sykehusene for pasienter som defineres i 
grenseområdet mellom Storbylegevakten og spesialisthelsetjenesten, og som kan ivaretas i 
Storbylegevaktens observasjonspost. Med relativt enkle grep antas det at man kan tilby minst 
50% flere pasienter enn i dag et godt tilbud på denne måten.  

 
• Liggetiden på observasjonsposten bør utvides til inntil 3 døgn. Pasienter som trenger 

sykehusinnleggelse skal også i fremtiden innlegges i sykehus uten forsinkelse. 
 

• Utvidelse av observasjonspostens arbeidsområde vil kreve forsterket bemanning og 
kompetanseheving hos personellet, særlig leger og sykepleiere. 

 
• Det må tilrettelegges for at pasientgrupper som ikke trenger spesialisthelsetjenester, men i dag 

likevel innlegges i sykehus, i fremtiden kan overføres direkte fra Storbylegevakten til 
sykehjem/hjemmetjeneste.  

 
• Frem mot 2020 bør man etablere organisatoriske løsninger som legger til rette for å utvikle den 

kompetanse som er nødvendig for at Storbylegevakten kan fungere optimalt i en helsetjeneste 
som stadig utvikler seg.  

2.10.2 Samhandling med fastlegene 

• Legevaktens barneseksjon og legevaktbasene bør samles i Storbylegevaktens lokaler. 
 
• Tilgjengeligheten hos fastlegene må bedres gjennom forskjellige tiltak:  

- Etablere ”time på dagen” hos fastlegene 
- Etablere timebestilling over internett, som legevaktspersonell kan benytte til å avtale tid for 
kontroll eller akuttime basert på legevaktens triage.  
- Nødnettsterminaler på alle legekontorer  

 
• Antallet fastleger i Oslo bør økes 

- Opprette flere hjemler i bydeler som i dag har nesten bare lukkede lister. 
- Vekting av lister bør vurderes (incitament til å ha ”tunge” pasienter på listene).  

 
• Storbylegevakten må sende elektronisk epikrise til fastlegene, slik at pasientene raskt kan følges 

opp videre.  
 

• Gjennom bygningsmessige og organisatoriske tiltak legges det til rette for at Storbylegevakten 
blir en naturlig møteplass mellom fastleger, legevaktens leger og annet helsepersonell.  
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2.10.3 Samhandling med hjemmetjenesten 

• Hjemmetjenesten bør ha bedre telefontilgjengelighet. Storbylegevakten må ha tilgang til 
oppdaterte telefonlister til hjemmetjenestens døgnbemannede vakttelefon i alle distrikter. 

 
• Dagapparatet i bydelene bør ha en akuttelefon/kollegatelefon. 
 
• Hjemmetjenesten må tilknyttes helsenett og kunne kommunisere elektronisk med fastlege og 

andre aktører (Gerica).   

2.10.4 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på tvers 
av institusjoner og tjenestenivåer. Rutiner som utvikles bør være felles innenfor et 
sykehusområde. 

 
• Strukturelle forhold må legge til rette for kontinuerlig kompetanseutveksling mellom 

Storbylegevaktens personell og et bredt utvalg spesialister. Behov og virkemidler vil være 
forskjellig fra fagområde til fagområde.  

 
• Rutiner ved akuttinnleggelser i sykehus forenkles og standardiseres. 

 
• Pasienter som bor i bydeler som sokner til Akershus Universitetssykehus tilbys samme 

akuttbehandling på Storbylegevakten som resten av byens befolkning. 

2.10.5 Brukermedvirkning 

• I Storbylegevaktens sentrale organer skal brukerne være representert.  
 
• Det utredes om en person med brukerkompetanse kan ansettes i pasientrettet arbeid for å gi 

pasienter veiledning og informasjon om riktig bruk av byens helsetjenester. 
 

• Det gjøres systematiske og regelmessige brukerundersøkelser. Disse tas med i 
beslutningsgrunnlaget for den videre utviklingen av Storbylegevakten. 

2.10.6 Informasjon til befolkningen 

• Det er nødvendig å informere befolkningen om hvordan de best kan benyttes seg av det 
offentlige helsetilbudet. Særlige tiltak må vurderes overfor enkelte grupper, som for eksempel 
fremmedspråklige og personer som ikke er kjent med norsk helsetjeneste.   



17
17 

2.11  Strukturelle forhold 

2.11.1 Bygningsmessige forhold 

• Storbylegevakten må sikres et bygg som er tilpasset virksomheten. 
 
• Utformingen bør gi et vennlig, åpent og trygt møte for publikum og god intern logistikk, god 

oversikt over pasientene og trygge arbeidsforhold. 
 

• Tomten og bygget trenger fleksibilitet, det vil si at bygget kan tilpasses både de endringer man 
kan forutse og gi mulighet for tilpasning til andre behov som måtte oppstå.  

 
• Legevaktens beredskapsfunksjon må opprettholdes og videreutvikles i fremtidens 

Storbylegevakt, i samarbeid med relevante institusjoner. Lokalene må tilrettelegges for hendelser 
som rammer store grupper. 

2.11.2 IKT-løsninger 

• Det er et overordnet ønske at man beveger seg mot et system for pasientopplysninger som gir 
mulighet i akutte situasjoner å få tilgang til å lese viktig medisinsk informasjon om pasienten 
som en blålysfunksjon.   

 
• På kort sikt vil det være mest hensiktsmessig å fortsette å benytte to pasientjournalsystemer på 

Storbylegevakten: ett beregnet for kommunehelsetjenesten og ett beregnet på 
spesialisthelsetjenesten. Kommunikasjon mellom disse kan i hovedsak sikres ved elektroniske 
meldinger.  

 
• Prosjektet vil utfordre relevante myndigheter å tilpasse lovgivningen med en større vekt på et 

legitimt behov for innsyn i pasientopplysninger ved akutt behandling, og som i mindre grad enn 
nå må hindres av personellets organisatoriske tilknytning.  

 
• Fastlegeregisteret må gjøres tilgjengelig for maskinelt oppslag fra journalsystemene. Inntil dette 

er på plass må NAV sende fastlegedisketter til Legevakten. 
 
• Helseenhetsregisteret HER må kompletteres ved at alle aktører i helsetjenesten får en unik 

elektronisk adresse for på denne måten å sikre at meldinger kommer frem til riktig person og på 
rette arbeidsplass. Det må tilrettelegges for maskinelt oppslag mot HER. 

 
• Sykehusene og kommunen må arbeide videre med å tilrettelegge systemer for elektronisk 

meldingsutveksling mellom Storbylegevakten, fastlegene, sykehusene, hjemmetjenestene og 
sykehjemmene. 
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2.11.3 Samlokalisering 

• Storbylegevakten samlokaliseres med en ambulansestasjon.  
 

• Døgnåpent apotek bør finnes i Storbylegevaktens nærhet. 
 
Det bør legges til rette for at også andre institusjoner kan lokaliseres nær Storbylegevakten. Disse 
tjenestene er ikke innenfor kjernevirksomheten, men det vil være gode muligheter for gjensidige 
nytteeffekter. Ideene er blant annet basert på de positive erfaringene fra helsehusene i Trondheim. 
 

• Det er ønskelig med en samlokalisering med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. 
 

• Det legges til rette med møtelokaler etc til bruk for fastlegenes videre og etterutdanning. 
 

• En eventuell intermediæravdeling kan vurderes samlokalisert med Storbylegevakten. 
 

• Det vurderes andre aktuelle samlokaliseringsparter. 
 

2.12  Arbeid videre fremover 
 
Det har blitt tydelig for prosjektgruppen at mye nå endres samtidig innenfor helsetjenesten, og flere 
prosesser må vurderes parallelt. I det videre arbeidet må disse prosessene følges, og etter hvert vil det 
tegne seg et tydeligere bilde av hvordan akuttjenestene i Oslo kommer til å se ut i fremtiden. Et godt 
samarbeid mellom planleggere, brukere og ansatte i den videre prosessen er viktig.  Bruk av eksterne 
rådgivere i viktige stadier av prosessen kan medvirke til at hensynet til de overordnete mål ivaretas. 
 
Figuren nedenfor skisserer noen av de viktigste prosessene fremtidens Storbylegevakt avhenger av. 
 
 
 

Legevaktsak Oslo kommune 2009

Hovedstadsprosessen

Spesialistutdanning for leger og sykepleiere

Utrede tomter, bygg og anskaffelsesstrategi

Lov og forskrift: organisasjon, finansiering, IKT

Kontakte aktuelle partnere for samlokalisering

Etablere samarbeid med Universitetet i Oslo

Samarbeid med brukere og arbeidstakerorg.

Fremtidens Storbylegevakt
Prosessen videre – flere parallelle løp
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• Det er ønskelig med en samlokalisering med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. 
 

• Det legges til rette med møtelokaler etc til bruk for fastlegenes videre og etterutdanning. 
 

• En eventuell intermediæravdeling kan vurderes samlokalisert med Storbylegevakten. 
 

• Det vurderes andre aktuelle samlokaliseringsparter. 
 

2.12  Arbeid videre fremover 
 
Det har blitt tydelig for prosjektgruppen at mye nå endres samtidig innenfor helsetjenesten, og flere 
prosesser må vurderes parallelt. I det videre arbeidet må disse prosessene følges, og etter hvert vil det 
tegne seg et tydeligere bilde av hvordan akuttjenestene i Oslo kommer til å se ut i fremtiden. Et godt 
samarbeid mellom planleggere, brukere og ansatte i den videre prosessen er viktig.  Bruk av eksterne 
rådgivere i viktige stadier av prosessen kan medvirke til at hensynet til de overordnete mål ivaretas. 
 
Figuren nedenfor skisserer noen av de viktigste prosessene fremtidens Storbylegevakt avhenger av. 
 
 
 

Legevaktsak Oslo kommune 2009

Hovedstadsprosessen

Spesialistutdanning for leger og sykepleiere

Utrede tomter, bygg og anskaffelsesstrategi

Lov og forskrift: organisasjon, finansiering, IKT

Kontakte aktuelle partnere for samlokalisering

Etablere samarbeid med Universitetet i Oslo

Samarbeid med brukere og arbeidstakerorg.

Fremtidens Storbylegevakt
Prosessen videre – flere parallelle løp
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3 Mandat 
Oppdragsgivere for prosjektet er Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Mandatet følger som vedlegg til 
rapporten. Hovedlinjene i mandatet er å beskrive hvordan man bør organisere og utvikle 
legevakttjenesten i samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten.   
 
Til grunn for behandlingstilbudet skal ligge de seks karaktertrekkene ved god kvalitet (jfr Nasjonal 
Kvalitetsstrategi), dvs. at tjenestene skal 

• Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 
• Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 
• Involvere brukerne og gi dem innflytelse 
• Være samordnet og preget av kontinuitet 
• Utnytte ressursene på en god måte 
• Være tilgjengelig og rettferdig fordelt 

 
Suksesskriterier, eller prosessmål, er oppsummert i stikkordene  

• En dør inn 
• LEON 
• Pasientsikkerhet  

Mandatet angir også noen aktuelle effektmål.  
 
Mandatet for prosjektet var å fremme konkrete forslag til fremtidig 

• Oppgavefordeling (ifht samhandlende parter) 
• Rutiner/fora for samhandling 
• Kompetansebehov 
• Infrastruktur (intern logistikk, IKT) 
• Lokalisering  
• Finansiering og formell organiseringsform 

 
Prosjektet har hatt som oppgave å se disse spørsmålene i sammenheng med parallelle prosesser som 
Hovedstadsprosessen, utredninger vedrørende anskaffelsesstrategi for nytt legevaktbygg, kartlegging av 
aktuelle tomter med videre. 

3.1 Prosjektgruppens sammensetning 
Fredrik Langballe, Fastlege/kommunelege 2, Vestre Toten kommune – hovedprosjektets leder 
Kari Bjørneboe, Bydelsoverlege, Oslo kommune Bydel Østensjø 
Vilde Feen, Fastlege, Oslo kommune bydel Stovner 
Helle Gjetrang, Klinikksjef, Aker universitetssykehus HF 
Marie Anbjørg Joten, Ass. bydelsdirektør, Oslo kommune Bydel Nordstrand 
Zeynep Karagøz, Brukerrepresentant, Brukerrådet i Helse Sør-Øst 
Jan Magne Linnsund, Overlege, Lovisenberg diakonale sykehus 
Jacob Mosvold, Sjeflege, Diakonhjemmet sykehus 
Hans Arne Pettersen, Rådgiver, Norsk Sykepleierforbund Oslo 
Olav Røise, Divisjonsdirektør, Ullevål Universitetssykehus 
Endre Sandvik, Direktør, Oslo kommune Legevakten 
Helga Skåden, brukerrepresentant, Brukerrådet i Helse Sør-Øst  
Svein Aarseth, Leder, Oslo Legeforening 
 
Sekretariatet har bestått av  
Peter Martin, Medisinsk fagsjef, Byrådsavd for Velferd og sosiale tjenester  
Maren Skaset, prosjektleder, Helse Sør-Øst 
Jon Ørstavik, seksjonsoverlege, Oslo kommune Legevakten – sekretær 
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Styringsgruppe har vært  
Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst 
Bjørg Månum Andersson, Kommunaldirektør, Byrådsavd for Velferd og sosiale tjenester  
 
Det ble knyttet til arbeidet ytterligere 29 personer til å arbeide i 4 arbeidsgrupper sammen med 
hovedprosjektgruppens medlemmer. Medlemmer av arbeidsgruppene har vært  
Jan Fredrik Andresen, ass. avd.overlege, Vinderen DPS  
Torgeir Bruun Wyller, avd.overlege, Geriatrisk avd, UUS 
Kristin Bærø-Hilde, enhetsleder, Sosial vakttjeneste 
John Earhart, koordinerende hovedtillitsvalgt NSF, Oslo kommune 
Martine Enger, overlege, Skadelegevakten 
Per Hjortdahl, professor, hhv Elin Rosvold, førsteamanuensis, Inst. for allmenn- og samf.medisin UiO  
Lars Holø, overlege i Akuttmottaket, Aker universitetssykehus 
Marit Jansen, avd.sjef, Bydel Vestre Aker 
Jørn Johannessen, økonomisjef, Allmennlegevakten 
Tom Erik Magnussen, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF 
Knut Melhuus, seksjonsoverlege, Skadelegevakten 
Arne Mæhlum, kvalitetssjef, Lambertseter sykehjem 
Elin Møxvold, avd.spl, Allmennlegevakten 
Ewa Ness, seksjonsoverlege, Psykiatrisk legevakt 
Hallstein Netland, tillitsvalgt Dnlf, Allmennlegevakten 
Anne Kathrine Nore, avd.overlege, Allmennlegevakten 
Elin Rosvold, Inst.for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO (delvis repr v/prof. Per Hjortdahl) 
Eilif Rytter, Kommuneoverlege i Oslo 
Stein Schatvet, byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester, Oslo kommune 
Henrik Siverts, Fastlege og lege på Skadelegevakten 
Bjørn Sletvold, tillitsvalgt Dnlf, fastlege/sykehjemslege 
Wolfgang Snoek, seksjonsoverlege, Observasjonsposten 
Guri Spilhaug, Medisinsk faglig rådgiver, Klinikk rus og avhengighet, AUS 
Rune T. Strøm, medisinsk faglig rådgiver, Klinikk rus og avhengighet, AUS 
Hanne Sundt, sykepleier, Voldtektsmottaket 
Inger Marie Tofthagen, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF 
Trond Trondsen, enhetsleder, Akutteamet 
Harald Vallgårda, seksjonsoverlege, Allmennlegevakten 

3.2 Arbeidsform 
Prosjektgruppen ble oppnevnt i juli-august og hadde sitt første møte 19/8 2008. Det er avholdt 5 møter i 
hovedprosjektgruppen i perioden fram til siste møte 30/10 2008.  
 
For å dele på de relativt omfattende oppgavene i mandatet, ble det dannet 4 arbeidsgrupper som hver tok 
for seg disse områdene. Gruppe 1: Samarbeide med spesialisthelsetjenesten. Organisering av 
pleietjenesten. Gruppe 2: Fastlegene, sykehjem, eldre. Gruppe 3: Psykososiale tjenester. Gruppe 4: 
Organisering, økonomi, IKT. I de 4 arbeidsgruppene ble det holdt til sammen 16 møter. Gruppene avga 
hver sin delrapport i uke 40. Hovedrapporten er basert på disse delrapporter og en påfølgende diskusjon 
av disse i prosjektgruppen.   
 
Leder og deler av prosjektgruppen har også vært møte med representanter for styringsgruppen og med 
representanter for samordningsprosjektet i Helse og omsorgsdepartementet. Det ble foretatt studiereiser 
til Trondheim, Lund, Birmingham og London, steder som hadde erfaringer med modeller for samarbeide 
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i storbyer. Sekretariat sammen med 
prosjektleder og utvalgsmedlemmene Sandvik og Røise, har møttes regelmessig for å planlegge og følge 
opp prosjektet. 
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Oppdragsgiverne har på bakgrunn av den pågående behandlingen av Hovedstadsprosessen, satt en kort 
frist for å gjennomføre prosjektet. Det har lykkes å gjennomføre et såpass stort prosjekt på denne tiden 
takket være velvillig prioritering av tid fra prosjekt- og arbeidsgruppedeltakere og deres arbeidsgivere. 
Videre har prosjektets sekretær gjort en betydelig innsats.       

3.3 Definisjoner 
• Storbylegevakt 

Med dette forstår vi organisering av akutte legetjenester og relevante tilgrensende tjenester til 
befolkningen i en storby. Dette omfatter stasjonære legevakttjenester innen somatikk, psykiatri, 
rus, sosiale kriser og skader, og ambulante legevakttjenester. Dertil kommer utvalgte 
spesialisthelsetjenester slik det fremkommer i teksten.  

 
• LEON-prinsippet  

Prinsippet innebærer å gi helsehjelp på laveste effektive omsorgsnivå.  
 

• Det gode pasientforløp 
Med dette mener vi en behandling av pasienter der pasienten opplever at rask og god behandling 
gis uten unødig avbrudd eller flytting til andre steder for helsehjelp. Dersom pasienten trenger å 
henvises til et annet behandlingssted, skal pasienten oppleve en trygg og godt forberedt 
overføring og at all relevant helseinformasjon er tilgjengelig for neste behandler. Det gode 
pasientforløp skal hindre unødig ventetid og at pasienten behandles på riktig sted og ikke blir 
kasteball eller glemt i systemet. Det skal også sikre behandling på rett omsorgsnivå. 
 

• Triage 
Begrepet brukes om systematisk sortering av pasienter etter hastegrad og samtidig å avgjøre 
hvilken type helsetjeneste pasientene trenger. 

 
• Områdesykehus 

Det legges til grunn for innstillingen at det blir et områdesykehus i sykehusområde Sentrum, 
beliggende i Oslo, i henhold til Hovedstadsprosessens modell 1 eller 2. I tillegg forutsettes det at 
innbyggere i bydel Grorud, Stovner og Alna i fremtiden vil sokne til Akershus 
universitetssykehus som lokalsykehus. Akershus universitetssykehus vil ha områdefunksjoner for 
bydelene Alna, Grorud og Stovner. Aker Universitetssykehus vil ha områdefunksjoner innen rus 
og psykiatri. 
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4 Bakgrunnsdata 

4.1 Forprosjektet 
Våren 2008 ble det utarbeidet en forprosjektrapport som lå til grunn for prosjektet. Forprosjektet 
beskriver dagens Legevakt i detalj og redegjør for den historisk utvikling, produksjonstall og sterke og 
svake sider ved tjenesten.  Forprosjektet pekte på flere av de utfordringer som er nærmere utredet i 
prosjektet, og kan benyttes som bakgrunnsmateriale for denne rapporten. Forprosjektet er tilgjengelig på 
Legevaktens hjemmesider (http://www.legevakten.oslo.kommune.no/) og hos Helse Sør-Øst 
(http://www.helsesorost.no/).  
 
Det var forprosjektets samlede oppfatning at Legevakten per i dag er et godt tilbud til befolkningen, men 
identifiserte noen viktige svakheter og utfordringer som kort skal nevnes her: 
 

• Oppdeling i to forvaltningsnivåer medfører særskilte utfordringer i forhold til samhandling og 
effektiv ressursutnyttelse. Det forholdet at tjenestene drives av Oslo kommune sammen med 
UUS uten et overordnet organ med felles strategi og policy medfører både praktiske, og ikke 
minst ledelsesmessige og finansielle utfordringer. Det siste eksemplifisert ved at 
skadepoliklinikken ble foreslått nedlagt som del av budsjettsaldering for 2008-budsjettet ved 
UUS.  

 

• Lokalene i Storgaten 40 har for lav kapasitet og er lite hensiktsmessige. Lokaliseringen 
imøtekommer nærhet til kommunikasjonsknutepunkter med mange mennesker på dagtid på 
hverdager og på kveld og natt i helger, men med begrensninger relatert til mangel på 
parkeringsplasser. Dette gjør det vanskeligere for pårørende å bringe den syke/skadde til 
behandling. 

 

• Både skade- og allmennpoliklinikkene er viktige utdanningsinstitusjoner, men har et ikke utnyttet 
potensial. I tillegg har de svak tilknytning til både grunn- og spesialistutdanningene.  

 

• Tjenestekvaliteten kan forbedres ved tettere samarbeid mellom Legevakten og andre deler av 
helsetjenesten. Det er særskilte utfordringer innenfor psykiatrien og de psykososiale tjenestene, 
der ressursutnyttelsen kan forbedres ved styrket samarbeid. Men det er også et potensial for bedre 
samhandling med andre deler av spesialisttjenesten (pediatri, nevrologi, indremedisin osv). 

 

• Samhandlingen om akuttjenester til rusmiddelavhengige bør forbedres. Det er mangel på akutte 
avrusningsplasser.  

 

• I arbeidet har gruppen også identifisert et mulig område som bør få større fokus i framtiden. Den 
eldre del av befolkningen øker, og dermed også behovet for helsetjenester. En rekke innleggelser 
ved sykehus kan unngås ved tidligere intervensjon med lettere tilgang til ambulante tilbud. Eldre 
med behov for breddekompetanse vegrer seg for å bruke fragmenterte tilbud og ender opp med 
akutte forverringer som ikke kan  håndteres av legevaktlege på sykebesøk. 

 

• Det har vært en formidabel økning i bruk av tjenestene ved Legevakten de siste årene. Økningen 
skyldes ikke økt sykelighet eller skadeforekomst, men er uttrykk for at terskelen for å søke 
Legevakten (og lege generelt) blant befolkninger er blitt lavere. En rekke av disse pasientene kan 
med fordel bruke fastlegen. 
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4.2 Legevaktens tilbud og organisering i 2008 
Legevakten skal fungere som et sikkerhetsnett for befolkningen i samarbeid med kommunens øvrige 
helse- og sosialtjenester, og være tilgjengelig hele døgnet. Legevakten har en koordinerende rolle i det 
samlede øyeblikkelige hjelpetilbudet i Oslo kommune, og en sentral rolle i kommunens helseberedskap.  
 
Pasienter mottar hjelp i en døgnåpen legevakt i Storgaten 40, 2 kveldsåpne legevaktbaser og ved 
rådgivning fra Legevaktsentralen. Dertil tilbyr Legevakten hjelp fra sykebesøkslege og et ambulerende 
team bestående av sykepleiere og sosionomer.  Byens befolkning får i dag et bredt sammensatt og 
velfungerende tilbud basert på mer en hundre års utvikling av kompetanse og tverrfaglig samarbeid.  
 
I dag er Legevakten en samlokalisering av kommunale tjenester organisert felles som en kommunal etat 
(Legevakten) og en rekke spesialisthelsetjenester som drives av Ullevål Universitetssykehus på vegne av 
Helse Sør-Øst (Skadelegevakten, Psykiatrisk legevakt og andre deler av Ortopedisk senter, røntgen- og 
laboratorietjenester og ambulansetjenesten). Kommunen driver en observasjonspost som er ISF-finansiert 
på bakgrunn av en samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst. Organiseringen kan skisseres med nedenstående 
figur: 
 

 Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune,  
Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester (VST)  Ullevål Universitetssykehus 
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4.3 Nøkkeltall (2007) 

4.3.1 Pasientvolum  
Totalt antall pasientkontakter er ca 265 000. Ca 22 000 henvises til sykehus (8 %).  Figuren viser antall 
konsultasjoner fordelt på enhetene: 
 

Konsultasjoner 2007 Psykiatrisk Legevakt

3 500 (1%)

Voldtekt 335

Obspost

7 000 (3%)

Akutteam

9 000

Sosial vakttj.

13 000 (5%)

Skade akutt

72 000 (27%)

Skade kontroll

25 000 (9%)

Allmenn

80 000 (31%)

Baser

38 000 (14%)

Sykebesøk

18 000 (7%)

Behandling utenfor 

Storgaten 40

65 000 (25%)
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4.3.2 Bemanning (årsverk) 
Leger Allmennlegevakt   54  (ansatte 39 + fastleger 15) 
Leger Skadelegevakt   30 
Annet helsepersonell 183 
Andre       46 
Til sammen  313  

4.3.3 Utgifter (millioner kroner) 
Kommunale tjenester 221  
Skadelegevakt    72 
Røntgen    12 
Psykiatrisk legevakt     6   
Sum   311   
 

4.4 En storby i endring: De neste 5 år og i 2020 
Prosjektet har identifisert en rekke utviklingstrekk som har stor betydning for kravene til fremtidens 
Storbylegevakt. 
 

• Konsultasjonstallet i legevaktsystemet totalt har økt med ca 3,5 % per år siden 2002. 

• Antall voldtekter og rusrelaterte henvendelser øker særlig sterkt. 

• I fremtiden kreves det at pasienter utsatt for vold i nære relasjoner tilbys et liknende systematisk 
tilbud som ofre for seksuelle overgrep får i dag.  

• Lokalene i Storgaten er gamle, uhensiktsmessige og lite kostnadseffektive. Tilgjengeligheten 
med bil er utilstrekkelig.  

• Oppgavefordelingen mellom aktørene i helse- og sosialtjenesten endes stadig 

• Omorganisering av spesialisthelsetjenesten 

• De medisinske fagområdene utvikler seg hurtig, og det er stadige endringer i hva som primært 
regnes som henholdsvis spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.  

• Det er i økende grad nødvendig å sortere pasienter ut fra medisinsk behov og hastegrad (triage), 
slik at alle kan få den behandlingen de trenger på laveste effektive omsorgsnivå.  

• Særlige storbyutfordringer gjør seg i økende  

• Oslo preges av særskilte storbyutfordringer som begrensete sosiale nettverk, kulturelt mangfold, 
mange fremmedspråklige, store økonomiske forskjeller og levekårsforskjeller mellom bydelene.  

 
Befolkningens forventninger til kvalitet og service er også i endring 

• Befolkningen har økende forventninger til at korrekt diagnostikk og behandling iverksettes 
umiddelbart. Pasienter som ikke trenger innleggelse ønsker å få avklart situasjonen ved første 
kontaktpunkt.  

• Befolkningen er vant til at stadig flere tjenester er kveldsåpent og har kort ventetid.  
 
Oslo er en storby med andre utfordringer enn mindre byer og tettsteder i Norge. Befolkningstilveksten i 
2007 var 11 000. Det forventes at innbyggertallet kan øke med minst 100 000 (18 %) til 2025 (Oslo 
kommunes befolkningsframskrivning mai 2008). Andelen innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn 
øker. Det befinner seg til enhver tid mange mennesker i byen som ikke har tilhørighet i byens ordinære 
helsetjeneste, men som har rett til nødvendig helsehjelp. Voldsbruken i samfunnet endrer seg i retning av 
at antallet alvorlige skader øker. Antallet rusrelaterte hendelser har økt kraftig de senere år, og 
representerer et bredt spektrum fra akutt forgiftning via vold og sosiale kriser til alvorlige medisinske 
sykdommer.  
 
Store sosiale forskjeller preger befolkningens behov for tjenester. Helsetilstanden og forventet levealder i 
Oslo varierer med utdanning, yrke og inntekt. . Det er ca 12 års forskjell i forventet levealder for menn 
fra østlige mot vestlige bydeler (67,6 år på Sagene-Torshov og 79,7 år på Vinderen).  
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Den medisinske og teknologiske utviklingen innebærer økende spesialisering og behov for 
spisskompetanse. Samtidig bæres det stadig sterkere frem et krav om gjennomgående, enhetlige 
behandlingsforløp og samhandling mellom primærhelsetjenesten, Legevakten og spesialisthelsetjenesten. 
Dette medfører at man kontinuerlig må vurdere og revurdere oppgave- og ressursfordelingen mellom de 
forskjellige institusjonene.  
 
Ny informasjonsteknologi åpner for flere fagsystemer som tilrettelegger både for sammenhengende 
pasientforløp og styringsverktøy for drift, så vel som for overføring av medisinske data og samhandling, 
utdanning og opplæring. Utviklingen av slike systemer er imidlertid krevende, og fremdriften er 
langsommere enn mange hadde trodd og ønsket seg for noen år siden.  

4.5 Kapasitetsutfordringen  
Befolkningen trenger enkel tilgang til helsehjelp ved akutt behov. I dag er Skadelegevakten og de 
psykososiale tilbudene sentralisert. Når det gjelder allmennlegevakt kan man velge mellom forskjellige 
tilbud: Allmennlegevakten i Storgaten er døgnåpen og tilbyr avansert undersøkelse og diagnostikk. 
Legevaktbasene er åpent på kveldstid og i helgene. Her tilbys klinisk undersøkelse men lite avansert 
diagnostikk. Ventetiden på basene er kortere enn i Storgaten, og parkeringsforholdene er bedre. Pasienter 
som ikke kan oppsøke Legevakten får tilbud om besøk av sykebesøkslege eller akutteam.  
 
Helsevesenet i hele verden sliter med å håndtere det store antallet akuttmedisinske henvendelser. Økt 
pasienttilstrømning ser ut til å være en generell tendens, vi har sett det samme ved studiebesøk til London 
og Lund. Utviklingen i Oslo skyldes delvis organisatoriske grep, sist da man i 2001 la om 
legevaktordningen og etablerte legevaktbasene. Dette medførte en ønsket forskyvning fra sykebesøk til 
konsultasjoner på Legevaktens kontorer. Det bør også bemerkes at i tiden før 2001 ble en del 
legevaktkonsultasjoner utført på kveldsåpne legekontorer i bydelene, konsultasjonstall foreligger ikke.  
 
Siden 1995 har antallet pasientkontakter i Storgaten 40 økt med 120 %. Økningen i konsultasjonstallet 
totalt sett (inkludert legevaktbaser og sykebesøk) er ca 50 %. Det har altså vært en kraftig økning totalt 
sett, men spesielt i Storgaten der økningen er svært stor. 

Konsultasjonstall på Legevakten i Oslo 1995-2007
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4.6 Konsekvenser av hovedstadsprosessen 
I Hovedstadsprosessen legges det opp til etablering av sykehusområder. Sykehusområde Sentrum skal 
bestå av alle Oslos bydeler med unntak av Alna, Stovner og Grorud. Dette innebærer at bydel Alna 
overføres til Akershus universitetssykehus (sykehusområde Øst) i 2011. 
 
Innenfor sykehusområdene skal i hovedsak spesialiserte funksjoner og akuttkirurgi/akutt ortopedi 
(områdefunksjoner) samles ett sted, og lokaliseringen skal ivareta faglige avhengigheter. I område 
Sentrum er to ulike modeller foreslått. Modell 1 innebærer etablering av ett regions- og områdesykehus 
og tre lokalsykehus. I modell 2 etableres det et regionssykehus, et områdesykehus med multitraume og 
tilhørende regionsfunksjoner, og tre lokalsykehus. De tre lokalsykehusene skal ha ansvar for å  motta og 
behandle flertallet av de indremedisinske pasientene, og  ha kirurgiske oppgaver som sikrer samlet sett et 
godt behandlingstilbud.  
 
Det er prosjektgruppens oppfatning at en Storbylegevakt ikke må bygges opp på en slik måte at den blir 
et  fjerde lokalsykehus i Oslo. Det er viktig i den pågående prosess at lokalsykehusene får anledning til 
skape seg et godt fundament både faglig og driftsmessig, slik at de kan være godt rustet til å ta de 
utfordringer som kommer. Imidlertid bør Storbylegevakten kunne avlaste samtlige sykehus, ved å avklare 
et stort antall henvendelser uten unødig innleggelse.  
 
Med større differensiering mellom sykehusene, herunder samling av akuttkirurgien i Sentrum ett sted, 
slik det legges opp til i høringsnotatet om Hovedstadsprosessen, blir riktig triage enda viktigere enn i dag. 
Legevakten er et knutepunkt og fungerer som lyttestasjon for å fange opp problemer på dette området, 
slik de arter seg fra pasientens perspektiv i en akuttsituasjon. Storbylegevakten bør dermed være en godt 
egnet instans til å løse disse utfordringene i samarbeid med sykehus og kommunehelsetjeneste.  

4.6.1 Endringer i pasientstrøm 
Prosjektgruppen har forsøkt å estimere pasientstrømmene etter at oppgavene blir fordelt slik det skisseres 
i hovedstadsprosessen. Vi har tatt utgangspunkt i tallene for 2007, og forsøkt å fordele pasientene på nytt 
ut fra forventet fordelingsnøkkel etter 2012. Følgende forutsetninger ligger til grunn for analysen: 

• All akuttkirurgi og akutt ortopedi innlegges i områdesykehus. 

• Det forutsettes av deler av UUS inngår i områdesykehuset, enten alene (modell 2) eller 
sammenslått med Rikshospitalet (modell 1).  

• 80 %  av de medisinske innleggelsene som i 2007 gikk til Ullevål flyttes til Aker. Lovisenberg og 
Diakonhjemmet beholder dagens pasientgrunnlag innen indremedisin. 

• Utenlandske pasienter fordeles likt til Aker, Diakonhjemmet og Lovisenberg. 

• Bydel Alna overføres til Ahus. Antall innleggelser fra Alna antas lik gjennomsnittet av 
innleggelser fra Grorud og Stovner. 

• Alle innleggelser fra Skadelegevakten er kategorisert som ”kirurgi” (unntatt ØNH). 

• Antallet  innleggelser i obsposten er ikke estimert, men ligger på samme nivå som i 2007. 
 
Beregningene viser følgende hovedtendenser:  

• Fortsatt avsluttes 90 %  av pasientkontaktene uten innleggelse. 

• Skadelegevaktens pasienter vil i større grad enn i dag sokne til områdesykehuset, mens 
Allmennlegevaktens pasienter i større grad vil sokne til lokalsykehusene. Like fullt vil 
områdesykehuset motta desidert størst antall pasienter fra Storbylegevakten.  

o Områdesykehusets innleggelser fra allmennlegevakt reduseres med 2.000 ift det UUS 
mottar i dag. Innleggelser fra Skadelegevakten øker med ca 1.000.  

o Antallet innleggelser på Aker er totalt sett omtrent uendret. Allmennlegevaktens 
innleggelser øker med ca 900, mens Skadelegevaktens reduseres med ca 800.  

o Antall innleggelser på Diakonhjemmet reduseres med ca 750, fordi akuttkirugien der 
antas å opphøre. Økningen i medisinske innleggelser kompenserer ikke fullt for dette.  

o Antall innleggelser på Lovisenberg øker med ca 150 (medisin og psykiatri) 
o Antallet innleggelser på Ahus øker med ca 1.000. 
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  Gyn Hud Kir Med Nevr 
Nevro-

kir Ped Revma ØNH Øye Psyk SUM 

Akershus US 105 0 1274 1431 112 0 0 0 0 0 229 3151 

Aker US 0 0 0 3584 0 0 0 0 0 0 260 3844 

Diakonhjemmet 0 0 0 1324 0 0 0 22 0 0 322 1668 

Lovisenberg 0 0 0 1810 0 0 0 0 0 0 606 2416 

Rikshospitalet 0 28 0 0 0 0 0 3 581 0 0 612 

Områdesykehus 1067 0 5219 646 465 101 1270 0 0 556 0 9324 

Sum 1172 28 6493 8795 577 101 1270 25 581 556 1417 21015 
Antatt fordeling av innleggelser dersom Hovedstadsprosessen vedtas (tall fra 2007).  
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Antallet innleggelser forskyves noe fra UUS og Diakonhjemmet mot Ahus, Aker og Lovisenberg.  
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Allmennlegelegevaktens pasienter forskyves fra UUS/områdesykehuset i sentrum mot Aker og Ahus. 
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Skadelegevaktens pasienter forskyves mot Områdesykehusene. 

 

4.7 Organisering av akuttmedisin andre steder 
Prosjektgruppen har gjennomført studiebesøk på fire forskjellige steder for å innhente informasjon om 
andres organisering av akuttmedisinske tjenester og samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten. 
For øvrig beskrives forskjellige måter å organisere legevakttjeneste på i forprosjektets rapport. 

4.7.1 Trondheim 
Endre Sandvik, Jacob Mosvold, Marit Jahnsen, Eva Graziano og Elin Møxvold reiste på studiebesøk til 
Trondheim 3/10-08 for å hente erfaringer fra samarbeidet mellom Trondheim kommune (TK) og 
St.Olavs hospital. I tillegg fikk vi omvisning på det nye Øya helsehus som også er en samhandlingsarena. 
Det mest iøynefallende ved besøket var at alle i kommune og sykehus snakket i ”vi-form” uten å skille 
mellom organisasjonene, og at tjenesten til pasientene hele tiden var i fokus. Prosjektene som ble omtalt 
er ikke innenfor kjerneområdet til en Storbylegevakt, men sier noe om hvordan en god samhandling kan 
være til pasientenes beste.  
 
Hvorfor er det nødvendig med samhandling: 

• Presset på spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilbudet i 1.linjen 

• Presset på primærhelsetjenesten er avhengig av tilbudet i 2.linjen 

• Resultatet av det tjenestetilbudet pasientene får er avhengig av samarbeid og samordning 

• Endret oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner tvinger seg frem 

• Økende forventning fra sykehuset om at kommunene kompenserer for kortere liggetid 
 
FLOKE som skal løses: Finansiering, lovverk, organisering, kultur/kommunikasjon og elektronisk 
samhandling. Prosjektet har fokusert på følgende tiltak: 

• Utvikle og ta i bruk en avtalebasert samhandlingskjede mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste som bygger på allerede igangsatte prosjekter og tiltak ved St. Olavs 
Hospital HF og HNR HF. 

• Vurdere bruk av et døgnbemannet kontaktsenter for kronisk syke.  

• Vurdere teknologisk plattform og IKT løsninger som kan være med å understøtte den nye 
samhandlingskjeden. 

• Utvikle en plan som sikrer gjensidig strukturert kompetanseutveksling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

• Gjennom forskning vurdere effekten av samhandlingskjeden.  
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I Trondheim pågår et EU-støttet samhandlingsprosjekt rundt kronisk syke (i første omgang pasienter med 
KOLS, hjerneslag og hjertesvikt).  Prosjektet skal bygge på eksisterende arbeid som er gjort i forhold til 
pasientforløp, logistikk og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er 
utviklet en samtykkebasert kjernejournal som alle har tilgang til. For å sikre at kjernejournalen er 
operativ 24 timer i døgnet, flyttes informasjonen over til en ekstern server. 

4.7.1.1 Helsehus og effekt av intermediæravdeling 

Trondheim har fire helsehus som planlegges å skulle ha inntil 400 korttidsplasser i fremtiden. Hensikten 
er å redusere antall korridorpasienter på St Olavs hospital. Det siste, Øya helsehus, åpnet sensommeren 
2008. Øya har plass til 100 korttidsplasser og inneholder i tillegg institutt for samfunnsmedisin og 
allmennmedisin, sykepleierhøgskole, Edda Legesenter, ferdighetslaboratorium, undervisningslokaler og 
kantine. Dette gjør huset til en tverrfaglig og koordinerende arena. 
 
I Trondheim har man undersøkt om sluttbehandling på et lavere ”omsorgsnivå” enn sykehus kunne være 
hensiktsmessig, både faglig og økonomisk. Resultatene er imponerende, og danner basis for opprettelse 
av intermediæravdelinger:  
 

Måleparameter Søbstad (72 pas) St. Olavs (70 pas) 

Døde (p=0,15) 12,5 % 20,0 % 

Reinnlagt (p=0,02) 20,3 % 35,7 % 

Bistand hjemme (p=0,37) 50,0 % 62,9 % 

Klarer seg selv (p=0,01) 26,6 % 10,0 % 

 
Sentrale suksessfaktorer i dette arbeidet: 

1. God bemanning 
2. God medisinsk behandling 
3. Mestringsstrategi 
4. God dialog med pasienten 
5. God dialog med familien 
6. God dialog med forvaltning og omsorgstjenester 
7. Målrettede epikriser 

 
Hvorfor går det dårligere med de som skrives direkte ut fra sykehus? Sykehusene konsentrerer seg i 
økende grad om den akutte tilstanden, korter ned på liggetiden, reduserer antall senger og øker bruken av 
dagbehandling / poliklinisk behandling.  Pasienter utskrives i en svært sårbar fase til en ofte fragmentert 
og lite koordinert primærhelsetjeneste. Utskrivelsen er ofte dårlig forberedt. For å sikre denne sårbare 
overgangen har man utviklet et felles funksjonsvurderingsskjema til bruk ved utskrivelse.  
 
Man har også hatt et pilotprosjekt siste halvdel av 2006 ved ortopedisk avdeling og lungeposten ved St. 
Olavs Hospital, samt medisinsk avdeling Orkanger og alle kommuner. Resultatene tyder på at man klarer 
å  

• være mer forberedt i kontakten med kommunene 
• være mer treffsikker på bistands/assistansebehov og derav iverksette riktig tjeneste etter 

utskrivelse 
• øke bevissthet ifht at kommunen avgjør nivå på og arena for kommunale tjenester 
• forbedre og effektivisere utskrivningsprosess 

 
Man konkluderte med at funksjonsvurdering ved utskrivelse bør standardiseres, dog med et forenklet 
skjema som nå implementeres i alle kommuner og sykehus i Sør-Trøndelag. Skjemaet legges inn i 
sykehusenes elektroniske pasientjournal. Effekten ønskes evaluert for eksempel i antall uenigheter 
vedrørende pasientens funksjon og derved bistandsbehov etter et sykehusopphold. 
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4.7.2 Akuttmedisinsk avdeling og legevakt i Lund 
Olav Røise, Maren Skaset, Jon Ørstavik og Fredrik Langballe besøkte akuttklinikken ved 
Universitetssjukhuset i Lund 2/10 2008. Akuttklinikken har ansvaret for hele akuttkjeden fra prehospitale 
tjenester til utskrivning fra sykehuset. Befolkningsgrunnlaget er ca 300 000. 
 
Akuttklinikken startet opp i 1996. Utgangspunkt var problemet med at akuttpasienter forstyrret de 
planlagte operasjoner og utredninger, ujevn og svak legekompetanse på Akuten, dårlig arbeidsmiljø, svak 
utvikling og forskning.  Enheten består av Akuttmottak, to akutvårdavdelinger for pasienter som trenger 
tett oppfølging (MAVA og KAVA for hhv  medisinske og kirurgiske pasienter) og 3 vanlige sengeposter. 
Totalt sengetall er 110. Akuttklinikken har 550 ansatte, herav 75 leger. Omkring 40 leger er under 
spesialisering til spesialiteten i akuttmedisin. Akuttmottaket har 68.000 konsultasjoner per år, 30% blir 
innlagt.  
 
Akuttklinikken er samlokalisert med Jourcentralen, som tilsvarer norsk allmennlegevakt med to leger på 
vakt. Jourcentralen har 25.000 kontakter per år. Åpningstiden er kl 15-23, og det settes opp 4 pasienter pr 
time pr lege. Når deres avtalebok er full blir pasienter avvist, og må henvende seg i Akuttmottaket. 
 
I akuttmottaket blir pasienter registrert og hastegradsvurdert (triagert) av erfaren sykepleier. Pasienter kan 
henvende seg direkte, bli hentet med ambulanse eller henvist fra primærhelsetjenesten. Barn og pasienter 
med gynekologisk plager, øyeplager og øre-nese-halssykdommer blir ikke behandlet ved Akuttklinikken. 
Mottakelsen hadde store lokaler med mange akuttrom og egen stor ambulanseinngang direkte til 
traumemottak med 4 behandlingsplasser.  
 
Pasienter med alvorlige sykdommer og definert pasientforløp blir lagt rett inn på spesialiserte avdelinger, 
øvrige pasienter beholdes i Akuttklinikken. I medisinsk akuttpost blir for eksempel pasienter med uklar 
tilstand, lungebetennelse, atrieflimmer etc behandlet. Gjennomsnittlig liggetid er 0,9 døgn før utskrivelse 
eller overflytting til ordinær sengepost (närsjukvårdsenhet eller närsjukhus). I kirurgisk akuttpost 
behandler man blant annet bukpasienter (medisinske og kirurgiske), blødninger, traume og andre 
kirurgiske pasienter og utfører skopier, ultralyd med mer. Gjennomsnittlig liggetid her er 1-2 døgn. 
 
I 2006 fikk Sverige spesialiteten i akuttmedisin, som er en tilleggutdanning på toppen av annen 
spesialitet. Leger med bred grunnspesialitet (indremedisin og allmennmedisin) har 2 års strukturert 
tilleggsutdanning, løpet er noe lengre for de andre spesialitetene. 80% av legene under spesialisering har 
bakgrunn i indremedisin. Akuttmedisinerens oppgave er å behandle akutt skadde den første timen, 
innlede behandling, samarbeide med andre spesialister, og selvstendig ferdigbehandle mange akutt syke. 
I tillegg fokuseres det på katastrofe-, prehospital- og traumemedisin. Legene ved akuttavdelingen har 
primærvakt for flere av sykehusavdelingene på natt, for eksempel hjertemedisin, infeksjon, generell 
kirurgi, urologi og nevrologi. Snarlig vil akuttklinikken overta beredskap også for ortopedisk avdeling.  
 
Lund har i sum en velorganisert, stor og omfattende akuttklinikk som også betjener en god del pasienter 
med allmennmedisinske problemer. Organiseringen ville fungert veldig bra sammen med en 
Storbylegevakt som ligger tett opp mot et akuttsykehus, spesielt dersom akuttklinikken også behandlet 
barn, gynekologi, ØNH og øyepasienter. På lengre sikt er det mulig å tenke seg en organisering som 
likner på den i Lund, ved at Storbylegevakten og akuttmottaket ved sykehuset med områdefunksjoner i 
sykehusområde Sentrum ”smeltes sammen” i en felles organisasjon. 
 
Leger med kompetanse tilsvarende den svenske spesialiteten i akuttmedisin ville være svært meget vel 
egnet som ledere av vaktlag, veiledere og faglig ansvarlige ved Storbylegevakten og akuttmottak i Norge. 
Man bør merke seg bredden i utdanningen ved utvikling av en eventuell norsk spesialitet eller 
tilleggsutdanning i akuttmedisin. 

4.7.3 Legevakt i London 
Endre Sandvik, Trond Trondsen, Peter Martin, Anne Kathrine Nore, Helga Skåden, Ann Kristin Stokke 
og Marie Anbjørg Joten besøkte Accident and Emergency department (A&E) ved University College 
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Hospital (UCH) i London 1/10 2008. Hovedfokus for besøket var triage og videre pasientlogistikk 
innover i sykehuset gjennom observasjonspost. 
 
Engelsk helsevesen har gjennomgått store endringer siste ti år. Hovedfokus har vært å forbedre 
pasientbehandlingen gjennom store organisatoriske endringer. Man har definert seg det mål at 98% av 
pasientene ved A&E skal være behandlet innen fire timer. Man har etablert en ny spesialitet i 
akuttmedisin, som bygger på annen spesialitet for leger. Reglene for arbeidstid tilpasses til EU-regler. 
Overleger spiller en mer fremskutt rolle i akuttmedisin. Man styrker effektiv pasientflyt gjennom å bedre 
diagnostikken i front, for eksempel ved å flytte røntgenleger til mottakelsene. Etter sykehusets oppfatning 
kunne omtrent 60 % av pasientene blitt ivaretatt av primærhelsetjenesten. 
 
Legevakten/mottaket ved UCH har ansvar for ca.250.000 mennesker. Multitraumer innlegges i et annet 
sykehus, for øvrig mottar man alle kategorier pasienter. Mange av pasientene som jobber i sentrum, er 
studenter eller turister. Andelen sosialklienter og belastete pasienter er lavere enn i andre deler av 
London. Antallet pasienter går kraftig ned i helgene. Man har ikke psykiater på stedet, men psykiater på 
vakt i en annen institusjon bisto ved behov. Man opplever en del rus i helgene, men har ikke stort fokus 
på den pasientgruppen. Derimot er forskning, mindre prosjekter og undervisning i fokus.  
 
Pasienten møter ved ankomst til A&E en trenet sykepleier som gjør triage, deretter registreres pasienten 
av resepsjonister. Prioriterte pasienter gjennomgår en ”second assessment” av lege eller trenet sykepleier 
innen ti minutter. Man har satset på kompakte arealer med korte avstander, god oversikt og utstrakt bruk 
av forheng og åpne løsninger. Framstår som en meget effektiv organisasjon hvor korte pasientforløp er 
satt i fokus. Sikkerhetsvakter ambulerer i lokalene.  

4.7.4 Psykiatrisk helsetjeneste i Storbritannia (Birmingham) 
Endre Sandvik, Trond Trondsen, Peter Martin, Anne Kathrine Nore, Helga Skåden, Ann Kristin Stokke 
og Marie Anbjørg Joten besøkte Birmingham and Sollihull Mental Health 30/9-08. Fokus for besøket var 
organiseringen av psykisk helsevern for voksne.  
 
I britisk helsevesen har det de siste 30 årene skjedd en gradvis overgang fra hovedsakelig inneliggende 
behandling i spesialisthelsetjenesten, til dagens praksis med stor vekt på akutt-team (Crisis Resolution 
Team) og ambulerende team (Home Treatment Team, HTT). Det spesielle med ”Birmingham-modellen” 
er den sentrale rollen HTT har fått som primær vurderings- og behandlingsinstans for alle henvendelser 
til spesialisthelsetjenesten. I Birmingham foregår pasientbehandlingen primært i hjemmet, og 
samarbeidende tjenester må tilpasse seg det. Slik skiller Birmingham seg ut fra andre steder i 
Storbritannia, der HTT tilpasser seg det resterende helsetilbud. HTT har døgnkontinuerlig drift, og får 
henvist pasienter fra somatiske akuttmottak etter screening av deres psykiater, fra primærhelsetjenesten 
(inkl allmennpraktikere) etter vurdering i lokale psykiatriske team (dagtid), fra politi, allmennlegevakt på 
nattestid og fra psykiatriske sykehusavdelinger for oppfølging. De pasientene som følges opp behandles 
av HTT i 4-6 (inntil 8) uker i forbindelse med forverring av psykisk sykdom eller utskrivning fra 
sykehusavdeling. 
 
For en befolkning på 250-300 000 innbyggere består den psykiske spesialisthelsetjenesten av 2 Home 
Treatment Team (HTT) og 4 sykehusavdelinger med til sammen 74 sengeplasser, hvorav 10 på 
”intensive unit”. I tillegg finnes ”Respite homes”, en type privat rehabiliterings-hjem, der pasientene kan 
bo noen dager med oppfølging av HTT. For mødre med psykisk sykdom og barn under ett år har man en 
egen mor-barn seksjon med 8 voksensenger pluss barneplasser og treningsleilighet. ”Home treatment 
teams ” behandler ikke pasienter som primært har rusproblemer eller er kjente alkoholikere. Denne 
gruppen ivaretas av eget personell som fokuserer på dobbeltdiagnoseproblematikk. 
 
I England er det tradisjon for at pasientene ønsker å være hjemme. Erfaringene fra Birmingham viser at 
dette svært ofte lar seg gjøre med tett oppfølging, og at pårørende som i utgangspunktet kan ha motstand 
mot å ”få ansvar”, etter hvert får god erfaring og opplever mestring med HTT.  Man opplever etter 
innføringen av HTT bedre aksept i fremmedkulturelle miljøer for behandling av psykiske lidelser. 
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Leger fra de psykiatriske poliklinikkene reiser ut sammen med hjemmeteamet så lenge pasienten er i 
overgangen mellom sykehus og førstelinjen (minst ett hjemmebesøk av lege pr. uke). Deretter blir 
pasientene formelt utskrevet til neste nivå, og ivaretatt av ”Community teams” i samråd med fastlegene. 
Kvalitetssikringen av selve overføringen mellom nivåer sikres av vakthavende psykiater, som ambulerer 
mellom sykehus, hjemmeteam og førstelinjen. Mange legestillinger har blitt flyttet fra sengeavdelinger til 
HTT.  
 
 
Oppsummering av studiebesøk 
 

• Samhandlingsprosjekter i Trondheim har vist at man ved å tenke nytt omkring organisering 
og grensene mellom første- og annenlinjetjenester kan oppnå bedre pasientforløp og bedre 
resultater. Dette kan også være økonomisk fordelaktig. Det oppleves imidlertid tungt å 
utvikle slike tjenester, hvilket illustreres godt ved begrepet FLOKE som oppsummerer noen 
sentrale utfordringer: Finansiering, lovverk, organisering, kultur/kommunikasjon og 
elektronisk samhandling. 

 
• I Trondheim har man samlet en rekke aktører i Helsehus som inkluderer flere tjenester samlet 

under ett tak. Erfaringene med dette er så langt gode. 
 

• Det er en internasjonal trend å bryte ned tradisjonelle skiller mellom medisinske fagområder. 
Man etablerer i stedet akuttmottak bemannet med erfarent personale med breddekompetanse 
og god akuttmedisinsk kompetanse, som kan håndtere pasienter ut fra en tverrfaglig triage 
som fokuserer på hastegrad fremfor fagområde. Dette breddefokuset likner på modellen 
benyttet ved Legevakten i Oslo. Imidlertid forsøker man å etablere slik breddekompetanse på 
et mer avansert faglig nivå, ved å gi legene en tilleggsutdannelse og ansvar for utredning og 
behandling som tradisjonelt har ligget til spesialistavdelingene i sykehuset. Akuttlegenes 
fokus er derfor mange steder rettet mot å plukke ut de sykeste pasientene og ivareta de 
pasienter som trenger hjelp innenfor den tradisjonelle spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det 
vanlig at pasienter oppsøker akuttmottakene direkte, og at mange pasienter som i Norge vil 
bli behandlet av legevaktlege dermed blir behandlet i akuttklinikkene.  

 
• Mange steder har man etablert Felles akuttmottak der legevaktlege fra primærhelsetjenesten 

behandler pasienter i lokaler som ligger ved akuttmottaket. Det ser ut til at mange har 
utfordringer med å få slike ordninger til å fungere godt. Dette kan ha flere årsaker, hvorav en 
er manglende enhetlig styring og ledelse.  

 
• I Storbritannia har man satset mye på å bygge opp ambulante team som kan følge op 

psykiatriske pasienter både før, under og etter innleggelse i sykehus. Denne modellen har 
inspirert utviklingen av ambulante tjenester ved norske Distriktspsykiatriske sentre (DPS).  
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5 Pasientenes behov i fremtiden 
Det er viktig å presisere at befolkningens behov for helsetjenester vanligvis dekkes best av det ordinære 
tjenestetilbudet: fastlegen, lokalsykehuset, sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester og øvrige tilbud i 
kommunen. Storbylegevakten skal være et sikkerhetsnett som ivaretar behovet for akuttmedisinske 
tjenester for Oslo befolkning, og de som oppholder seg her. Diskusjonene nedenfor dreier seg derfor om 
hvilke behov det er best at Storbylegevakten dekker for befolkningen.   

5.1 Det gode pasientforløp – ferdigbehandling på ett sted 
Strategien ved Legevakten i Oslo har vært at pasienter skal kunne søke hjelp ved å henvende seg på ett 
sted, uten å måtte forholde seg til helsevesenets indre organisering og fordeling av oppgaver. Vi vet at 
befolkningen ønsker at det er enkelt å finne frem til hjelp. Pasienter ønsker også enkle forløp. Det vil si at 
problemet i størst mulig grad løses ved første kontaktpunkt, og at alle nødvendige opplysninger blir 
formidlet videre når det er nødvendig å henvise videre til en ny instans. Pasientene ønsker ikke å fungere 
som budbringere mellom de forskjellige behandlerne i kjeden, men å bli ivaretatt av et solid 
sikkerhetsnett.  
 
Ferdigbehandling på ett sted 
Man må tilrettelegge for at flest mulig pasienter får gjort alt som er nødvendig for å avklare og eventuelt 
behandle sin tilstand ved første kontaktpunkt. Det innebærer at man må satse målrettet på å tilføre 
Storbylegevakten det utstyr og den kompetanse som trengs for å avklare problemstillinger på dette nivå.  

 
Det gode pasientforløp 
Man må inngå avtaler mellom aktørene om hvordan forskjellige pasientgrupper bør henvises videre på 
mest mulig effektive måte. Ved ankomst hos neste behandler skal nødvendige opplysninger og flest 
mulig forundersøkelser være tilgjengelig, slik at pasienten ikke opplever et unødig antall stopp på veien 
til en endelig konklusjon. Fagmiljøene må samhandle tett nok til å kontinuerlig utvikle gode pasientforløp 
for nye pasientgrupper. Pasienter som ikke henvises videre akutt bør få vite tid og sted for videre 
oppfølging før de forlater Storbylegevakten.  

5.2 Triage etter alvorlighetsgrad 
I et helsevesen med økende grad av spesialisering og oppgavefordeling øker behovet for å sortere 
pasienter til riktig behandlingsinstans. De senere år har man hatt en rekke utfordringer knyttet til dette, 
ettersom spesialiserte funksjoner har blitt lagt til forskjellige sykehus. Den pågående omorganiseringen 
av sykehusene i helseregionen medfører omfordeling av oppgaver, blant annet foreslås det at flere av 
lokalsykehusene i Sentrum ikke skal ha akuttkirurgi. Dette er en internasjonal trend i forhold til 
lokalbaserte tjenester, men forutsetter at pasienter sendes til riktig sykehus/nivå. Samtidig ser man et 
økende antall henvendelser og innleggelser, hvilket medfører fare for kødannelse og uheldige hendelser. 
Til sammen medfører dette et sterkt økt behov for systematisk triage av pasienter. Dette har blant annet 
kommet tydelig frem i Helsetilsynets rapporter fra tilsyn med akuttmottakene i Norge.  
 
Det er altså en utfordring å sortere ut pasientene det haster mest med, og å sikre at pasienter som skal 
innlegges havner på riktig sykehus. For å gi god pasientbehandling er det helt nødvendig å videreutvikle 
arbeidet med systematisk sortering av pasienter. Dette krever standardiserte kriterier, prosedyrer og 
opplæring. Man bør bygge videre på dagens triage i kategoriene rød, gul og grønn.  
 
Rød kategori er pasienter som har livstruende tilstander eller tilstander som er tidskritiske og prioriteres 
direkte til spesialenhet. Eksempler vil være hjerteinfarkt, hjerneslag, respirasjons-/sirkulasjonssvikt, 
multitraumer og liknende. Gul kategori er pasienter som trenger rask hjelp/diagnostikk og pasienten som 
kan være i fare for varig helseskade eller vesentlig forverring dersom de må vente med legekonsultasjon 
til neste dag. Pasienter med utålelige symptomer (sterk smerte, kvalme, psykisk ubalanse eller liknende) 
kommer også i denne kategorien. Grønn kategori er pasienter med akutt oppståtte helseproblemer eller 
forverring av kronisk sykdom., som bør få hjelp før dette kan gis hos fastlegen påfølgende virkedag. Hvit 
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kategori er pasienter som ikke trenger akutt legehjelp og skal henvises tilbake til fastlege eller annet 
hjelpeapparat på dagtid.  
 
Pasienter med rød, gul og grønn prioritet tilbys undersøkelse og behandling ut fra sine behov. Flest mulig 
ferdigbehandles på Storbylegevakten, men alle som trenger et mer spesialisert tilbud henvises videre så 
snart som mulig. Pasienter med hvit prioritet bør på Storbylegevakten primært tilbys rådgivning og 
henvisning til rette instans, med unntak av pasientgrupper som ønskes sentralisert til Legevakten. 
 
Anbefalinger om gode pasientforløp 
 

• Alle som oppsøker Storbylegevakten skal gjennomgå en standardisert hastegradsvurdering 
(triage) der man kategoriseres som rød, gul eller grønn prioritet på medisinsk faglig grunnlag.  

 
• Flest mulig pasienter skal ferdigbehandles på ett sted, uten å måtte oppsøke flere instanser.  

 
• De involverte fagmiljøene skal utvikle flere gode pasientforløp der pasientgrupper utredes på 

en gjennomtenkt og standardisert måte. 
 

• Pasienter som kan vente på behandling hos fastlege neste dag bør Oppfordres til å bruke 
denne.  

 
 

5.3 Ventetid 
Et av pasientenes mest sentrale krav til legevakttjenestene er kort ventetid og forutsigbarhet og 
informasjon om ventetiden. Dette er et dilemma for alle akuttjenester. Når man øker kapasiteten for å 
redusere ventetiden opplever man at pasienttilstrømningen øker og ventetiden etter en tid igjen øker. 
Imidlertid kan det gjøres en rekke grep for å bekjempe ventetiden.  
 
Et skille tidlig i pasientforløpet der pasienter med enklere akuttproblemer kommer til en egen avdeling 
med hovedbemanning av fastleger, vil kunne gi rask behandling av en større gruppe pasienter. Dette vil 
omfatte mange av de pasienter som i dag oppsøker legevaktbasene. En annen del av allmennavdelingen 
vil kunne ta seg av pasienter med mer alvorlig sykdom eller andre krevende problemer uten at disse to 
pasientforløp forsinker eller forstyrrer hverandre.  
 
Strømlinjeforme pasientforløp innad i Storbylegevakten slik at ventetid f.eks. til laboratorium og 
røntgenundersøkelser minimeres. Et eksempel på slike tiltak ser man i Lund, der pasienter med klinisk 
mistanke om brudd henvises direkte fra mottakssykepleier via røntgen til lege. Dermed unngår man at 
pasienten må vente unødig mange ganger.  
 
Redusere tilstrømningen av pasienter som ut fra medisinske kriterier ikke har akutt behov for hjelp og 
henvise disse til fastlege på dagtid. Viktige tiltak er informasjon til publikum og en god, tilgjengelig 
telefontjeneste på legevaktsentralen.  
 
Det bør lages kvalitetsmål for hva som er akseptabel ventetid ved Legevakten i samråd mellom brukere, 
fagpersonale og eiere. Målet skal sikre rask hjelp til alvorlig syke og god service til  den store mengden 
av brukere. Måloppfyllelse evalueres løpende.  Muligheter for tiltak for å oppfylle gitte mål må 
planlegges og brukes.  
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Anbefalinger om ventetid 
 
• Systematisk bruk av triage for å sikre at de som ikke bør vente behandles raskt. 
 
• Informasjon til pasientene om hvilken hastegrad de har, hva dette innebærer og hvor lang 

ventetid de må påregne akkurat nå.  
 
• Det lages kvalitetsmål for akseptabel ventetid og settes inn tiltak for å sikre måloppnåelse. 
 
• Fleksibel bruk av personell når det er stor pågang. Sikre at en størst mulig andel av legene har 

tilstrekkelig erfaring til å øke behandlingstempoet når det er behov for det.  
 
 

5.4 Voksne med akutt sykdom 
En døgnåpen Storbylegevakt som tar imot pasienter uten prioritering ville ta over mange pasienter som ut 
fra medisinske kriterier kunne ventet til fastlegen er tilgjengelig. Dette undergraver fastlegeordningens 
intensjon om et helhetlig ansvar for pasientene. Pasienter som oppsøker Legevakten flere ganger etter 
hverandre går glipp av den helseeffekt som ligger i å ha kontakt med samme lege over tid. Legevakten 
har for eksempel dårligere forutsetninger for å oppdage og følge opp underliggende kronisk sykdom enn 
fast behandler har. Det bør dermed legges til rette for at pasienter i større grad enn i dag oppnår kontakt 
med sin fastlege når behovet oppstår. Dette er nærmere omtalt i kapittelet om samhandling med 
fastlegene.  
 
Når pasienter derimot har akutt behov for hjelp er det helt avgjørende at man gjennom triage sorterer 
godt, og at alle kan få behandling i tråd med prinsippene 

• de som har akutt farlig sykdom identifiseres og tilbys umiddelbar behandling 
• de øvrige pasientene også får den hjelpen de trenger, uavhengig av fagområde. 

 
Innenfor ethvert fagområde er det noen pasienter som kan ivaretas utenfor sykehus. Ut fra dagens praksis 
har prosjektgruppen identifisert noen pasientgrupper man bør vurdere å lage forbedrede forløp for. 

5.4.1 Forbigående, uspesifikt uvelbefinnende  
Observasjonsposten på Legevakten utreder i dag mange pasienter som har besvimt. Man kan imidlertid 
ikke avklare pasienter som har hatt et mulig nevrologisk utfall. Pasienter med bestående nevrologisk 
utfall eller klinisk mistanke om hjerneslag/TIA skal umiddelbart innlegges i sykehus. En del pasienter er 
imidlertid uten restsymptomer eller funn ved undersøkelsen. Mange av disse kan ferdigbehandles på ett 
sted dersom man etablerer tilgang til CT caput med kontrast (eller tilsvarende billeddiagnostikk) for å 
kvalitetssikre den kliniske vurderingen. Dette har blitt mer aktuelt ettersom man nylig har montert en CT 
i Legevaktens lokaler, men denne benyttes foreløpig innenfor et begrenset indikasjonsområde.  

5.4.2 Astma og KOLS 
Svært syke pasienter med astma og KOLS må ivaretas på sykehus, spesielt pasienter som har komplisert 
og vanskelig regulerbar sykdom og flere samtidige sykdommer med alvorlig symptomatologi. Slike 
pasienter bør ha en behandlingsrelasjon til sykehus, og innlegges på samme sted hver gang det skjer noe 
akutt.  
 
En del pasienter er imidlertid mer stabile, men opplever kraftige forverringer for eksempel i 
pollensesongen eller ved luftveisinfeksjoner. Disse pasientene kan ofte ferdigbehandles på 
Storbylegevakten, men dagens grense er  24 timers opphold. Dersom Storbylegevakten skal ta et større 
ansvar for disse pasientene øker også behovet for arterielle blodgassanalyser, som ikke utføres på 
Legevakten i dag.  
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5.4.3 Blodpropp i ben/lunger 
Pasienter med mulig blodpropp i ben/lunger er som regel lite påvirket, men trenger rask avklaring fordi 
alvorlige komplikasjoner kan oppstå plutselig og uventet. Dødsfall grunnet uventet blodpropp i lungene 
forekommer regelmessig, også hos unge og tidligere friske pasienter. Diagnostikken er krevende, og 
pasientforløpene lite strømlinjeformet. Pasientene blir ofte henvist fra Legevakten til sykehus, der de 
enten blir innlagt eller det settes blodfortynnende sprøyter og pasientene sendes hjem i påvente av 
poliklinisk utredning neste dag. Pasientforløpet kan forbedres på to alternative måter: 
 

• Det utarbeides en prosedyre som bidrar til å identifisere de pasientene som kan få 
blodfortynnende og en timeavtale til avklarende radiologiske undersøkelser neste dag. En slik 
løsning forutsetter at lege på Storbylegevakten har myndighet til å rekvirere den nødvendige 
oppfølgingen, og at utvelgelseskriteriene er tilstrekkelig forankret i spesialisthelsetjenesten.  

 
• Det sikres tilgang til røntgendiagnostikk på døgnbasis, det vil si ultralyd av underekstremiteter og 

CT av lungene..  
 
Videre oppfølging vil variere avhengig av funn ved undersøkelsene. Dette bør man lage standardiserte 
forløp for. En modell man kan se til er forløpet til nyrestenspasienter. Disse henvises etter smertelindring 
til røntgen urografi på Aker universitetssykehus. Dersom bildene viser sten, ureterstase eller annet som 
krever rask oppfølging av urolog, får pasienten slik konsultasjon på Aker samme dag som bildene blir 
tatt. Dersom bildene er normale blir pasienten henvist tilbake til fastlegen (eventuelt til annen instans 
dersom man har funnet det mer hensiktsmessig i det enkelte tilfelle).  

5.4.4 Akutte magesmerter 
Pasienter med antatt kirurgitrengende magesmerter (”akutt abdomen”) skal innlegges i sykehus med 
akuttkirurgisk vaktberedskap. Imidlertid har mange pasienter lettere magesmerter, forstoppelse og annet 
fordøyelsesbesvær som klinger av etter medisinsk behandling og observasjon. I dag observeres mange 
slike pasienter i observasjonsposten. Dersom hovedstadsprosessen medfører at lokalsykehusene ikke har 
tilstedeværende kirurg, vil det stilles større krav til sortering av pasienter med magesmerter enn i dag. 
Terskelen for å legge pasientene inn i lokalsykehus vil da heves. Resultatet kan bli at mange innlegges i 
områdesykehus for vurdering og observasjon, og deretter overflyttes til lokalsykehus. Dette kan 
motvirkes ved at utvikler et så tett samarbeid mellom Storbylegevakten og områdesykehuset at flere 
pasienter som antas å ikke være kirurgitrengende kan observeres i Storbylegevakten til det er nærmere 
avklart om innleggelse er nødvendig. Dersom Storbylegevakten samlokaliseres med områdesykehus 
(gangavstand) kan vakthavende kirurg tilse pasienten på observasjonsposten (for eksempel neste morgen) 
før avklaring eller evt overflytting til lokalsykehus. Slik kan pasientene ivaretas uten gjentatte 
overflyttinger. 
 
En del av disse pasientene trenger supplerende undersøkelser. I dag utføres ultralyd abdomen på dagen 
ved Sentrum røntgeninstitutt. Pasienter som trenger CT abdomen, gastroskopi eller gynekologisk tilsyn 
må innlegges eller henvises. CT har nylig blitt tilgjengelig på Legevakten, men benyttes foreløpig ikke til 
dette formål. I samarbeid med et sykehus kan man utvikle enda bedre forløp for disse pasientene.  
 
I dag kan man risikere å sende pasienten til feil sykehus, fordi man ikke avdekker om pasienten har en 
gynekologisk eller en generellkirurgisk tilstand. Denne grenseoppgangen vil bli enklere å håndtere enn i 
dag, ettersom begge disse spesialitetene samles på områdesykehuset.  

5.4.5 Forgiftninger 
Pasienter med ufarlige forgiftninger behandles poliklinisk. Akutte rusmiddelforgiftninger observeres på 
poliklinikken i inntil 4 timer, og innlegges i sykehus hvis situasjonen da ikke er avklart. 
Observasjonsposten benyttes i liten grad til pasienter med forgiftninger.  
 
Mange pasienter med forgiftninger innlegges for sikkerhets skyld, fordi det er usikkert hvilke 
konsekvenser forgiftningen kan få etter hvert. Blant årsakene er begrensede overvåkingsmuligheter, 
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mangel på blodgassmåling og telemetri, og manglende anestesistøtte i tilfelle akutt forverring. Imidlertid 
er pasientene ofte lite påvirket. Pasientgruppen må gjennomgås i detalj. Enkelte forgiftninger krever 
høyspesialisert kompetanse og tilgang til motgifter og avansert medisinsk behandling. 

5.4.6 Medisinske pasienter kjørt direkte til sykehus 
Erfaring viser at mange pasienter blir kjørt rett til sykehus uten at lege har vurdert pasienten. Det har ikke 
latt seg gjøre å tallfeste antallet slike innleggelser. En del av disse pasientene kunne blitt ivaretatt på et 
lavere omsorgsnivå dersom pasienten ble vurdert av legevaktlege først. Når man utarbeider pasientforløp 
innenfor hvert enkelt fagområde må man sette opp kriterier for hvilke pasienter som kan og bør sorteres 
til riktig sykehus allerede av ambulansetjenesten. Andre pasienter bør tilses av legevaktlege. Rutinene bør 
hvis mulig være like i hele nedslagsfeltet til Prehospital divisjon, det vil si både Oslo og Akershus.  

5.4.7 Gynekologi 
I dag henvises de fleste pasienter som trenger gynekologisk vurdering videre til gynekologisk avdeling 
akutt. Man benytter i liten grad poliklinisk vurdering neste dag. Dette er etter ønske fra gynekologisk 
avdeling. Det er ønskelig å gjennomgå forskjellige pasientgrupper i samarbeid med gynekologisk 
avdeling for å se om man kan etablere bedre pasientforløp. En slik pasientgruppe kan være gravide med 
blødning i første trimester, som legevaktsleger med riktig trening kanskje kan avklare uten tilsyn av 
gynekolog. En annen pasientgruppe som bør vurderes nærmere er pasienter med uttalt 
svangerskapskvalme.  

5.4.8 Øyesykdommer 
7%  av legekonsultasjonene på allmennlegevakten er øyerelatert. Ved viderehenvisning på dagtid 
benyttes alt overveiende privatpraktiserende øyespesialister. Dette fungerer tilfredsstillende. På vakt-tid 
må man i noen grad henvise akutt til øyeavdelingen. Øyeavdelingen ønsker å styre flere henvisninger fra 
kveld/helg til dagtid og det vurderes også å legge om behandlingsrutiner ved etseskader, slik at man 
oppnår kortere skylletid og bedre logistikk. Dette er justeringer som kan foregå uavhengig av 
Storbylegevaktens organisering.  
 
Kompetanseoverføring innen øyefaget kan sikres ved hospitering og undervisning. 

5.4.9 Øre-, nese-, halssykdommer 
Sykehusområde Sentrum har en ØNH-avdeling på Rikshospitalet (Ahus behandler ikke Oslobeboere). 
Avdelingen mottar i dag hovedsaklig pasienter med spørsmål om nesefrakturer, neseblødninger, 
fremmedlegemer i øvre luftveier og enkelte sjeldnere tilstander. Samarbeidet fungerer tilfredsstillende. 
Kompetanseheving på Storbylegevakten kan sikres ved undervisning og hospiteringsordninger. Felles 
undersøkelser mv er mindre relevant, ettersom pasientene bør flyttes til lokaler der man har spesielt 
utstyr.  
 
Anbefalinger om voksne pasienter med akutt sykdom 
 

• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og utvikler forbedrede 
pasientforløp på tvers av institusjoner og tjenestenivåer.  

 

5.5 Syke barn 
Små barn er ofte syke, og det er krevende å skille ut de relativt få tilfellene av alvorlig sykdom blant alle 
barna med ufarlige sykdommer. Dette er en utfordring for både foreldre og helsepersonell. Mange barn 
går i barnehage og på skolen, og foreldrene oppdager at noe er galt på et tidspunkt da fastlegen ikke er 
tilgjengelig. En del oppsøker også Legevakten fordi det er praktisk å vente til etter arbeidstid. Mange 
barn må derfor undersøkes av Legevakten på kveld og helg. Samtidig som det er ønskelig å styrke 
tilgjengeligheten til fastlegen må man ta høyde for at det er vanskelig å vurdere syke barn, derfor må 
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terskelen være lav for å utløse ø-hjelpsundersøkelse. Denne pasientgruppen lar seg i mindre grad enn 
voksne pasienter henvise til andre behandlere.  
 
Totalt sett undersøkes omkring 35.000 barn under 12 år på allmennlegevakten. Dette utgjør bortimot 30 
% av allmennlegekonsultasjonene (ikke medregnet sykebesøk). Bortimot halvparten undersøkes på 
legevaktbasene. Basene her er effektive, men enhetene er små og legene har svak tilknytning til 
fagmiljøet på Legevakten. Dette gir dårlige utviklingsmuligheter i forhold til kvalitetsarbeid, som for 
eksempel forskning og utvikling av verktøy for systematisk triage.  
 
Man bør vurdere å samle behandlingen av syke barn som foregår på legevaktbasene og den som foregår i 
Storgaten 40 til en ytterligere styrket barneseksjon. En slik samling vil ha så stort volum at erfarne 
allmennleger og unge allmennleger kan jobbe side om side slik at fastlegenes erfaring og 
Storbylegevaktens gode rutiner til sammen kan sikre barna et enda bedre tilbud, og gi personellet gode 
utviklingsmuligheter. Barna har også behov for en stab med sykepleiere og øvrig helsepersonell som har 
kompetanse i de spesielle observasjoner denne pasientgruppen har behov for. Seksjonen vil være 
særdeles godt egnet til studentundervisning og forskning. Legene ansatt på allmennlegevakten bør 
gjenoppta regelmessig hospitering på barneavdelingen, noe som har vært mye benyttet tidligere. 
Sykepleierne bør også tilbys slik hospitering. 
 
Andelen barn som trenger innleggelse og oppfølging på sykehus er relativt lavt. Enkelte syke barn 
observeres i inntil 2-3 timer på poliklinikken i Storgaten. På legevaktbasene har man lite muligheter til å 
observere pasienter over tid, og i tvilsituasjoner henvises pasientene til barneavdelingen på Ullevål, som 
har ansvaret for alle barn i Oslo. Terskelen for å få en vurdering på barneavdelingen er lav. Mange barn 
får også tilbud om kontroll hos vakthavende barnelege på Ullevål neste morgen. Barneavdelingen har 
egen observasjonspost med inntil 6 senger der barn kan bli liggende i inntil 24 timer, og dette tilbudet bør 
opprettholdes. 
 
Prosjektgruppen har ikke identifisert noe vesentlig behov for langvarig observasjon av barn på 
Legevakten. Derimot kan man revurdere den absolutte aldersgrensen som gjelder på observasjonsposten i 
dag og ta imot enkelte barn, for eksempel til observasjon i noen timer etter skader der risikoen for 
alvorlige komplikasjoner regnes som liten. For å avklare dette nærmere bør man imidlertid gå i tettere 
dialog med barneavdelingen.  
 
Anbefalinger om syke barn 
 

• Storbylegevakten skal opprettholde et lavterskeltilbud til akutt syke barn. De syke barna skal 
også gjennomgå triage, men grunnet fagområdets karakter skal terskelen for å undersøke barn 
på legevakt være lav.  

 
• Legevaktens barneseksjon og legevaktbasene bør samles i Storbylegevaktens lokaler.  

 
• Studentundervisning og forskning må tilknyttes barneseksjonen. 

 
 

5.6 Beboere i sykehjem 
Også pasienter i sykehjem skal legges inn i sykehus når det er grunn til å tro at de vil ha helsemessig 
gevinst av det og de er i behov av akutt behandling som ikke kan gis i sykehjemmet. Likevel vil 
sykehjemspasienter ofte ha en så langt fremskreden sykdomstilstand at de er best tjent med å bli i 
sykehjemmet, uten stressende og belastende sykehusinnleggelser i livets siste fase.  
 
Sykehjemspasientenes komplekse helseproblemer vil være vanskelige for en legevaktlege å få oversikt 
over. I dag er det også en utfordring at sykebesøkslegene ofte kjenner lite til rutiner og kompetanse ved 
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det enkelte sykehjem. Dette bidrar sannsynligvis til både over- og underbehandling i forhold til det man 
kunne oppnå dersom lege med god kjennskap til sykehjemstjenesten utførte sykebesøkene. 
 
Det er derfor et mål at sykehjemsbeboere i størst mulig grad håndteres av sykehjemmets faste lege. For 
dårlige pasienter bør det treffes avgjørelser innenfor vanlig arbeidstid om hvorvidt innleggelse er 
hensiktsmessig eller ikke ved ytterligere klinisk forverring. Slike vurderinger må journalføres og være 
tilgjengelig for sykebesøksleger i akuttsituasjoner. Oslo kommune er i ferd med å gjennomføre enn 
opptrapping av legetjenesten på sykehjemmene. Dette er et viktig tiltak som antas å redusere behovet for 
legevakttjenester. Imidlertid vil pasientene fortsatt trenge akutt legehjelp utenom sykehjemslegenes 
ordinære arbeidstid.  
 
Det er ønskelig at legenes arbeidstid i sykehjemmet er noe fleksibel, slik at vedkommende kan kontaktes 
telefonisk utenom sin faste arbeidstid i sykehjemmet. For en kommune av Oslos størrelse er det også 
mulig å opprette en vaktordning for sykehjemslegene, organisert gjennom Storbylegevakten. Ordningen 
anbefales å innebære at det alltid var én sykehjemslege på vakt på kveldstid og i helger, eventuelt også 
om natten.  
 
En slik vaktordning vil bidra til å befeste sykehjemslegenes spisskompetanse innenfor sitt spesifikke 
arbeidsfelt, den vil bidra til at sykehjemmene ved behov for legebesøk får tilgang til lege med kjennskap 
til sykehjemsmedisin, og den vil bidra til at sykehjemslegene i Oslo blir tettere sveiset sammen som et 
kollegium. Ordningen vil derfor både ha positive virkninger for den enkelte sykehjemsboer og det enkelte 
sykehjem på kort sikt, og positive ringvirkninger i form av faglig utvikling på lang sikt.  
 
Legevakten reiser i dag i ca 2 500 sykebesøk på sykehjem per år, hvilket utgjør ca 15 % av alle besøk. En 
særskilt vaktordning bør derfor ikke medføre vesentlige ekstra kostnader, det er heller snakk om en 
reorganisering av ressurser som benyttes allerede i dag. Det må imidlertid bemerkes at sykehjemslegene 
ikke har vaktplikt i sine avtaler i dag.  
 
Sykepleietjenesten på sykehjemmene er enkelte steder under press. I situasjoner der sykehjemmene møter 
faglige utfordringer de ikke har forutsetninger for å løse kan Akutteamet være tilgjengelig som et 
sykepleiefaglig sikkerhetsnett etter samme modell som teamet i dag er overfor hjemmetjenesten. Et slikt 
samarbeid kan etableres i samråd med Sykehjemsetaten. Teamet skal ikke erstatte normal bemanning 
eller støtte fra samarbeidende sykehus, men være en ressurs i ekstraordinære situasjoner. 
 
Anbefalinger om sykehjemsbeboere 
 

• Storbylegevakten og Sykehjemsetaten tar initiativ til å etablere en særskilt vaktordning for 
sykehjemmene når det gjelder telefonrådgivning og sykebesøk.   

 
• Storbylegevaktens akutteam kan bistå sykehjemmene når det er behov for spesiell 

sykepleiefaglig kompetanse, på samme måte som teamet i dag bistår hjemmetjenesten. 
Bistanden kan være telefonisk eller utføres ambulant. Sykehjemmene kan bruke Akutteamet 
som et sykepleiefaglig sikkerhetsnett.  

 

 

5.7 Hjemmeboende eldre 
Hjemmeboende eldre er en gruppe som øker i antall, og deres sykdomsbilde øker i kompleksitet. Mange 
eldre er ikke i stand til å oppsøke fastlegens kontor. Slike pasienter vil ofte trenge sykebesøk. Kvaliteten 
på vurderingen blir best dersom fastlegen reiser i besøk, eventuelt sammen med hjemmetjenesten. I 
akuttsituasjoner vil dette ofte ikke være mulig, og sykebesøkslege fra Legevakten kan  i slike situasjoner 
tre inn.  
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Akutt syke eldre har svært varierende klinisk presentasjonsform og ofte en atypisk symptomatologi. I det 
følgende omtales akutt syke gamle pasienter innenfor noen sjablongmessige hovedgrupper. Dette kan 
være hensiktsmessig når adekvate behandlingstiltak skal drøftes, men det er naturligvis glidende 
overganger mellom gruppene. 
 
Mange synes å mene at gamle pasienter ofte innlegges i sykehus unødig, men dette understøttes ikke av 
forskning. Ved Diakonhjemmets sykehus ble 1565 konsekutive akutte indremedisinske innleggelser 
prospektivt registrert. Pasientene ble tildelt en skåre på instrumentet APACHE II (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluations), et vanlig brukt mål på alvorlighetsgrad av fysiologisk forstyrrelse i 
akuttmedisinsk sammenheng. Poengsummen økte med økende alder, og et flertall av de gamle pasientene 
hadde en skåre som indikerer alvorlig sykdom (Rashidi et al. Abstrakt nr. 21 ved 19th Nordic Congress in 
Gerontology, 2008).  

5.7.1 Eldre som til vanlig har god helse 
Disse pasientene får i regelen symptomer omtrent som andre voksne pasienter, og deres evne til å greie 
seg selv blir ikke vesentlig påvirket av den akutte tilstanden. Dette gjelder særlig de som har ingen eller 
noen få kroniske sykdommer, og som også til vanlig er noenlunde selvhjulpne. Mange av disse kan få en 
diagnostisk avklaring relativt raskt og kan håndteres som andre voksne pasienter.  

5.7.2 Akutt funksjonssvikt hos eldre med kronisk sykdom 
Med økende alder vil en økende andel av pasientene utvikle en ukarakteristisk symptomatologi ved akutt 
sykdom. Typisk er nyoppstått svikt i evnen til å utføre daglige, basale gjøremål, såkalt akutt 
funksjonssvikt. Akutt funksjonssvikt kjennetegnes av følgende fire hovedsymptomer (ikke alle 
symptomene er nødvendigvis alltid til stede): 
 

• Nyoppstått forvirring (delirium) 
• Nyoppstått eller raskt forverret falltendens 
• Nyoppstått eller raskt forverret urininkontinens 
• Ernæringssvikt og dehydrering 

 
Syndromet oppstår i hovedsak hos eldre pasienter som fra før av er kjennetegnet av mange kroniske 
sykdommer og høyt legemiddelforbruk. Blant pasienter over 75 år som innlegges i indremedisinske 
avdelinger, vil symptomer som dette dominere det kliniske bildet hos om lag halvparten. Tilstanden er 
hos slike pasienter som regel utløst av en akutt behandlingstrengende somatisk sykdom, men 
symptomene er ofte til liten differensialdiagnostisk hjelp. Diagnostikken er derfor svært vanskelig, og 
krever ofte betydelig innsats av kompetanse og medisinsk teknologi. Det er godt dokumentert at pasienter 
med en slik sykdomspresentasjon oppnår bedre overlevelse og lavere fremtidig omsorgsbehov dersom de 
behandles i dedikerte geriatriske enheter enn ved behandling i andre typer sengeposter 
(Kunnskapssenteret 2006), og at liggetiden da kan bli kortere. Den bedrede prognosen er sannsynligvis 
en kombinert effekt av flere samtidige tiltak som krever høy faglig kompetanse.  
 
For denne pasientgruppen vil en Storbylegevakt ikke representere et tilstrekkelig tilbud. Det vil være fare 
for at alvorlige tilstander overses eller at diagnostikken blir forsinket. Pasienter med akutt funksjonsvikt 
bør innlegges direkte til geriatrisk enhet, sannsynligvis på lokalsykehusene. Lovisenberg diakonale 
sykehus og Diakonhjemmets sykehus har i dag akuttgeriatriske tilbud i om lag denne størrelsesorden. 
Aker universitetssykehus og Ullevål universitetssykehus har gode men underdimensjonerte 
akuttgeriatriske tilbud, mens AHUS ikke har en særskilt geriatrisk enhet. 

5.7.3 Subakutt funksjonssvikt hos eldre 
Mens den akutte funksjonssvikten beskrevet i forrige avsnitt gjerne utvikler seg over timer til maksimalt 
et par døgn, sees også mange liknende tilfeller med noe langsommere progresjon. Her vil tidlig 
intervensjon kunne forebygge at tilstanden utvikler seg så langt at innleggelse blir nødvendig. Fastlegene 
har best forutsetninger for å hjelpe disse pasientene og må kunne aksjonere raskt, evt. ved hjemmebesøk 
og i nært samarbeid med de hjemmebaserte tjenester. Storbylegevaktens forutsetninger for å løse slike 
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oppgaver vil være svakere, fordi nært kjennskap til pasientene er en nøkkelfaktor. Oslo kommune bør 
derfor etablere avtaler med sine fastleger som sikrer en nødvendig faglig beredskap overfor gamle som 
står i fare for å raskt å få forverret sin helsetilstand. Ved behov for ytterligere kompetanse bør de 
geriatriske poliklinikkene spille en nøkkelrolle. Poliklinikkene bør tilby akutt-timer og ha kort responstid 
for pasienter med rask symptomutvikling. Slike tilbud vil imidlertid være mindre aktuelle å benytte seg 
av for legevaktleger enn for fastleger.  

5.7.4 Kronisk syke gamle uten akutt sykdom 
Enkelte ganger legges gamle inn i sykehus uten at det foreligger tegn til akutt sykdom eller akutt 
funksjonssvikt. I disse tilfellene er det gjerne snakk om en kronisk helsesvikt som har forverret seg 
gradvis over tid, ofte med demens som en viktig komponent. For denne pasientgruppen er det først og 
fremst en utfordring for fastlegene å sørge for at den medisinske tilstanden blir forsvarlig utredet (evt. 
gjennom elektiv henvisning til spesialisthelsetjenesten), og for bydelene at omsorgsnivået blir trappet opp 
slik at det til enhver tid er adekvat i forhold til pasientens tilstand. 
 
Det bør legges til rette for å kunne konferere med spesialist i geriatri. Dette kan gjelde både hva som er 
effektivt omsorgsnivå for enkeltpasienter, og mer spesifikke behandlingstiltak. Når geriater ikke er 
tilgjengelig på lokalsykehus bør man kunne konferere med geriater på områdesykehus.  
 
Det er en sentral oppgave for de geriatriske sykehusmiljøene å bidra til forpliktende samarbeid og 
gjensidig kompetanseutveksling mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Til nå har fokus i disse 
prosessene særlig vært rettet mot sykehjem (intermediæravdeling, kurs, felles forskningsprosjekter, 
gjensidig hospitering mm). Med den betydningen Storbylegevakten har for diagnostikk og triage av akutt 
syke gamle, er det ønskelig at samarbeidet mellom Storbylegevakten og de sykehusgeriatriske miljøene 
bygges ytterligere ut. 
 
Anbefalinger om syke eldre 

• Fastlegene skal ha ansvaret for sykebesøk innenfor sin arbeidstid. Storbylegevakten skal 
utføre akutte sykebesøk når fastlegen ikke kan utføre slike. Storbylegevakten må rapportere 
til fastlegene etter sykebesøk.  

 
• Geriatriske pasienter med komplisert sykdomsbilde og sammensatte problemer bør ikke 

innlegges i observasjonsposten på Storbylegevakten, men innlegges i geriatrisk enhet på 
lokalsykehus eller henvises til geriatrisk poliklinikk. 

 
• Det etableres konfereringsordninger med spesialist i geriatri. 

 
• Observasjonsposten ved Storbylegevakten kan benyttes av bydelenes helsepersonell når de 

mener det er indikasjon for medisinsk avklaring av eldre uten sykehusinnleggelse, og når det 
har oppstått akutt behov for pleie og omsorg (f.eks. når omsorgsperson for demente blir 
innlagt i sykehus).  

 
• Dersom det opprettes intermediærenheter bør man vurdere om det er hensiktsmessig å 

samlokalisere en slik med Storbylegevakten. 

5.8 Pasienter med fremmedkulturell bakgrunn 
Oslo har en stor andel innbyggere og besøkende med fremmedkulturell bakgrunn. Dette innebærer 
utfordringer med språk, forståelse av sykdom og behandling, tradisjoner, tabuområder osv.  Videre vil 
sykdomspanoramaet i en viss grad være annerledes. Personalet ved Legevakten bør ha god kunnskap om 
de kulturelle og medisinske forskjellene. Det er en fordel om en del av de som yter helsehjelp ved 
Storbylegevakten også har flerkulturell bakgrunn. 
 
En del pasienter med fremmedkulturell bakgrunn har ikke, eller vet ikke om de har, fastlege. En del har 
tradisjon for å bruke akuttilbud når de har behov for legehjelp, og svak tradisjon for å kontakte lege i 
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andre situasjoner. Et slikt mønster for bruk av helsetjenester kan bidra til at pasientene kun mottar 
akutthjelp, og ikke nyter godt av for eksempel de forebyggende tjenester fastlegen kan tilby.  
 
Storbylegevakten bør kunne tilby tolketjenester i betydelig omfang. I dag benyttes profesjonell 
telefontolk via treveistelefon, men svært ofte løses språkvansker ved hjelp av uformelle tolker (ofte 
pårørende). Det er også behov for døvetolk.  
 
Pasienter med fremmedkulturell bakgrunn har samme rett som andre til å bli møtt med åpenhet og 
forståelse. Personell på Storbylegevakten bør gjennomgå kurs som blant annet omhandler 
sykdomsoppfattelse i andre kulturer. Man bør også benytte informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk og 
en billedbok med illustrasjoner av kroppsdeler og andre viktige symboler.  
 
Anbefalinger om pasienter med fremmedkulturell bakgrunn 
 

• Storbylegevakten skal utvikle bedre samarbeid med tolketjenesten.  
 
• Storbylegevakten skal bistå pasienter med pasienter med fremmedkulturell bakgrunn til å 

forstå det norske helsesystem, informere om fastlege og evt hjelpe dem med å søke fastlege. 
 

• Det bør vurderes å knytte person med sosialantropologisk kompetanse til staben.  
 
 

5.9 Pasienter med skader 
Pasienter med akutte skader behandles på skadelegevakten. Legevaktbasene er ikke oppsatt med 
kirurgisk utstyr. Sentraliseringen gir muligheter for høyere kvalitet. Ved å samarbeide tett med andre 
seksjoner innenfor Ortopedisk senter på Ullevål universitetssykehus har man de senere år utviklet gode 
pasientforløp også for skader som trenger avansert behandling, spesielt innenfor hånd- og fotskader. 
Disse forløpene har også ført til kompetanseheving som kommer de øvrige pasientene til gode. 
Skadelegevakten ønsker å behandle en enda større andel av de akutte skadene i byen, med den 
begrunnelse at Skadelegevakten med sitt avanserte tilbud kan tilby tjenester av svært høy kvalitet. 
 
Kompetanseoverføring innenfor skadebehandling ivaretas best ved mester/svenn-læring. Det er derfor 
viktig at Skadelegevakten er samlokalisert med relevante kirurgiske disipliner. Dette gjelder først og 
fremst hånd/fot og annen ortopedisk kirurgi. Skadelegevakten ønsker også  tett kontakt med 
områdesykehusets spesialister innen kjevekirurgi, nevrokirurgi og traumatologi. Prosjektgruppen anser 
det som en forutsetning for faglig kvalitet og utvikling at Skadelegevakten også i fremtiden 
samlokaliseres med røntgentjeneste, ortopedisk poliklinikk og ortopediske operasjonsstuer.  
 
Prosjektgruppen har identifisert noen pasientgrupper som man kan forsøke å lage forbedrete 
pasientforløp for. 

5.9.1 Skadede personer som kjøres direkte til sykehus  
Ved en opptelling i 2003 beregnet man at ca 1800 pasienter ble innlagt direkte til sykehus med skader. 
Omkring halvparten hadde brudd i hofteregionen og trengte innleggelse. Skadelegevakten anslår at ca 
450 pasienter kunne blitt diagnostisert og behandlet på skadelegevakten.  

5.9.2 Smertepasienter til mobilisering 
Pasienter med fallskader uten behandlingstrengende brudd og andre som trenger kortvarig hjelp til 
mobilisering benytter i dag observasjonsposten i noen grad, men det er begrenset hva man kan oppnå 
innenfor maksimal liggetid på ett døgn. Det samme gjelder for eksempel pasienter med akutte 
ryggsmerter. Mange blir innlagt i sykehus, oftest fra Skadelegevakten eller hjemmefra via 
sykebesøkslege. Flere kunne ferdigbehandles i observasjonsposten dersom man forlenget maksimal 
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liggetid til inntil 3 dager. Omfanget er vanskelig å anslå, men ut fra foreliggende tall kan potensialet være 
opp mot 700 pasienter per år.  
 
Pasientgruppen vil kreve noe økt kunnskap om mobilisering, opptrening og smertelindring, men de 
faglige utfordringene forventes ikke å være svært store. Prosjektgruppen mener at pasientene ivaretas 
best ved at mobilisering og opptrening drives av den vanlige staben, som i hovedsak består av leger og 
sykepleiere. Gruppen finner det ikke nødvendig å etablere en særskilt fysioterapitjeneste. Det finnes i dag 
fysioterapitjeneste tilknyttet ortopedisk avdeling på Legevakten, denne kan evt kan benyttes til 
kompetanseheving av annet personell. 
 
Pasientgruppen vil ofte kreve økt innsats også etter utskrivelse, slik at det må etableres gode 
samarbeidsrutiner med lokalbaserte tjenester slik at pasienten kan overføres til lavere omsorgsnivå på en 
effektiv måte.  
 
Anbefalinger om pasienter med skader 
 

• Storbylegevakten må også i fremtiden inkludere skadepoliklinikk. Samarbeid med relevante 
ortopediske enheter videreføres og videreutvikles. 

 
 

5.10  Pasienter med psykiatriske/psykososiale problemer  
Pasienter med kroniske psykiske/psykososiale plager ivaretas som hovedregel best av fast behandler. 
Mye tyder på at de siste årenes omorganisering av psykisk helsevern har bidratt til bedre løsninger enn 
tidligere. Sentrale institusjoner har blitt nedbygget, og nye lokale tilbud har blitt etablert i regi av 
Distriktspsykiatriske sentre på lokalsykehusene. Siden 2004 har antallet pasienter som oppsøker 
Psykiatrisk legevakt sunket med omkring en tredjedel. Dette oppfatter prosjektet som et uttrykk for at den 
øvrige helsetjenesten har utviklet sitt tilbud på en slik måte at færre pasienter har behov for Legevaktens 
sikkerhetsnett.  
 
Storbylegevaktens oppgave er å vurdere haste- og alvorlighetsgraden til pasienter som har behov for det, 
og stabilisere situasjonen inntil fast behandler kan koples inn. For å få dette til trengs det et bredt 
spektrum av hjelpemidler. På Legevakten får pasientene i dag hjelp av forskjellige behandlere ut fra 
problemets karakter: sosionom, (psykiatrisk) sykepleier, allmennlege eller psykiater. Dertil har man 
utviklet et døgnbemannet ambulant Akutteam bestående av sosionom og sykepleier. Pasienter med 
psykiatriske og psykososiale problemer er den største pasientgruppen for teamet, som både reiser hjem til 
pasienter og følger pasienter til og fra legevakt/sykehus ved akutt oppstått behov.  

5.10.1 Samarbeid med DPS og akuttavdelingene 
De distriktspsykiatriske sentrene har også etablert ambulante team som reiser dit pasienten er. Disse 
teamene har varierende innretning, tilgjengelighet og oppgaver ved forskjellige DPS. 
Det er nødvendig å tydeliggjøre ansvarsområdene på dette området. Praksis og ansvarsområder bør 
harmoniseres mellom forskjellige DPS, slik at tjenesten blir enkel for publikum og annet helsepersonell å 
benytte seg av. Det bør ikke være unødig store variasjoner avhengig av hvilken bydel pasienten bor i. 
Sannsynligvis er det ikke hensiktsmessig å bygge opp ambulant døgnberedskap på den enkelte DPS, men 
i stedet utvikle gode samarbeidsrutiner som sikrer at pasientene kan bli ivaretatt av Akutteamet gjennom 
deler av døgnet (slikt samarbeid forutsetter at Akutteamet besitter nødvendig kompetanse og at kravene i 
lov og forskrift ivaretas).  
 
Om natten er antallet psykiatriske pasienter relativt lavt, og det er lite hensiktsmessig å bemanne 
Psykiatrisk legevakt. Imidlertid er det mange pasienter som trenger vurdering av allmennlege, og rus og 
psykiatri er ofte en del av dette. Allmennleger som trenger faglig støtte ringer i dag via assistentlege på 
akuttpsykiatrisk avdeling, og det er vanlig at denne må konferere med bakvakt før saken kan avklares. 
Det innebærer at pasientene må vente lenge på en avklaring, og at Legevakten må ivareta mange ustabile 
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personer samtidig på tidspunkter da bemanningen er lav. Det bør vurderes om man kan tilpasse 
vaktordningene på akuttavdelingene på en slik måte at allmennlegene direkte tilgang til å konferere med 
spesialist i psykiatri. Sett fra Legevakens synspunkt kunne en slik konfereringsordning vært sentralisert 
for flere akuttavdelinger. En slik vaktordning kan kanskje også legge til rette for at pasienter som trenger 
det blir undersøkt av spesialist også om natten, for eksempel ved at undersøkelsen utføres på 
Storbylegevakten.  
 
Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på tvers av 
institusjoner og tjenestenivåer. De ambulante tjenestene deltar, og det vurderes i hvilken grad det er 
hensiktsmessig at de psykiatriske akuttavdelingene og helsetjenesten på rusområdet inngår. Det 
utarbeides felles retningslinjer for ansvarsområder og pasientforløp som sikrer at pasientene sikkert og 
effektivt overføres til neste behandler. Slik arbeidsfordeling må nedtegnes i en forpliktende avtale og 
innarbeides i Veiviseren for Hovedstadsområdet. Praksis må kommuniseres utad slik at det er enkelt for 
pasienter og helsepersonell å finne frem til riktig instans gjennom døgnet og uken. 

5.10.2 Organisering innad i Storbylegevakten 
Legevakten har i dag tre enheter med delvis overlappende eller supplerende funksjonsområde: 
Akutteamet, Sosial vakttjeneste og Psykiatrisk legevakt. Dette gir stor grad av fleksibilitet i ressursbruk 
og robusthet til å møte store svingninger i pasienttilstrømning, selv med små enheter. Sammen med 
allmennlegevakten gir Legevakten således et godt tilbud til pasientgruppen uten å være sårbar i forhold til 
bemanning slik små isolerte team kan være.  
Dertil overføres det mye kompetanse mellom personellet, og tilbudet kan kontinuerlig utvikle seg. Denne 
effekten bør utnyttes enda sterkere, ved at enhetene samles i en felles vaktbase og at man knytter seg 
tetter til de viktigste samarbeidspartnerne utenfor Legevakten.  
 
De tre enhetene har også en betydelig telefontjeneste. Ved tettere samarbeid kan dette utvides til å 
representere en ”psykososial legevaktsentral”. En slik sentral vil kunne ha betydning for eksempel ved 
tekniske problemer på legevaktsentralen, og ved større hendelser som krever økt kapasitet på 
legevaktsentralen.  
 
Anbefalinger om pasienter med psykiatriske plager 

• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på 
tvers av institusjoner og tjenestenivåer. Det utarbeides klarere felles retningslinjer for 
ansvarsområder og pasientflyt innenfor psykisk helse, inkludert ambulante team. Legevakten, 
DPS og representanter for fastlegene bør delta, eventuelt også psykiatriske akuttavdelinger. 
Retningslinjene må kommuniseres utad til pasienter og helsepersonell. I den grad man finner 
det hensiktsmessig deltar rusbehandlere i arbeidet.  

 
• Man bør etablere en felles bakvaktsordning for spesialister i  psykiatri om natten (når 

psykiatrisk Legevakt ikke er tilgjengelig), og vurdere om bakvakten kan benyttes ambulant 
ved behov for spesialistvurdering om natten.   

 
• De psykososiale tjenestene i fremtidens Storbylegevakt samles i en felles vaktbase som 

mottar henvendelser og fordeler oppgaver ut fra pasientenes behov. Vaktbasen inkluderer 
Sosial vakttjeneste, Akutteamet, Psykiatrisk Legevakt og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  

  
 

5.11  Pasienter med rusproblemer 
Svært mange av pasientene som oppsøker Legevaktens forskjellige enheter søker på grunn av rusrelaterte 
problemer. Dette inkluderer akutte forgiftninger, skader, overgrep, medisinske sykdommer, psykososiale 
kriser, abstinens behov for hjelp til avrusning og annen rusbehandling. Et pågående forskningsprosjekt 
om akutte forgiftninger tyder etter 3 måneders registrering på at antallet pasienter som kommer til 
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Allmennlegevakten på grunn av akutte forgiftninger kan være bortimot tredoblet de siden forrige 
undersøkelse 5 år tilbake. Mens man tidligere ofte opplevde at denne problemstillingen rammet en 
mindre gruppe personer med nedsatt allmenntilstand og lavt funksjonsnivå, ser man nå en sterkt økende 
andel yngre pasienter med høyere funksjonsnivå. Dette medfører at pasientenes behov er annerledes og 
mer differensiert enn tidligere.  
 
Disse pasientene får i dag behandling for komplikasjonene til sin rusmiddelavhengighet på Legevakten. 
Mange overnatter på observasjonsposten, en del av disse fordi man ikke lykkes med å fremskaffe andre 
tilbud. Det er imidlertid ofte vanskelig å få kanalisert pasientene videre i et godt behandlingsforløp som 
kan bidra til å løse det underliggende rusproblemet. Det er flere årsaker til dette. 
 

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et nytt tjenesteområde i spesialist-helsetjenesten, 
og under oppbygging. 

• Kapasiteten er for liten ved behov for akutt avgiftningsplass.  
• Det er ikke etablert gode nok pasientforløp fra Legevakten til ruspoliklinikker og andre aktuelle 

samarbeidspartnere. 
• Det foreligger i liten grad klare kriterier for hvilke pasienter som bør prioriteres til hvilket 

behandlingsnivå innenfor rusbehandling.  
• Mange pasienter er motivert for behandling når de er på Legevakten, fordi de opplever følgene av 

sin rusmiddelavhengighet så sterkt nettopp da. Det må være et sentralt mål for helsetjenesten å 
kunne tilby behandling i slike situasjoner, før pasientens motivasjon har forsvunnet.  

• Det foreligger ikke gode oversikter over de forskjellige behandlingstilbudene og deres 
målgrupper.  

• Det finnes ikke tilstrekkelige felles møteplasser som kan bidra til samarbeid omkring utviklingen 
av nye tjenester innenfor rusbehandling. 

 
Det må arbeides videre med å lage gode oversikter over tjenestetilbud, ansvarsområder og 
henvisningsrutiner innen rustjenestene. Legevakten, spesialisthelsetjenesten, rusmiddeletaten og 
representanter for fastlegene bør delta i arbeidet. Et av dokumentene som legges til grunn kan være 
Helsedirektoratets veileder for vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (IS-
1505). 
 
Legevakten har erfart at et tett samarbeid med Psykiatrisk Legevakt har løftet tilbudet til pasientene 
betydelig både innenfor og utenfor åpningstiden til Psykiatrisk legevakt. Det bør derfor etableres 
liknende ordninger opp mot spesialisthelsetjenestens rusbehandling. Gjennom et slikt samarbeid kan man 
sikre at pasienter som trenger akuttbehandling mest får et slikt tilbud, mens pasienter som kan vente litt 
får tilbud om oppfølging innenfor det tidsvinduet da de fortsatt er motivert for behandling.  
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Nedenfor beskrives noen eksempler på hvordan gode pasientforløp innen rusområdet bør være: 
 

• Pasienter som oppsøker Storbylegevakten for å få sovetabletter henvises med elektronisk epikrise 
tilbake til fastlegen, som på denne måten blir oppmerksom på at pasienten er i ferd med å utvikle 
avhengighetssymptomer.  

• Pasienter med akutt overdose og underliggende betydelig funksjonssvikt overføres direkte fra 
Legevaktens poliklinikk eller observasjonspost til akutt avgiftning i spesialisthelsetjenesten. 

• Pasienter som oppsøker Storbylegevakten på grunn av helseplager som skyldes underliggende 
rusbruk blir triagert som andre pasienter, det vil si undersøkt med en metodikk som avgjør 
rusmisbrukets alvorlighetsgrad og definerer hvilken instans som best kan hjelpe pasienten videre.  

 
Anbefalinger om pasienter med rusproblemer 
 

• Det etableres flere plasser for akutt avrusning/avgiftning. 
 
• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på 

tvers av institusjoner og tjenestenivåer. Et kriteriebasert kartleggingsverktøy til triage 
innenfor rusområdet tas i bruk på Legevakten.  

 
• Det etableres en vaktordning som sikrer at personell fra spesialisthelsetjenestens tverrfaglige 

rusbehandling deltar i arbeidet på Storbylegevakten på kveldstid og i helger, og  det etableres 
en direktetelefon for konferering (for eksempel ved avgiftningsenhet eller en fremtidig 
rusakutt).  

 
• I det videre arbeidet med en Rusakutt i Sykehusområde sentrum må tjenestetilbudet 

koordineres med Legevaktens tilbud. Det er en fordel dersom spesialisert rusbehandling er 
lokalisert innen gangavstand fra Storbylegevakten.  

 
 

5.12  Pasienter utsatt for seksuelle overgrep og relasjonsvold 
Voldtektsmottaket ble opprettet i 1986 og gir et strukturert og omfattende tilbud til pasienter utsatt for 
seksuelle overgrep. Fremtidens Storbylegevakt skal også tilby oppfølging til personer som har vært utsatt 
for vold i nære relasjoner, i tråd med nasjonale føringer. For å nå dette målet må tilbudet denne 
pasientgruppen får i dag systematiseres, og oppfølgingstilbudet sannsynligvis utvides. Utvikling av en 
slik tjeneste vil innebære en del nybrottsarbeid, ettersom dagens veileder for overgrepsmottak kun 
overfladisk har berørt dette. Arbeidet må utføres i samarbeid mellom Voldtektsmottaket og 
Skadelegevakten.   
 
De senere år har antallet pasienter utsatt for seksuelle overgrep økt betydelig til årlig omkring 300. Dertil 
registreres omkring 350 pasienter som utsatt for relasjonsvold. Hver av pasientgruppene utgjør ca 2 
promille av den kvinnelige befolkning  mellom 14 og 60 år. Årlig forekomst anslås til ca 1-3 prosent og 
mørketallene synes  således store. Det pågår samtaler med utvalgte kommuner i Akershus om at 
Legevakten skal tilby et overgrepstilbud også for pasienter tilhørende disse kommunene. Dette forventes 
å medføre et pasientvolum på ca 200 pasienter (forutsatt omtrent samme forekomst som i Oslo).  
 
Prosjektgruppen mener at man bør etablere en særskilt oppfølgingsenhet tilknyttet overgrepsmottaket, 
basert på positive erfaringer etter at man innførte systematisk oppfølging i 1998. Oppfølgingsenheten bør 
bemannes tverrfaglig av lege, sykepleier, sosialkonsulenter. Personalet fordeler hovedansvaret for 
pasientene ut fra pasientens individuelle behov. Enheten har et tidsavgrenset helhetsansvar for all 
oppfølging av pasienter etter overgrep, i de fleste tilfeller vil oppfølgingen avsluttes innen 3-4 måneder. 
Man bør vurdere å tilby gruppesamtaler. Oppfølgingsenheten bør primært være åpen på dagtid, men 
personellet bør delta noe i vaktarbeid for å sikre god kompetanseutveksling. Enheten vil kunne bygge opp 
spesialkompetanse og drive forskning innenfor dette området, og det bør legges til rette for utvidet 
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informasjonsarbeid overfor publikum og samarbeidspartnere. For å redusere legenes dobbeltrolle i 
enkeltsaker (behandler og sakkyndig vitne), bør skillet mellom oppfølgingsansvar og rettsmedisinsk 
ansvar markeres,  gjerne også i form av separat fagledelse for disse to oppgavene. 
 
Voldtektsmottaket er primært innrettet for akuttundersøkelse kort tid etter at pasienten har opplevd 
overgrepet. Overgrepsutsatte har imidlertid ofte høy terskel for å søke hjelp, og mange trenger 
betenkningstid før de oppsøker helsetjenesten. Pasienter som henvender seg sent har til nå blitt tatt imot 
avhengig av mottakets kapasitet. Overgrepsmottaket bør, i henhold til nasjonal veileder, tilrettelegge 
bedre for senhenvendelser. Dersom man markedsfører et slikt tilbud i befolkningen vil man kunne nå 
frem til grupper som i dag i liten grad kontakter hjelpeapparatet.  
 
Overgrepsmottak er et kommunalt ansvar. Samtidig stilles det særskilte krav til kompetanse. Ved 
akuttundersøkelsen er det hensiktsmessig at personell deltar som primært har andre arbeidsoppgaver. 
Dette medfører kompetanseutvikling i store deler av staben. I overlegegruppen og oppfølgingsenheten må 
det imidlertid finnes spisskompetanse på høyt nivå. Fagutvikling må forankres i et større 
utdanningstilbud og -miljø innen klinisk rettsmedisin. Rettsmedisinsk institutt deltar lite i direkte klinisk 
arbeid, så relevante samarbeidsmiljøer befinner seg i stor grad utenlands.  
 
Pasientene ved overgrepsmottaket utløser mye etterarbeid både i forbindelse med akuttundersøkelse, 
dokumentasjon og oppfølging. Dersom overgrepet blir anmeldt er det viktig at dokumentasjonen er 
tilstrekkelig. Dette arbeidet er tidkrevende, og honoreres ikke gjennom Normaltariffen. Mye arbeid 
medgår også i rettsapparatet. Dette blir ofte ikke honorert, fordi legen betraktes som vitne og ikke som 
sakkyndig. Det bør utarbeides honoreringsordninger for slikt arbeid, hvilket også er påpekt i NOU 2008:4 
”Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling”. 
 
Anbefalinger om personer utsatt for overgrep 
 

• Tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner styrkes ved at man utvikler et 
systematisk tilbud etter mønster fra Voldtektsmottaket.  

 
• Det etableres en særskilt oppfølgingsenhet tilknyttet overgrepsmottaket, og kompetansen 

suppleres med spesialist i psykiatri. 
 

• Det legges til rette for at pasienter kan oppsøke overgrepsmottaket også en tid etter at 
overgrepet fant sted. Tilbud om slik senhenvendelse markedsføres i befolkningen.  

 
 

5.13  Pasienter som ikke benytter fastlege  
Mange pasienter har ikke fastlege eller vet ikke hvem fastlegen er. Disse kommer derfor direkte eller 
ringer til Storbylegevakten angående problemstillinger som burde vært ordnet på fastlegenivå. Det finnes 
forskjellige årsaker til at pasienter havner i denne situasjonen.  

5.13.1 Pasienter uten rett til fastlege 
Legevakten opplever at personer med midlertidig opphold uten tilgang til fastlege og personer uten lovlig 
opphold oppsøker Legevakten for å få helsehjelp som en fastlege ville være bedre rustet til å yte. Dette 
gjelder utlendinger som jobber midlertidig i Norge, asylsøkere som har formelt bosted langt fra Oslo og 
ulovlige immigranter. Mange av disse lever et hardt liv med betydelige helseproblemer og preges også av 
dårlig økonomi. Allmennlegevakten har ved et estimat beregnet denne pasientgruppen til omkring 5 % av 
sine pasienter i Storgaten.  
 
Stønad til legehjelp gis bare dersom pasienten har trygderettigheter. Legen som yter helsehjelpen må i 
dag ha fastlegeavtale for å ha rett til trygderefusjon (med unntak av legevaktsarbeid). Man bør vurdere å 
etablere et særskilt legetilbud til pasientgrupper som dette. En fremgangsmåte er å etablere samarbeid 



48

48 

med utvalgte fastlegepraksiser i Oslo. En slik relasjon kan også legge til rette for samarbeid omkring 
rekruttering og videreutdanning av leger. Et annet alternativ er å etablere et særskilt legekontor for slike 
vanskeligstilte pasienter.  

5.13.2 Pasienter som ikke bruker sin fastlege 
Mange pasienter med lovlig opphold opplever at de den første tiden i Norge ikke kan få tildelt eller velge 
fastlege. Dette kan for eksempel skyldes at de ikke har mottatt personnummer eller at de mangler 
permanent adresse. Dette gjør at de henvender seg til Legevakten i stedet for til en fastlege. En mer 
effektiv gjennomføring av retten til fastlege vil gjøre at disse personene får en fastlege å henvende seg til.  
 
Pasientlistene oppdateres og sendes fastlegene en gang pr måned, 10 dager etter at oppdateringen gjelder. 
Dette medfører at enkelte pasienter opplever å bli avvist hos sin nyvalgte fastlege fordi de ikke er 
registrert på listene. En mer effektiv og hyppigere oppdatering av listene til fastlegene vil avhjelpe slike 
problemer. Fastlegene bør også håndtere slike henvendelser ubyråkratisk og gi pasienten time selv om 
legen ikke har mottatt tilmelding fra NAV.  
 
Anbefalinger om pasienter som ikke bruker fastlege 

• Man bør vurdere å etablere en ordning som sikrer at pasienter som står utenfor fast-
legeordningen (EU-borgere som er turister/arbeider her midlertidig etc.) kan tilbys ordinære 
legetjenester andre steder enn på Storbylegevakten. Et legekontor som tilbyr slike tjenester 
kan samlokaliseres med Storbylegevakten. 

 
• Det bør etableres en mer effektiv formidling fra NAV om hvem som står på fastlegenes lister, 

slik at disse oppdateres fortløpende. Storbylegevakten må ha direkte tilgang til 
Fastlegeregisteret på en bedre måte enn i dag.  

 

5.14 Beredskap og katastrofer 
Legevakten spiller en nøkkelrolle ved større hendelser som påvirker byens befolkning. Eksempler på 
slike hendelser er branner, masseskader, utbrudd av smittsomme sykdommer, sultestreiker og liknende. 
Legevaktens hovedfunksjoner er pasientbehandling og informasjonshåndtering via legevaktsentralen, og 
varsling av relevante myndigheter. Sosial vakttjeneste har ansvar for å opprette og drive kommunens 
byomfattende kriseteam og oppretter under politiets ledelse psykososiale støttesentre for involverte og 
pårørende. I slike situasjoner innhenter vakttjenesten støtte fra en rekke samarbeidspartnere. Også byens 
privatpraktiserende leger kan mobiliseres ved særskilte behov.  
 
Legevaktens lokaler er utgangspunkt for slik opptrapping av tjenestene. Det er også aktuelt å benytte 
lokaler andre steder, men erfaringen tilsier at en robust, sentralisert legevakt sammen med sykehusene 
kan behandle et stort antall akuttpasienter. Ved behov for avlastning vil man henvise pasienter med lite 
alvorlige sykdommer/skader til tjenesteapparatet i bydelene.  
 
I Oslo er kommunelegens funksjoner fordelt på forskjellige leger i samfunnsmedisinske funksjoner 
(kommuneoverleger, bydelsoverleger, smittevernoverleger m.v.). Når disse ikke er tilgjengelige,  har 
Legevakten delegert kommunelegemyndighet. I praksis vil kommuneoverlegen eller tilsvarende i en del 
tilfeller bli kontaktet og rykke ut også utenom vedkommendes normalarbeidstid.  
 
Anbefalinger om beredskap og katastrofer 

• Legevaktens beredskapsfunksjon må opprettholdes og videreutvikles i fremtidens 
Storbylegevakt, i samarbeid med relevante institusjoner. Lokalene må tilrettelegges for 
hendelser som rammer store grupper. 
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6 Kvalitet og kompetanse 

6.1 Storbylegevaktens særskilte kompetansebehov 
Legevaktarbeid innebærer en betydelig risiko for uheldige hendelser og medisinske feil. Dette gjenspeiles 
bl.a. ved at antallet klager på fastleger er mye høyere på legevakt enn i egen praksis. En hovedårsak til 
dette er vaktkonsultasjonens karakter: Ukjente pasienter, kort sykehistorie, helseproblemer i endring, 
tidspunkt på døgnet mv. Imidlertid er det også et faktum at legevakttjeneste lider under mangelfull 
forskning, organisering og kvalitetssikring på mange områder. Legevakten i Oslo har gjennom en årrekke 
utviklet rutiner og prosedyrer for å forbedre pasientsikkerheten, og opplever at en systematisk tilnærming 
reduserer antallet uheldige hendelser. Disse erfaringene er nyttige for utøvende helsepersonell og 
helsepersonell i utdanning. Samtidig er det viktig å erkjenne at det er nødvendig å jobbe systematisk for å 
forbedre pasientsikkerheten ytterligere. For eksempel er det ønskelig å etablere nye nasjonale standarder 
for triage og telefonrådgivning.  
 
Storbylegevakten har i tillegg til de fagmedisinske utfordringer en særskilt oppgave i forhold til å sortere 
tilstander og hjelpe pasientene å finne fram til riktig sted i et komplekst helsetjenestetilbud. God sortering 
kan hjelpe pasienter inn i gode pasientforløp og legge til rette for effektiv ressursbruk i andre deler av 
helsetjenesten.  Legevakten har i dag en sterk tverrfaglig innretning, hvilket bidrar til helhetstenkning og 
gjør det mulig å løse problemer uten at det er nødvendig å henvise til andre instanser. Denne 
arbeidsformen er i seg selv en betydningsfull erfaring for helsepersonell. 
 
Den grunnleggende kompetansen hos personellet er:  

• En bred helse- og sosialfaglig orientering på tvers av faggrenser. 
• Bred kunnskap om vanlige akutte sykdommer, skader og kriser. 
• Hastegradsvurdering (triage) basert på klinisk vurdering og begrensede tilleggsundersøkelser. 
• Spisskompetanse vedrørende akutt farlige tilstander, med fokus på tilfeller som lett kan overses. 

Kompetanse til å utrede/avklare og avgjøre når det er nødvendig å henvise videre og til hvilken 
instans. 

• Spisskompetanse innenfor sentrale kjerneområder (bl.a. lukket bruddbehandling, akutte 
infeksjoner, akutte smertetilstander, akutt sinnslidelse inkludert selvmordsvurderinger, akutte 
psykososiale kriser, overgrepsproblematikk). 

• Særskilt kompetanse innen observasjon av uavklarte pasienter. 
• Oversikt over hjelpeapparatet i Oslo og smidige henvisningsrutiner til dette. 
• Tverrfaglig/helhetlig tilnærming. 
• Evne til å håndtere språk- og kulturforskjeller. 
• Høy etisk standard, gi likeverdig behandling til alle. 

 
Storbylegevakten skal behandle pasienter tilhørende mange fagområder. For å bedre kompetanse, 
gjensidig forståelse og arbeidsmiljø er det viktig at leger, sykepleiere og andre faggrupper har mulighet 
til å rullere på forskjellige enheter i for eksempel 6 eller 12 måneders perioder.  
 
Anbefalinger om Storbylegevaktens kompetanse 
 

• Dersom man skal lykkes med å bygge opp en kompetanse tilpasset  Storbylegevaktens 
ansvarsområde, er det nødvendig å etablere en institusjon som er autonom og  har en egen 
identitet og mulighet til å fokusere på egne utfordringer.  

 
• Storbylegevakten må satse videre på å utvikle breddekompetent personell i fagområdet 

akuttmedisin og akuttsykepleie, herunder hastegradsvurdering/triage.  
 

• Storbylegevakten satser videre på å utvikle spisskompetanse innenfor enkelte 
satsningsområder inkludert akutt farlig sykdom, skadebehandling, akutt psykiatrisk lidelse, 
psykososiale kriser m.m. 
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6.2 Forskning og kvalitetsutvikling 
Legevaktmedisin har historisk sett vært lavt prioritert, og fagområdet trenger utvikling. Det har i mange 
år vært drevet kvalitetssikring og forskning ved Legevakten i Oslo, men i varierende grad og til dels lite 
samordnet. Det samme har vært tilfelle i hele Norge. Kunnskap om pasientforløp og logistikk er 
mangelfull på mange områder. Flere fagområder har behov for å bringe førstelinjeperspektivet inn i 
forskningen enn de som allerede benytter Legevakten i sine forskningsprosjekter. 
 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin ble derfor opprettet i 2005 i tilknytning til Universitetet 
i Bergen. Hensikten var å styrke kompetansen innen norsk legevaktsmedisin gjennom forskning. Senteret 
er kommet godt i gang, men de fleste av de om lag 25 prosjektene som er beskrevet på nettet er rettet mot 
legevakt i distrikt eller mindre byer. Lite har vært fokusert på en Storbylegevakts spesielle utfordringer, 
slik som innvandrerhelse, opphopning av rusproblemer, psykiske lidelser, ulik bruk av helsetjenester, 
sosial ulikhet og helse. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo har ikke hatt 
legevaktsarbeid som et hovedsatsningsområde. Instituttet har imidlertid et ønske om å fokusere på 
storbyrelatert arbeid (bl.a. innvandrerhelse, rus, bruk av helsetjenester, sosiale helseforskjeller). Instituttet 
har også et satsningsområde KLOK: Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring, som 
omhandler systematisk tenkning omkring kvalitetsforbedring.  
 
Om lag en tredel av alle norske fastleger deltok i 2004 ikke i noen legevaktsordning (Otterlei B, Bentzen 
N. Færre fastleger deltar i legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen nr 10,  2007; 127: 1352-3). I Oslo deltar 
omkring 150 av 450 fastleger i legevakttjenesten. Samhandling mellom fastleger, kommunal legevakt og 
spesialisthelsetjenesten er derfor også en spesielt viktig utfordring i Oslo.  
 
Alt i alt har vi lite forskningsbasert kunnskap om Storbylegevaktens spesielle utfordringer og hvordan vi 
best kan møte disse. Storbylegevakten er med sitt store nedslagsfelt, bredt sammensatte og 
multikulturelle pasientgrunnlag og sine gjennomarbeidede rutiner et eldorado for forskning og 
undervisning. Det bør derfor etableres en forskningsenhet tilknyttet Storbylegevakten. Enheten må ha en 
plass i det daglige arbeidet på avdelingen.  
 
Legevakten i Oslo er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune. Det regionale helseforetaket 
har en lovpålagt plikt til pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende (Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8). Samme lov pålegger foretaket å ha et 
kvalitetsutvalg (§3-4) og drive aktivt kvalitetsforbedrende arbeid. Disse forpliktelsene bør føres inn i 
Storbylegevakten. Kommunen og fastlegene har ikke det samme lovpålagte ansvar for utdanning, 
forskning og opplæring som helseforetakene har. Deres primæransvar er å sørge for at alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i kommunen skal få nødvendig helsehjelp. Fastleger plikter å delta i kommunal 
legevakt. Kommunal legevakt er i tillegg regulert gjennom Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus, som stiller krav til samhandling mellom kommuner og helseforetak. 
 
Storbylegevakten bør organiseres med en egen enhet som har ansvar for forskning, undervisning og 
kvalitetsforbedring. Selve arbeidet bør foregå i alle Storbylegevaktens ulike enheter, men kompetanse når 
det gjelder organisering, veiledning og oppfølging av prosjektene må samles på ett sted, ellers blir de 
fragmenterte og lite effektive. Enheten bør bemannes med 2-3 forsknings- og undervisningskompetente 
klinikere som bør være knyttet opp til Universitetet i Oslo i form av professor I eller II stillinger. Enheten 
vil også kunne utvikle Legevakten som en utdanningsinstitusjon for legevaktsrelatert medisin. Dette 
gjelder både legers grunn-, videre- og etterutdanning og utdanning av andre relevante helsearbeidere.  
For å knytte fastlegene tettere opp mot Storbylegevakten bør man legge særlig vekt på å etablere kurs for 
disse, og å etablere lokaler som egner seg for fastlegenes gruppebaserte spesialistutdanning.  
 
Man bør gå i dialog med Universitetet om hvor vidt Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin delvis 
eller helt bør samlokaliseres med Storbylegevakten. En slik samlokalisering kan i stor grad understøtte en 
faglig utvikling i fremtiden. 
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Det er viktig også å knytte sykepleietjenesten til det videre arbeidet på dette området. En sykepleier 
arbeider med doktorgradsarbeidet ”Henvendelser til legevakt og sykepleiebeslutninger” ved UiB. Det bør 
legges til rette for slike forskningsprosjekter også i Oslo. Høyskolene bør inviteres til et samarbeid om 
utdanning, forskning og kvalitetsutvikling i Storbylegevakten. 
 
Anbefalinger om forskning og kompetanseutvikling 
 

• Det etableres en særskilt forsknings- og undervisningsenhet i Storbylegevakten. Enheten bør 
knyttes til Universitetet i Oslo og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

 
• Universitetet i Oslo inviteres til dialog omkring en samlokalisering med Institutt for allmenn- 

og samfunnsmedisin. 
 

• Høyskolene bør inviteres til et samarbeid om utdanning av sykepleiere og helsefaglig 
personell, forskning og kvalitetsutvikling i Storbylegevakten. 

 
 

6.3 Utdanning av leger 
Det er svært viktig at den første lege som undersøker en pasient har bred kompetanse, for å sikre  riktig 
diagnose og behandling så raskt som mulig. Dette stiller krav til legevakt og mottaksavdelinger på 
sykehusene. Utviklingen i retning av stadig større spesialiseringsgrad forsterker behovet leger med 
breddekompetanse. Internasjonalt ser man en utvikling i retning av særlige utdanningsløp for å 
etterkomme dette behovet.  

6.3.1 Intern opplæring på Legevakten 
Legene på Legevakten i Storgaten er i dag fast ansatte og arbeider i fast turnus. Dette gir kontinuitet og 
oversiktlig kompetanse. Legekollegiet er ved ansettelse på Legevakten ofte ungt og uerfarent. 
Tjenestetiden har tradisjonelt vært kort (fra måneder til få år), og det må være et hovedmål for 
Storbylegevakten å beholde legene over tid. Ansettelsestiden har økt de senere år på hele Legevakten, 
spesielt på Skadelegevakten der man har fått nye oppgaver og knyttet seg tettere til 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Det vil gi en betydelig kompetanseøkning og erfaringsbredde å ha fastleger arbeidende inne på 
allmennlegevakten. Dette krever tilrettelegging avtalemessig og i praktisk utforming av tjenesten. Dagens 
legeskiftledersjikt bør utvikles til overleger som er spesialister i allmennmedisin med kompetanseområde 
eller ny spesialitet i akuttmedisin. Disse legene bør mestre en del enkle prosedyrer som kan bidra til rask, 
nødvendig avklaring (for eksempel utvalgte ultralydundersøkelser og gynekologisk ultralyd). På 
skadesiden må legene beherske et utvalg kirurgiske inngrep.  
 
Grunnsjiktet bør være leger som har påbegynt sin spesialisering til relevant spesialitet (for eksempel 
allmennmedisin, indremedisin, pediatri, kirurgi, ortopedi eller ny spesialitet i akuttmedisin.  

6.3.2 Grunnutdanning av leger 
Legevakten er i dag i liten grad et undervisningssted for legestudenter.  
 
Skadelegevakten i Oslo deltar i studentundervisning på to forskjellige tidspunkter i utdanningen. I 4. 
semester har studentene obligatorisk undervisning i chirurgia minor på Legevakten. Hver gruppe har en 
dags innføringskurs i kirurgisk sårbehandling med trening i anestesi- og suturteknikk, og 
bruddbehandling med basal gipseteknikk. Etter innføringskurset skal alle studentene etter tur følge 
vakthavende lege på ettermiddag og helg. To studenter er til stede på skadeavdelingen samtidig. I siste 
studieår har studentene åtte timer kasusbasert undervisning. 
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Allmennlegevakten i Oslo har hatt en del studenter utplassert i allmennpraksisperioden (8 uker), men 
dette er ikke en permanent ordning. Drøyt 40 turnusleger kjører sykebesøk 10 vakter hver i løpet av 
distriktstjenesten. Turnuslegene gjennomgår et en dags legevaktkurs og har faglig støtte hos skiftleder på 
vakt, for øvrig veiledes de av fastlegen som har dem utplassert i distriktstjeneste.  
 
Legevakten i Tromsø brukes til undervisning av studenter på 4. året. Undervisningen skjer på 
allmennlegevakten på kveldstid fra kl. 18-21.  En universitetslektor er på vakt sammen med to studenter. 
Hver student rekker som oftest to uselekterte pasienter hver der de har ansvar for undersøkelse og 
behandling under veiledning av lektor. Lektor har det juridiske behandlingsansvaret. Pasientene som 
undersøkes av studenter, slipper å betale for konsultasjonen.  Medisinstudiet i Tromsø har hatt denne 
undervisningen gjennom mange år og har god erfaring med den.   
 
Allmennlegevakten i Trondheim brukes ikke systematisk til studentundervisning, utover at studenter som 
har klinisk praksis hos en fastlege kan være med praksislæreren på vakt. Vi har ikke fått brakt på det rene 
om det foregår studentundervisning på skadelegevakten.  
 
Ved Bergen legevakt undervises legestudenter i 3.-4. studieår i chirurgia minor. I siste studieår brukes 
Legevakten til opptak av video med student for bruk i konsultasjonsundervisningen.  

6.3.3 Videreutdanning av leger 
Tjeneste på Skadelegevakten meritterer som ett års sideutdannelse for flere spesialiteter, og  gir tellende 
tjeneste til spesialitetene i generell kirurgi og ortopedi. Dette gjør både at personell blir over tid, og at 
avdelingen tiltrekker seg erfarent personell. Tjeneste på Allmennlegevakten meritterer som to års tjeneste 
i spesialiteten i Allmennmedisin.  
 
Det bør etableres hospiteringsordninger i Storbylegevakten for fastleger og leger som kjører legevakt, og 
slik hospitering bør være tellende i spesialistutdanningen i Allmennmedisin. Likeledes bør det etableres 
et løpende kursopplegg for alle som er engasjert i legevaktstjeneste.  
 
Det vurderes å etablere ”kompetanseområder” innenfor fagfelt der tre eller flere tradisjonelle 
spesialistfelt faller sammen. Legevaktsmedisin kan være aktuelt som et slikt kompetanseområde, men 
dette er ikke avklart.  
 
Når det gjelder en eventuell ny spesialitet i akuttmedisin, så vil relevansen av denne avhenge av hvilken 
faglig innretning Storbylegevakten får, og hvilken faglig innretning spesialiteten får. Dersom 
Storbylegevaktens oppgaver ikke blir endret i vesentlig grad, er det for eksempel ikke svært relevant å 
bemanne den med akuttspesialister dersom disse har en utdanning som fokuserer sterkt på anestesi- og 
kirurgikompetanse. Dersom man går langt i å integrere Storbylegevakten i områdesykehuset vil 
situasjonen være en annen.  
 
Storbylegevakten til sannsynligvis uansett kunne være et relevant arbeidssted for spesialistkandidater 
innen akuttmedisin, i det minste i deler av utdanningen. Man bør forsøke å etablere standardiserte 
utdanningsløp der tjeneste på Storbylegevakten inngår som en del. Tjenesten vil være relevant bl.a. for 
utdanningene nevnt ovenfor. Spesialister i akuttmedisin vil være en spesielt egnet gruppe i overordnede 
legestillinger i fremtidens Storbylegevakt.  
 
Uavhengig av hvordan spesialistutdanningene utvikler seg er det avgjørende for en institusjon av 
Storbylegevaktens omfang at man har gode utdanningsløp som sikrer at en del av legene videreutvikler 
sin kompetanse og blir i mange år. Dersom dette ikke ivaretas av de formelle utdanningene må Oslo 
kommune og Helse Sør-Øst i fellesskap etablere skreddersydde utdanningsprogram som korresponderer 
med Storbylegevaktens behov for kompetanse.  
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Anbefalinger om utdanning av leger 

 

• Fastlegene i Oslo bør jobbe tettere sammen med de ansatte legene på Storbylegevakten, slik 
at kompetanse overføres begge veier. 

 

• Legestudenter bør i større grad ha klinisk undervisning i Storbylegevakten. 
 

• Man bør etablere standardiserte ordninger der tjeneste på Storbylegevakten inngår som en del 
av et utdanningsløp innen spesialiteten allmennmedisin og andre relevante kliniske 
spesialiteter.  

 

• Det etableres særskilte kompetanseprogram for underordnede leger og  overordnede leger. 
 

• Ved etablering av nye spesialistordninger kan Storbylegevakten spille en betydelig rolle 
dersom forholdene legges til rette for det.  

 

 

6.4 Utdanning av sykepleiere og annet helsefaglig personell  
Pasientsortering med hovedfokus på hastegrad (triage) er et fagfelt som i fremtiden vil kreve systematisk 
videreutvikling. Kravene til triage øker med økende spesialisering i helsetjenesten, stadig skiftende 
behandlingstilbud og skiftende oppgavefordeling mellom aktører i helsetjenesten. Fagområdet som må 
videreutvikles i tett samarbeid mellom leger og det helsepersonell som i praksis utfører store deler av 
triagearbeidet.  

6.4.1 Intern opplæring på Legevakten 
I mange år har legevaktene blant annet i Oslo og Bergen drevet videreutdanning i form av kliniske stiger, 
som baseres på lokal kompetanse og lokale behov. I dag er det ikke noe felles utdanningsløp for 
sykepleierne på kommunal del og statlig del av Legevakten. Dette innebærer at utdanningen i mindre 
grad enn tidligere er relevant for tjeneste i andre legevakter, der man ikke har et organisatorisk skille 
mellom allmenn- og skadelegevakt slik man har i Oslo.  

6.4.2 Grunnutdanning  
Storbylegevakten bør benyttes som praksissted i grunnutdanningen av både sykepleiere, 
helsefagarbeidere og helsesekretærer.   

6.4.3 Videreutdanning 
Mange sykepleiere tar videreutdanning innenfor det fagområdet de arbeider i. Sykepleiere i 
akuttmottak/legevakter velger ofte videreutdanning innenfor andre fagområder som anestesi, intensiv 
eller psykiatri. Dette medfører ofte at erfarent personell skifter arbeidssted, og går tapt som ressurs på 
Legevakten.  
 
Det finnes i dag fire ulike videreutdanningsløp innenfor akuttsykepleie som fokuserer på områdene 
akuttmottak, legevakt og AMK-sentral. Det arbeides for å etablere en videreutdanning i akuttsykepleie 
(90 studiepoeng) med fokus de samme områdene. En slik utdanning kan knyttes opp mot 
Storbylegevakten og bidra til at man utvikler og beholder kompetanse i større grad enn i dag. 

6.4.4 Optimal organisering av sykepleiere og øvrig helsepersonell  
Prosjektgruppen har diskutert hvordan man best kan organisere personellet på Storbylegevakten. Det er 
bred enighet om at ettersom man utvider oppgaver og funksjonsbredde er det nødvendig å la personellet 
spesialisere seg. Dette medfører kvalitet, faglig selvtillit og trivsel på arbeidsplassen. Dette har man erfart 
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etter at pleiepersonellet ble delt i to grupper i 2004 (i en overgangsperiode fra sykehusreformen til 2004 
var samtlige ansatt i Oslo kommune).  
 
På den annen side utsettes sykepleiere på Legevakten for sterke påkjenninger i fagfelt som er relativt lite 
utviklet i Norge (for eksempel triage i skranke og telefonrådgivning). Sykepleierne står også ofte i 
posisjoner der de bærer et eneansvar for pasienters ve og vel (for eksempel i mottakelsen og på 
legevaktsentralen). Dertil kommer en høy andel kvelds- og nattarbeid, noe som medfører slitasje.  
 
De senere år har man på hele Legevakten opplevd at sykepleiere etter noen år søker seg til andre 
arbeidsplasser, slik man tidligere først og fremst har opplevd hos legene. For å motvirke disse tendensene 
er det ønskelig med muligheter for rotasjon, fordypning, utvikling og forskning. Slike tiltak vil man 
lettere kunne oppnå dersom personellet har samme arbeidsgiver. Det vil også være en stor styrke dersom 
det opprettes en særskilt forsknings- og undervisningsenhet.  
 
Prosjektgruppen ser det ikke som ønskelig at man innfører så stor grad av rotasjon mellom avdelinger at 
personellet må kunne bytte avdeling fra dag til dag. Rotasjoner er ønskelig, men må gi nødvendig ro til å 
fokusere på ett fagfelt over noe tid. Slik kan man ivareta både kvalitet og arbeidsmiljø på en god måte. 
 
Legevaktens arbeidsoppgaver medfører at det er stor arbeidsmengde på kveldstid og i helgene. Dette 
medfører behov for et høyt antall ansatte, og betydelig bruk av deltidsstillinger. Det bør utredes hvilke 
aktiviteter Storbylegevakten kan forsterke på dagtid for å forbedre denne situasjonen. 
 

Anbefalinger om utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell 
 

• Personellet på Storbylegevakten bør ha felles arbeidsgiver slik at man kan utvikle 
utdanningsløp og rotasjonsmuligheter som tilrettelegger for breddekompetanse og å holde på 
personell over tid.  

 

• Det jobbes videre med interne utdanningsprogrammer samtidig som det utvikles 
videreutdanningsløp i akuttsykepleie.  

 

• Storbylegevakten bør benyttes som praksissted for studenter. 
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7 Observasjonsposten  

7.1 Dagens observasjonspost – storbyens sykestue 
Pasientene i dagens observasjonspost er innlagt for et bredt utvalg av problemstillinger. Posten brukes til 
å kvalitetssikre arbeidet på poliklinikken, tilby pasientene rask avklaring på laveste effektive nivå og 
skjerme pasienter og sykehus fra unødige innleggelser. Resultatet er at pasientene ferdigbehandles på ett 
sted, og at man raskt kan bistå i forhold til både medisinske og sosiale problemer. Maksimal liggetid er 
24 timer.  
 
Bemanningen er 1 overlege (p.t. spesialist i nevrologi), og ½ allmennlege på dagtid samt på helgedager 1 
allmennlege. På kvelds- og nattestid har vakthavende lege på poliklinikken tilsyn med posten. Posten har 
24,5 sykepleierårsverk. Det behandles omkring 7000 pasienter pr år (2007). De viktigste 
diagnosegruppene er 
 

Brystsmerter (antatt ikke koronare), besvimelse, kardiologi:  20-35 % 
Nevrologi, magesmerter, infeksjoner (unntatt sepsis):   10-15 % 
Psykiatri, psykososiale belastninger, overgrep:   10-15 % 
Hjernerystelse       10 % 
Skader utenom hjernerystelse     10 % 
Astma og KOLS      5-10 % 

 
Omkring 1400 pasienter (20 %) innlegges videre i sykehus, 75 % av disse i medisinsk avdeling. Tabellen 
viser hvor pasientene ble innlagt i 2007, og hvordan fordelingen ville bli dersom hovedstadsprosessens 
prinsipper gjennomføres slik vi har forutsatt i avsnitt 4.6.1) 
 

Innleggelser fra Obsposten totalt
før og etter hovedstadsprosessen
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7.2 Andre observasjonsposter 
Flere av sykehusene har etablert separate observasjonsposter. Ingen av disse er tilknyttet en 
legevaktfunksjon.  
 
Ullevål Universitetssykehus har en observasjonspost med 17 medisinske senger (9 i helgen), hvorav  3 
senger benyttes til gastrokirurgiske pasienter. Halvparten av pasientene utskrives innen 1 døgn. Dersom 
UUS mister sine lokalsykehusfunksjoner er det grunn til å tro at observasjonsposten vil bli innrettet på en 
annen måte enn i dag.  
 
Diakonhjemmet sykehus har 4 observasjonssenger på dagtid, 5 senger på kveld/natt. De fleste pasientene 
er indremedisinske og 2/3 utskrives innen 24 timer.  
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Lovisenberg Diakonale Sykehus har ingen egen observasjonspost, men 3 senger i akuttmottaket benyttes 
som observasjonssenger ved overbelegg på medisinsk avdeling.  
 
Aker Universitetssykehus har 10 observasjonssenger (5 medisinske og 5 kirurgiske).  
 
I nye Akershus universitetssykehus etableres det i tilknytning til Akuttmottaket to observasjonsposter – 
en 24-timers post (23 senger) og en 72-timers post (28 senger). Postene vil være felles for medisin, 
kirurgi, ortopedi, gynekologi, ØNH og nevrologi. Både Akuttmottaket og de to observasjonspostene vil 
være organisert i Akuttmedisinsk avdeling og på medisinsk legeside vil det bli tilknyttet faste stillinger, 
mens det på kirurgisk side blir mer ad hoc tilknytning. 3 overleger og 3 assistentleger er fast på postene, 
og alle turnuslegene på Ahus (totalt 20) skal ha sin medisinske og kirurgiske tjeneste knyttet til de 
postene. Observasjonsposten har fått en noe høyere pleiefaktor sammenlignet med øvrige sengeposter, 
Noe av bakgrunnen for den nye organiseringen er at en forventer at inntil 70 % av  pasientene forventes å 
ha liggetid under 3 døgn og en ser for seg at de to nye avdelingene skal utgjøre ”lokalsykehuset i 
områdesykehuset”.  
 

Sykehus Senger 
medisin 

Senger 
kirurgi 

UUS 14  (helg 8) 3 (helg 1) 

Diakonhjemmet 4  (kv/n 5) 10-25 % 
Aker 5 5 
Lovisenberg (3) 0 
Nye Ahus 23 + 28 Se tekst 

 

7.3 År 2012: En styrket storbysykestue 
Man har gode erfaringer med observasjonsposten som ”storbyens sykestue” fra 1982 og frem til i dag. 
Posten benyttes til kvalitetssikring av egne pasienter, øker antallet pasienter som kan ferdigbehandles på 
ett sted, og avlaster sykehusene for innleggelser. Observasjonsposten benyttes også til å løse problemer 
som det ikke er etablert særskilte ordninger for. Et slikt eksempel er innleggelse av pasienter som ikke er 
akutt syke, men på grunn akutt nyoppstått behov eller utilstrekkelig hjelp ikke kan bo hjemme. 
Eksempler på dette kan være marginalt fungerende pasienter som får lettere skader, eller personer med 
lavt funksjonsnivå som trenger døgntilsyn pga akutt sykdom hos ellers frisk person i samme husholdning. 
Hjemmetjenesten trenger ofte noe tid for å finne løsninger i slike situasjoner, og innleggelse i sykehus er 
lite hensiktsmessig.  
 
Gjennom faglig samarbeid kan man med enkle grep utvide observasjonspostens virkeområde slik at flere 
pasienter ferdigbehandles på ett sted. Aktuelle pasientgrupper er beskrevet i kapittelet om pasientenes 
behov, og kort oppsummert i tabellen nedenfor. Hver enkelt endring må vurderes nærmere i samarbeid 
med de involverte fagmiljøene. 
 
Pasientene i tabellen vil representere en økning av antall liggedøgn med ca 50 %. Dette er i tråd med den 
generelle tendens at flere pasienter i fremtiden vil bli ivaretatt innenfor kommunehelsetjenesten, og at 
man ved bruk av medisinsk teknologi kan avklare flere tilstander poliklinisk eller ved korte innleggelser. 
Posten er lite kostnadskrevende i forhold til sengeposter i sykehus. Det må tilføres noe ressurser i forhold 
til i dag. Det viktigste er sannsynligvis spesialist i indremedisin og forbedret tilgang til radiologiske 
undersøkelser.  
 
En rekke pasientgrupper bør ikke innlegges i observasjonsposten, fordi de vil få et bedre tilbud andre 
steder. Dette gjelder pasienter som antas å trenge medisinsk behandling på et høyere nivå. Spesielt må 
pasienter med ustabile vitale funksjoner eller risiko for plutselig dødsfall innlegges i sykehus som tilbyr 
nødvendige støttetjenester innenfor akuttmedisin som stansteam, anestesiberedskap og 
respiratorkapasitet. Det vil også være krevende å inkludere pasienter underlagt tvang. Det er også 



57

57 

prosjektgruppens oppfatning at Storbylegevakten ikke bør være en mellomstasjon ved overføring fra 
høyere behandlingsnivå til hjemmet, slike pasienter ivaretas bedre i samspill mellom sykehus og 
lokalbaserte tjenester og spesialiserte intermediæravdelninger.  
 

Pasientgruppe Behandling Liggetid 
(maks) 

Mulig 
volum 

Kompetansekrav 
(utover dagens) 

Skader til mobilisering Smertebehandling, 
mobilisering 

72 700 Økt bemanning 

Ryggsmerter uten 
faresignaler 

Smertebehandling, 
mobilisering 

72 200  

Skader som innlegges 
direkte i sykehus 

Smertebehandling, 
mobilisering 

72 400  

Utvalgte funksjonssvikt Lab, rtg, CT, 
observasjonstid 

24(-72) 500 CT utvidet  
Spes indremed.  
Økt bemanning 
Overflyttingsrutiner bydel 

Passert uvelbefinnende, nå 
normal nevrologi  

Lab, rtg, CT, 
observasjonstid 

24 500 CT utvidet 

Blodpropp i legg/lunger 
må utelukkes 

Endelig diagnostikk  24 500 Retningslinje 
CT lunger  
UL (Radiolog) 

Astma/KOLS  72 150 Blodgass 
Etseskader, øye Sekundærvurdering 

etter skylling 
24 150 Opplæring  

Diverse pasienter som i 
dag innlegges etter <24 t 
uten at ytterligere 
utredning er nødvendig  

Lengre 
behandlingstid 

72 500  

Sum   3600  

7.4 År 2020: Felles observasjonspost med sykehuset? 
Dersom Storbylegevakten samlokaliseres med et sykehus kan man i et langtidsperspektiv tenke seg at 
enkelte pasienter som i dag innlegges i spesialiserte avdelinger kunne få god behandling i en 
observasjonsenhet på Storbylegevakten. Dette ville være en utvikling som kan ha fellestrekk med 
Akuttklinikken i Lund og University College Hospital i London, der man etablerer tverrfaglige 
akuttenheter som overtar akuttfunksjoner og vaktansvar fra spesialistavdelingene og bidrar til at akutt og 
elektiv virksomhet skilles fra hverandre. En slik utvikling vil i praksis medføre at Storby-legevaktens 
observasjonspost overtar både funksjoner og pasienter som i dag ligger i observasjons-poster og vanlige 
sengeposter på sykehusene. Kompetansen hos personellet må heves betydelig. Kravene til god 
infrastruktur (prosedyrer, IKT-løsninger m.v.) vil være store. Relevante spesialister må involveres tungt i 
å utvikle pasientforløp, og være tilgjengelige for kompetanseutveksling. I Lund har man akuttposter som 
behandler et bredt spektrum av tilstander på denne måten.  

7.5 Konsekvenser av å utvide observasjonsposten 

7.5.1 Liggetid 
Dagens maksimale liggetid på 24 timer praktiseres strengt. Pasientene blir med svært få unntak utskrevet 
neste dag mellom kl 08 og 16, hvilket ofte gir en liggetid på bare 6-12 timer. Dette er nødvendig for å 
unngå at posten blir fylt opp. Samtidig er det store pasientgrupper som trenger noe lengre tid, men som 
likevel ikke har behov for spesialisthelsetjenester på sykehusnivå. Disse kunne vært bedre ivaretatt 
dersom man var noe mer fleksibel i forhold til liggetid. Prosjektgruppen foreslår derfor en maksimal 
liggetid på 3 døgn. Det skal fortsatt være slik at pasienter som trenger sykehusinnleggelse skal legges inn 
uten forsinkelse.  



58

58 

7.5.2 Bemanning og kompetanse  
En lett forsterket/utvidet observasjonspost vil trenge styrket legebemanning på døgnbasis. 
Allmennmedisinsk personell og tankegang skal være grunnstammen i en slik observasjonspost, og den 
viktigste kompetansen er spesialist i allmennmedisin. Ut fra de pasientkategorier som behandles på 
observasjonsposten i dag, og de man kan tenke seg å utvide med i fremtiden, vil generell indremedisin 
være det viktigste fagområdet å supplere med. Sannsynligvis bør det tilknyttes indremedisinere i postens 
ordinære stab. Andre fagområder som nevrologi og kirurgi er også relevante. Innenfor en moderat 
utvidelse av observasjonspostens arbeidsområde vil det ikke være arbeidsoppgaver nok for disse til å 
delta som en fast del av bemanningen, men spesialister kan benyttes som ressurs omkring enkeltpasienter 
dersom forholdene legges til rette for det.  
 
Dersom man ønsker å utvikle Storbylegevakten mot en avansert behandlings- og utdanningsinstitusjon i 
2020 og senere, og ser for seg at man vil utvide pasientgrunnlaget på observasjonsposten i retning av det 
mest radikale forslaget ovenfor, kreves det samlokalisering med sykehus og god tilgang til spesialister på 
en rekke fagområder. Man bør i et slikt scenario nøye undersøke mulighetene for å etablere nye formelle 
utdanningsløp som kompetanseområde i legevaktmedisin og spesialist i akuttmedisin.  
 
Observasjonsposten har utarbeidet en særskilt sykepleiefaglig prosedyresamling for god klinisk 
observasjon av pasientene. Staben er særskilt trenet for denne oppgaven. Dersom man utvider 
virkeområdet slik det beskrives i avsnittet ”En styrket storbysykestue” vil prosedyreboken måtte 
videreutvikles. Behandlingen  vil være vesentlig mer omfattende for sykepleietjenesten enn i dag. Dette 
vil medføre behov for kompetanseheving, og vesentlig satsing på å øke bemanningen i 
sykepleietjenesten.  
 
Dersom observasjonsposten etter hvert skal overta pasientgrupper som i dag behandles av spesialiserte 
sykehusavdelinger blir de faglige utfordringene særlig store, ettersom flere fagområder vil møtes i den 
tverrfaglige posten. Kompetansehevingen det da er snakk om vil være omfattende, og gjelde en vesentlig 
større stab med sykepleiere enn i dag. Jo lengre man går i å utvikle observasjonsposten til å utføre 
tradisjonelle sykehusoppgaver, jo mer aktuelt vil det være å dele posten i flere slik man har gjort for 
eksempel i Lund. Dette vil være en fremtidsrettet utvikling, jamfør visjonen beskrevet tidligere, men 
stiller krav til lokalisering og organisering, i tillegg til kompetanse. 

7.5.3 Lokaler og utstyr 
Observasjonspostens lokaler er i dag nedslitt og meget enkle. Man har ikke toalett på rommene, og 
tilgang til enerom og andre spesialtilpasninger er meget begrenset. Nye lokaler er påkrevet, og disse bør 
utformes men henblikk på hvilke pasienter man planlegger at posten skal behandle. Observasjonsposten 
bør ha mulighet til å ta imot potensielt smitteførende pasienter. Man bør etablere et egnet isolatrom, 
hvilket også kan bidra til å skjerme sykehusene for smittefare for eksempel i de mange tilfellene når 
pasienter ankommer landet etter opphold på sykehus i utlandet. Dagens beliggenhet i 5.etasje er uheldig 
for en sengepost med relativt uavklarte problemstillinger også innenfor psykiatri og rus. For å forebygge 
selvmordsforsøk bør posten ligger nær bakkeplan.  

7.5.4 Konsekvenser for samarbeidspartnere 
Nye pasientgrupper i framtidens observasjonspost må vurderes i sammenheng med at område- og 
lokalsykehusfunksjonene blir fastlagt i Hovedstadsprosessen. Dette vil kreve en grundigere drøfting av 
konsekvenser for lokalsykehusfunksjonene og for helsetjenestene i Oslo kommune utenfor Legevakten 
(sykehjem og bydelenes hjemmesykepleie).  
 
En del av pasientene som innlegges fra observasjonsposten til sykehus blir raskt meldt som 
ferdigbehandlet, og overføres til sykehjem etter en stund. Et slikt pasientforløp i de tilfellene der 
pasienten ikke trenger sykehusets spesialiserte tjenester. Det vil være mer hensiktsmessig å etablere 
pasientforløp direkte fra Storbylegevakten til andre deler av kommunehelsetjenesten (primært 
hjemmetjeneste og korttidsplasser på sykehjem). En karenstid på 7 dager for utskrivningsklare pasienter 
slik det er i dag, er ikke forenlig med Storbylegevaktens funksjon. Det må inngås forpliktende avtaler 
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som sikrer at pasientene tas imot i neste ledd, for eksempel dagen etter at Storbylegevakten melder 
pasienten. Oslo kommune må sannsynligvis øke mottakerkapasiteten, fordi det vil komme pasienter som i 
dag ferdigbehandles i sykehus. 39 % av alle ansatte i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste i Oslo 
kommune er uten helse- og sosialfaglig utdanning (Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-
2006, Helsedirektoratet, april 2008). I helgene er opp til 70-80 % av de som utfører pasientrettet arbeid 
ufaglærte (kartlegging foretatt av Norsk sykepleierforbund).  Man bør vurdere om pasientene skal 
innlegges i særskilte enheter som er tilpasset ”akutte” korttidsopphold. Det må også etableres ordninger 
for individuelle vurderinger av den enkelte pasient, der den enkeltes behov for assistanse i 
sykehjem/bydeler kartlegges og ivaretas. 
 

 
Anbefalinger om observasjonsposten 
 

• Det utarbeides felles retningslinjer/prosedyrer med sykehusene for pasienter som defineres i 
grenseområdet mellom Storbylegevakten og spesialisthelsetjenesten, og som kan ivaretas i 
Storbylegevaktens observasjonspost. Med relativt enkle grep antas det at Legevakten kan 
tilby minst 50% flere pasienter enn i dag et godt tilbud på denne måten.  

 
• Liggetiden på observasjonsposten bør utvides til inntil 3 døgn Pasienter som trenger 

sykehusinnleggelse skal også i fremtiden innlegges i sykehus uten forsinkelse. 
 

• Utvidelse at observasjonspostens arbeidsområde vil kreve forsterket bemanning og 
kompetanseheving hos personellet, særlig leger og sykepleiere. 

 
• Det må tilrettelegges for at pasientgrupper som ikke trenger spesialisthelsetjenester men i dag 

likevel innlegges i sykehus i fremtiden kan overføres direkte fra Storbylegevakten til 
sykehjem/hjemmetjeneste.  

 
• Frem mot 2020 bør man etablere organisatoriske løsninger som legger til rette for å utvikle 

den kompetanse som er nødvendig for at Storbylegevakten kan fungere optimalt i en 
helsetjeneste som stadig utvikler seg.   
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8 Samhandling i fremtiden 

8.1 Samhandling med fastlegene 

8.1.1 Fastlegenes tilknytning til Storbylegevakten 
De fast ansatte legene i Storgaten 40 utfører omkring 2/3 av pasientarbeidet. Resten utføres av 
privatpraktiserende leger, og de 450 fastlegene er grunnstammen i denne delen av tjenesten. Disse legene 
jobber i hovedsak på legevaktbasene og kjører sykebesøk.  
 
Av byens 450 fastleger har omkring 350 vaktplikt (ca en vakt per måned). Det er imidlertid bare 150 
leger som aktivt tar del i tjenesten, resten setter bort sine vakter til andre. Mange vakter tas av leger som 
ikke har fastlegeavtale (100 slike leger deltar i tjenesten). Dette bør endres i fremtiden. Legevakttjenesten 
bør samles på færre leger, som til gjengjeld vil være en tett integrert del av tjenestetilbudet. Disse legene 
vil ha hyppigere vakt enn i dag, og bli bedre kjent med rutiner innenfor akuttkjeden. Dermed vil legene 
også bli en mer betydningsfull ressurs for de øvrige legevaktlegene. Legene bør vurderes fritatt fra annen 
offentlig tjeneste. Slike endringer krever forhandlinger med legeforeningen.  
 
Storbylegevakten bør være en møteplass for fastleger, legevaktleger, sykehusspesialister og 
universitetsansatte. Det bør finnes møte-/utdanningsrom som fastlegene kan benytte seg av, for eksempel 
i forbindelse med smågruppeundervisning og ved kurs/samlinger. Kantine og andre felles arenaer må 
legges til rette slik at dette blir gode møteplasser for alle med tilknytning til Storbylegevakten. Det bør 
arrangeres legevaktkurs for fastleger i Storbylegevaktens lokaler.  

8.1.2 Fastlegenes øyeblikkelig hjelp-ansvar 
Rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo beskriver at  pasienter som må ha øyeblikkelig hjelp på 
dagtid skal, innenfor avtalt åpningstid og så langt det er mulig, ivaretas av sine fastleger. Når dette ikke er 
mulig, eller dersom pasienten ikke har fast lege i kommunen eller står utenfor ordningen, kan 
kommunens legevaktsystem benyttes.  
 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har kartlagt at dersom hvert fastlegekontor klarer å ta en 
øyeblikkelig-hjelp-konsultasjon mer per dag vil antallet legevaktkonsultasjoner reduseres med ca 30 % 
(ref. Steinar Hunskår). Det er derfor ingen tvil om at dersom man ønsker å gjøre noe med 
kapasitetsutfordringen, så bør man satse på fastlegene.  
 
Fastlegenes timelister må gi rom for ”drop-in” eller ha tilstrekkelig med øyeblikkelig hjelp timer. Flere 
legesentre melder om svært gode erfaringer med såkalt ”time på dagen” ordning. Når fastlegen er i arbeid 
utenfor eget kontor, bør pasientene i større grad enn i dag tilbys konsultasjon hos en samarbeidende 
kollega. Slike ordninger er lettest å få til innenfor en flerlegepraksis  og flerlegepraksiser bør tilstrebes 
framfor solopraksiser i fremtiden. Flere fastlegekontor bør tilby variabel åpningstid, for eksempel 
kveldsåpent noen dager i uken. Det bør legges til rette for dette i avtaleverket, og normaltariffen bør 
motivere til å ha åpent på kveldstid for øyeblikkelig hjelp. 

8.1.3 Telefontilgjengelighet hos fastlegen 
Telefontilgjengeligheten til fastlegen er ofte ikke god nok. For å løse dette bør man fortsette åsatse på 
alternative metoder for å kontakte legesentrene, som via internett og SMS. Slike ordninger bør være 
tilgjengelige for Storbylegevakten til å benytte på pasienters vegne. 
 
Når det gjelder kommunikasjon mellom legevakt, akuttmottak og fastleger vil nytt nasjonalt nødnett 
trolig bli tatt i bruk i Oslo i 2009. Det utredes om man skal anskaffe en slik radio til hvert fastlegekontor i 
tillegg til radioene til legevaktleger, ambulant team og mottakelser på sykehusene. Et slik nett vil neppe 
bli mye brukt til å kalle ut fastlegene ved akuttmedisinske hendelser som ulykker, hjertestans og 
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liknende. Derimot vil en direktetelefon til alle legesentre kunne gjøre det lettere å kontakte hverandre i 
mindre akutte øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Nødnettet kan da benyttes til å innhente viktige 
opplysninger, hente ut informasjon om planlagte tiltak, bestille time hos fastlegen og liknende.  

8.1.4 Antallet fastleger 
Mange leger har av ulike årsaker ikke kapasitet til nok ø-hjelp timer da ventetiden for å få time allerede 
er svært lang. Fastlegene har de siste årene fått betydelig merarbeid med pålagte arbeidsoppgaver, ikke 
minst knyttet til arbeid opp mot NAV og håndtering av nye regler for medikamentforskrivning. 
Undersøkelser har vist at fastlegens arbeidstid har økt siden innføringen av fastlegeordningen.  
 
På bakgrunn av dette bør man jobbe for en revurdering av listelengdenormen. En vekting av listene bør 
også vurderes. I bydeler med få åpne lister må antall hjemler økes. Det bør vurderes å innføre et tak på 
antall listepasienter som er lavere enn i dag. I en slik vurdering vil det være nyttig å kunne undersøke om 
det er sammenheng mellom listelengde og antall pasienter som oppsøker Legevakten. Dette forutsetter at 
Legevakten har tilgang til fastlegelistene. 

8.1.5 Tilbakemelding til fastlegen 
Rask og kontinuerlig tilbakemelding fra Storbylegevakten til fastlegene, både i form av elektroniske 
epikriser og statistikk over legevaktsbesøk for egne pasienter, vil gi den enkelte fastlege bedre oversikt 
over hvor godt/ dårlig ø-hjelpstilbud man gir til egne listepasienter. Dette forutsetter at det er registrert i 
legevaktens journalsystem hvem som er pasientens fastlege. NAV har til nå ikke villet formidle denne 
informasjonen til Legevakten på annen måte enn via oppslag på en internettside. Dette er lite rasjonelt, og 
medfører fare for feilregistrering.  
 
For å kunne sende elektroniske epikriser må Legevakten etablere en fungerende tilknytning til Norsk 
helsenett. Dette er i ferd med å falle på plass. Neste skritt er å få registrert alle fastlegenes elektroniske 
adresser og starte rutinemessig usending av epikrise til fastlegen så lenge pasienten ikke motsetter seg 
dette. I en by så stor som Oslo er man avhengig av et godt oppslagsverk for å lykkes med dette. Det er å 
håpe at Helseenhetsregisteret HER om ikke lenge kan ivareta behovet for slike oppslag både manuelt og 
maskinelt.  
 
Anbefalinger om samhandling med fastlegene 
 

• Tilgjengeligheten hos fastlegene må bedres  
- Etablere ”time på dagen” hos fastlegene 
- Etablere timebestilling over internett, som legevaktspersonell kan benytte til å avtale tid for 
kontroll eller akuttime basert på legevaktens triage.  
- Nødnettsterminaler på alle legekontorer  

 
• Antallet fastleger i Oslo bør økes 

- Opprette flere hjemler i bydeler som i dag har nesten bare lukkede lister. 
- Vekting av lister bør vurderes (incitament til å ha ”tunge” pasienter på listene).  

 
• Det bør lages incentiver til at fastlegene organiserer sin praksis med mer fleksibel åpningstid. 

Et tiltak kan være å åpne for bruk av kveldstakster ved ø-hjelpskonsultasjoner i egen praksis 
etter klokken 16, hvilket reguleres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennom 
Normaltariffen.  

 
• Storbylegevakten må sende elektronisk epikrise til fastlegene, slik at pasientene raskt kan 

følges opp videre.  
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Fortsettelse, anbefalinger om samhandling med fastlegene 
 

• Gjennom bygningsmessige og organisatoriske tiltak legges det til rette for at Storbylegevakten 
blir en naturlig møteplass mellom fastleger, legevaktens leger og annet helsepersonell.  

8.2 Samhandling med bydelenes hjemmetjeneste 
I de senere år har pasienter som trenger pleie- og omsorgstjenester i eget hjem fått et mye mer omfattende 
hjelpebehov. Det forventes også i fremtiden en økning i antall personer med store og sammensatte behov 
som bor hjemme eller i omsorgsbolig. Blant annet har mer effektiv medisinsk behandling og omlegging 
av spesialisthelsetjenesten redusert liggetiden i sykehus, noe som i stor grad er en utfordring både for 
pasienten og tjenestene i bydelene. Bydelenes hjemmetjenester møter dermed nye krav og må ha stor 
omstillingsevne for å møte brukernes nye og endrede behov. 

8.2.1 Hjemmetjenestens tilgjengelighet  
Hjemmetjenestens tilgjengelighet varierer. Hjemmetjenesten i alle distrikter må være tilgjengelig på 
døgnbasis via en vakttelefon. Dette er viktig for eksempel når man trenger opplysninger om faste 
medisiner eller hjelp til å komme inn i pasienters hjem. Bestillerkontor/innsatsteam bør også være 
tilgjengelige. Slike kontaktopplysninger bør inkluderes i Veiviseren for hovedstadsområdet og legges i 
Helsenett.  

8.2.2 Sykepleiefaglig støtte til hjemmetjenesten 
Bydelenes hjemmetjenester har ikke alltid tilstrekkelig kompetanse til å løse alle problemstillinger de 
møter. Et ambulant sykepleierteam (Akutteamet) er en viktig samarbeidspartner for bydelene i slike 
situasjoner. 30 % av Akutteamets oppdrag er til hjemmeboende eldre. Etter etablering av Innsatsteam i 
alle bydelene har disse erstattet noe av Akutteamets funksjon, særlig på dagtid. Akutteamet vil likevel 
være en viktig samarbeidspartner for bydelene også i fremtiden.  
 
Ved siden av konkret bistand legger akutteamet vekt på opplæring av den ansatte. På den måten bidrar 
teamet til kompetanseheving blant hjemmetjenestens ansatte. Slike oppdrag finansieres gjennom 
bydelsbetaling. Dette er en hensiktsmessig ordning som representerer et sikkerhetsnett.  

8.2.3 Legestøtte til hjemmetjenesten 
Når hjemmetjenesten trenger telefonrådgivning fra lege på dagtid bør fastlegen kontaktes først. Etter 
arbeidstid og når fastlegen er utilgjengelig kontaktes Legevaktsentralen. Mange hjemmeboende med 
hjemmetjeneste er ute av stand til å oppsøke fastlegen, og derfor avhengige av at hjemmetjeneste og 
fastlege samarbeider om hjemmebesøk. Når fastlegen ikke ser seg i stand til å foreta hjemmebesøk trer 
Storbylegevakten inn som et sikkerhetsnett.  
 
Anbefalinger om samhandling med hjemmetjenesten 
 

• Hjemmetjenesten bør ha bedre tilgjengelighet 
- Storbylegevakten må ha tilgang til oppdaterte telefonlister til hjemmetjenestens 
døgnbemannede vakttelefon i alle distrikter. 
- Dagapparatet i bydelene bør ha en akuttelefon/kollegatelefon. 
- Hjemmetjenesten må tilknyttes helsenett og kunne kommunisere elektronisk med fastlege 
og andre aktører (Gerica).  
 

• Storbylegevaktens akutteam skal bistå bydelene når det er behov for spesiell sykepleiefaglig 
kompetanse. Bydelene kan bruke Akutteamet som et sykepleiefaglig sikkerhetsnett.  

 
• Ved behov for legetilsyn bør fastlegen kontaktes primært. Dersom fastlegen ikke kan tre inn 

kontaktes Storbylegevakten med tanke på sykebesøkslege.  
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8.3 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 
Som et resultat av Hovedstadsprosessen vil oppgavefordelingen mellom sykehusene i Osloområdet 
endres. I dag knyttes mye av aktiviteten i Legevakten opp mot Ullevål universitetssykehus. I fremtiden 
vil det være nødvendig å etablere tett samhandling med de tre sykehusene som skal ha ansvar for de 
fleste lokalsykehusoppgavene innen indremedisin/geriatri, elektiv kirurgi og psykiatri. Vårt estimat 
innebærer innleggelsestall på ca 3.800, 2.400 og 1.700 pasienter for hhv. Aker, Lovisenberg og 
Diakonhjemmet sykehus (gitt samme totalvolum som i 2007). Beregningene viser at sykehuset som 
ivaretar områdefunksjoner i område sentrum fortsatt vil være den desidert viktigste samarbeidspartner for 
Storbylegevakten, med ca 9.300 innleggelser. Innleggelsestallet for Akershus universitetssykehus 
beregnes til ca 3.200 pasienter. Tallene gjenspeiler Storbylegevaktens særegne rolle innenfor akuttkjeden. 
Planlagt virksomhet antas i større grad å foregå i aksen mellom fastlegen og sykehusene.  
 
Storbylegevakten skal sammen med primærhelsetjenesten dekke behovet for grunnleggende 
helsetjenester og gi tilbud på særskilte bydelsovergripende fagområder (f. eks. skadelegevakt, 
rus/psykiatri og overgrepsmottak). Det må tilstrebes at kompetansen på Legevakten er så høy at man kan 
ivareta flest mulig av de pasientene som ikke trenger innleggelse. Det vil representere et godt tilbud til 
pasientene (ferdigbehandling på ett sted) og frigjøre ressurser på sykehusene. Dette må sees i 
sammenheng med funksjoner på hhv område- og lokalsykehus slik disse blir i fremtiden. Man bør ikke 
opprette konkurrerende tilbud.  
 
Det viktigste tiltaket for å få dette til er å arbeide med felles prosedyrer og pasientforløp for tilstander 
som defineres i grenseområdet mellom Storbylegevakten og spesialisthelsetjenesten. Eksempler på slike 
pasientforløp står i kapittelet om pasientenes behov. Dette arbeidet må utføres i samarbeid mellom første- 
og annenlinjetjenesten, og prosedyrene bør være felles innenfor sykehusområdet. De gode løsningene vil 
variere fra fagområde til fagområde. Eksempler vil være samarbeid på observasjonsposten, 
samlokalisering med spesialistpoliklinikk, samarbeid om operasjonsfasiliteter (etter modell av 
samarbeidet med Ortopedisk senter), undervisning og hospiteringsordninger.  

8.3.1 Veiviseren for innleggelser i hovedstadsområdet 
I dag er reglene for innleggelser i Oslosykehusene samlet i en avtale som kalles Veiviseren for 
innleggelser i hovedstadsområdet (Oslo kommune og Helse Øst, 2004). Deler av Veiviseren er nå 
utdatert. Det kan også være vanskelig å avgjøre hvilken spesialitet som best kan ivareta pasienter. Når 
forskjellige spesialister finnes på forskjellige sykehus kan det være vanskelig å  
Velge hvor pasienten bør behandles. Det oppstår også uklarheter på formelt grunnlag, for eksempel når 
man må velge om man skal følge formell eller reell bostedsadresse. (disse kan peke mot forskjellig 
sektortilhørighet). Det forekommer dessverre ikke sjelden at pasienter blir kasteballer mellom ulike 
sykehus før noen tar ansvaret. Slike forhold må i størst mulig grad avklares ved tydelig oppgavefordeling 
og et godt oppslagsverk.  
 
Veiviseren er et svært viktig arbeidsverktøy innenfor akuttjenestene. Reglene må derfor følges opp tettere 
enn på ad hoc-basis med flere års mellomrom. Avtalen får konsekvenser for mange og må forankres i 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst som tidligere. Daglige forvaltning av avtalen og eventuelt også mindre 
justeringer bør legges til en enhet som kan vedlikeholde den og gjøre den tilgjengelig i en egnet database 
som er tilgjengelig gjennom Helsenett og eventuelt Internett. Storbylegevakten kan være en slik forvalter, 
og løpende endringer utvikles gjennom kontinuerlig samarbeid etter nærmere avtale med avtalepartene. 

8.3.2 Rutiner ved akuttinnleggelser 
Ved innleggelser i sykehusene er praksis i dag hovedsakelig ganske lik, men det er en rekke variasjoner 
som unødig øker kompleksiteten i akuttjenestene. Eksempler kan være: 
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• Enkelte sykehus ønsker at innleggende lege kontakter mottakelsen, andre at man først kontakter 
sentralbordet og deretter settes over til vakthavende lege, og atter andre at man kontakter 
vakthavende lege direkte. Det kan være forskjellige rutiner på forskjellige avdelinger innad i ett 
sykehus.  
 

• Akuttkjeden må organiseres slik at innleggende lege ikke trenger å kontakte unødig mange 
instanser. For eksempel kan man enkelte steder først måtte ringe sentralbord eller mottakelse, 
deretter vakthavende lege, kanskje også bakvakt (eventuelt vente på at assistentlegen konfererer 
med bakvakt). Når innleggelsen er avklart ønsker noen at innleggende lege ringer og melder 
pasienten til mottakelsen. Dertil må innleggende lege tilkalle ambulanse. Slike ordninger bør 
forenkles.  

 
Slike rutiner bør forenkles i samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Rutinene bør hvis mulig 
være like innenfor et sykehusområde. Innføringen av nytt nødnett har et potensial når det gjelder å 
definere et felles kontaktpunkt ved alle sykehus (mottakelsene), men det gjenstår å se om dette vil være et 
egnet verktøy for konferering.   

8.3.3 Mulighet til å redusere dobbeltarbeid på legevakt og sykehus 
I mandatet stilles spørsmålet om man vil kunne redusere dobbeltarbeid ved å bruke legevaktlegens 
pasientjournal i sykehuset. Det vil alltid være slik at den som mottar pasienten på sykehuset har bedre 
innsikt i mottakerens behov enn den som legger pasienten inn. Det er også god kvalitetssikring i at 
sykehuslege utfører en selvstendig undersøkelse som en second opinion ved akuttinnleggelser. Imidlertid 
er det ofte skrevet gode innleggelsesskriv på Legevakten, og dersom disse kan gjenbrukes for eksempel 
ved gjenbruk av en elektronisk henvisning,  kan legen som mottar pasienten bruke disse opplysningene i 
egen journal.  
 
Innleggelser som ikke skjer akutt på vakttid, for eksempel innleggelser fra observasjonsposten, kan ha et 
mer ”elektivt” preg. Disse pasienten kan i mange tilfeller overflyttes direkte til sengepost uten å måtte gå 
via sykehusenes akuttmottak. Det vil representere et bedre forløp for pasienten og redusere ventetid og 
arbeidsbelastning i akuttmottak. Også her må lege fra spesialisthelsetjenesten undersøke pasienten ved 
ankomst. Dette kan imidlertid skje enten på sykehusets sengepost eller ved at sykehuslegen gjør en 
innskrivningsvurdering og undersøkelse på observasjonsposten før pasienten overflyttes. Journalnotater 
fra Storbylegevakten kan gjenbrukes som beskrevet i forrige avsnitt. 
 
Separate lab-, røntgen- og journalsystemer er i noen grad en hindring i dag. Dette kompliseres ved at man 
benytter forskjellige journalsystemer på de aktuelle sykehusene. Dertil kommer kulturelle forhold som 
tilsier at sykehuset, for å kunne ta ansvaret for pasienten, må gjenta undersøkelser selv fremfor å basere 
seg på andres vurderinger. Disse utfordringene vil forenkles betydelig dersom man kan benytte felles 
IKT-løsninger. Allerede i dag deler Legevakten røntgensystem og til dels labsystem med UUS.  
 
Spørsmålet om reduksjon av dobbeltarbeid vil i stor grad avhenge av hvilken overordnet organisering 
man velger, og hvilke IKT-løsninger som benyttes. For øvrig henviser vi til de betraktninger som er gjort 
i kapittelet om organisering og IKT-spørsmål. 

8.3.4 Oslopasienter som sokner til andre sykehusområder 
Oslo kommune har ansvaret for legevakttjenesten til alle innbyggere i Oslo. Dette endres ikke selv om 
beboere i bydelene Stovner, Grorud og Alna skal behandles i sykehus som ligger utenfor Oslos grenser 
(Akershus universitetssykehus). Det er prosjektgruppens oppfatning pasienter fra alle deler av byen bør 
få samme behandlingstilbud i Storbylegevakten. Dette bør også gjelde for  observasjonsposten.  
 
Det pågår en diskusjon omkring hva slags legevakt en skal ha i Akershus når nye Ahus er på plass. Til nå 
er det imidlertid ikke tatt noen beslutninger som innebærer endringer fra dagens situasjon.  
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I dag er praksis slik at pasienter som oppsøker Legevakten får tilbud om behandling selv om de er 
hjemmehørende i nærliggende kommuner. Enkelte andre legevakter praktiserer at pasienter som ikke 
trenger øyeblikkelig hjelp henvises tilbake til hjemkommunen. Dersom pasienttilstrømningen ved 
Storbylegevakten blir for stor, kan man også i Oslo måtte praktisere på denne måten.  
 
Pasienter som sokner til mer fjerntliggende sykehus vil i en del tilfeller trenge stabiliserende innleggelse i 
Oslo-området før overføring til hjemsykehuset. Dette vil være uendret fra tidligere. Storbylegevakten bør 
tilby akuttbehandling til slike pasienter på samme måte som beskrevet ovenfor. Innleggelsesregler 
beskrives i Veiviseren for hovedstadsområdet. 

8.3.5 Ambulansetjenesten 
Prehospital divisjon har ansvaret for prehospitale tjenester i både Oslo og Akershus. Fremtidig 
organisering av Prehospital divisjon vil bli tatt opp som egen sak senere i hovedstadsprosessen. 
Prosjektgruppen har konsentrert seg om å diskutere den kliniske samhandling med ambulansetjenesten og 
sett bort fra de overordnede organisatoriske forhold. Prehospital divisjon ønsker å være samlokalisert 
med Storbylegevakten. Divisjonen har imidlertid også behov for å ha en ambulansestasjon i sentrum, 
fordi mange oppdrag finner sted der. Dersom Storbylegevakten legges utenfor Sentrum, er det usikkert 
om divisjonen vil finne det hensiktsmessig å plassere en ambulansestasjon sammen med 
Storbylegevakten. Dette må sees i lys av at divisjonen har etablert mange ambulansestasjoner i de senere 
år. Innenfor bygrensen har man nå stasjoner i Storgaten, Smestad, Brobekk, Ullevål sykehus og Prinsdal.  
 
Samlokalisering av Storbylegevakten og ambulansetjenesten er svært viktig i dag som Legevakten er 
lokalisert utenfor sykehus. For å kunne ivareta de få men viktige situasjonene med kritisk syke pasienter 
trengs det kort responstid for ambulansen, og ambulansepersonellets kompetanse supplerer Legevaktens. 
Dersom man for fremtiden velger en lokalisering utenfor sykehus må det legges til rette for en 
samlokalisert ambulansestasjon. 
 
Ambulansetjenesten har et svært stort antall ambulansetransporter til og fra Legevakten, og dette er 
økende. I dag er antallet ankomster omkring 14 000/år. Det finnes ikke gode tall på antallet som forlater 
Legevakten i ambulanse, men antallet er sannsynligvis i samme størrelsesorden. Totalt sett kan vi altså 
snakke om et omfang på over 25 000 eller 70 transporter per døgn.  
 
En god del pasienter blir kjørt direkte til sykehus av ambulanse uten at pasienten er tilsett av lege først. 
Det foreligger retningslinjer for slik direkteinnleggelse av pasienter utsatt for høyenergiskader, akutt 
hjertekateterisering, utvalgte slagpasienter, tilstander med sjokk og andre akutt livstruende tilstander. 
Erfaring kan tyde på at også pasienter som ikke fyller disse vilkår iblant innlegges uten legetilsyn. Det 
har ikke latt seg gjøre å fremskaffe tallmessige data som beskriver omfanget av dette, men det er grunn til 
å anta at man kan endre praksis noe dersom man lager gode kjøreregler som ambulansepersonellet kan 
arbeide etter. Med en utvidet Storbylegevakt med tilhørende observasjonspost, vil det være naturlig å tro 
at antall pasienter uten alvorlig sykdom som blir kjørt direkte til sykehus, vil gå ned.     
 
Nye pasientforløp vil medføre endrede krav til ambulansetjenesten. Analyser av dette er krevende å 
utføre med utgangspunkt i ambulansetjenestens egne tall, fordi disse i dagens registreringssystemer ikke 
er koplet til entydige diagnoser. Fra sykehusenes pasientdata kan man hente ut pasientantall, men det er 
vanskelig å spore pasientenes ”transporthistorikk” med hensyn til ambulansetransport og annen transport. 
Å regne på dette er lite meningsfylt før man har mer konkrete alternativer å forholde seg til. Dersom man 
flytter Storbylegevakten fra sentrum, dukker det opp noen problemstillinger som prosjektet ikke har sett 
seg i stand til å avklare:  
 

• Vil ambulansetjenesten måtte hente et større antall pasienter i sentrum/i hjemmet?  
• Vil dette kompenseres fullt ut dersom man ligger så nær et sykehus at en del av pasientene kan 

innlegges uten ambulansetransport?  
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Når man flytter oppgaver fra en institusjon til en annen vil man også endre pasientflyt og risikere å øke 
behovet for ambulansetransport. Dette har prosjektgruppen ikke funnet det mulig å analysere nærmere.  
 
Anbefalinger om samhandling med spesialisthelsetjenesten 
 

• Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på 
tvers av institusjoner og tjenestenivåer. Rutiner som utvikles bør være felles innenfor et 
sykehusområde.  

 
• Strukturelle forhold må legge til rette for kontinuerlig kompetanseutveksling mellom 

Storbylegevaktens personell og et bredt utvalg spesialister. Behov og virkemidler vil være 
forskjellig fra ulike fagområder.   

 
• Veiviseren for innleggelser i hovedstadsområde utvikles fra å være en statisk avtale til å bli et 

mer dynamisk hjelpemiddel som gjøres tilgjengelig gjennom Norsk helsenett. 
Storbylegevakten kan stå for daglig forvaltning av et slikt hjelpemiddel.  

 
• Rutiner ved akuttinnleggelser i sykehus må forenkles og standardiseres. 

 
• Pasienter som bor i bydeler som sokner til Akershus universitetssykehus tilbys samme 

tjenester på Storbylegevakten som resten av byens befolkning. 
 
• Storbylegevakten samlokaliseres med en ambulansestasjon. Dette er spesielt viktig dersom 

Storbylegevakten ikke samlokaliseres med et sykehus, for å gi hurtigst mulig transport av 
kritiske dårlige pasienter.   

 
• Plassering og oppgavefordeling til Storbylegevakten vil påvirke ambulansetjenestens 

oppdragsmønster. Dette bør man se nærmere på når konkrete alternativer vurderes. 
 

8.4 Informasjon til befolkningen 
Det er nødvendig å informere befolkningen om hvordan de best kan benyttes seg av det offentlige 
helsetilbudet. Med sterk befolkningsvekst må slik informasjon gjentas regelmessig, og spesielt i 
forbindelse med omorganiseringer. Særlige tiltak må vurderes overfor svake grupper som for eksempel 
fremmedspråklige.   
 
Informasjon bør gis i Legevaktens lokaler gjennom oppslag, skjermer og brosjyrer. Legevaktens 
hjemmesider inneholder en stor mengde informasjon. Dertil er det nødvendig å gjennomføre 
informasjonskampanjer overfor befolkningen i andre arenaer, for eksempel sende ut brosjyrer.  
 
 
Anbefalinger om informasjon til befolkningen 
 

• Det er nødvendig å informere befolkningen om hvordan de best kan benyttes seg av det 
offentlige helsetilbudet. Særlige tiltak må vurderes overfor enkelte grupper som  
fremmedspråklige og personer som ikke er kjent med norsk helsetjeneste.   
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9  Innhold i fremtidens Storbylegevakt  
Sett i lys av samfunnsutviklingen generelt og Hovedstadsprosessen spesielt, må det vurderes hvilke 
funksjoner Storbylegevakten skal ha i fremtiden. Prosjektgruppen mener at befolkningen i Oslo har et 
unikt og svært godt tilbud i dagens legevakt, og at man har lykkes med å utvikle tjenester som holder høy 
kvalitet. Dette skyldes at man over lang tid har utviklet gode og effektive samarbeidsformer innad i 
Legevakten, og at man har hatt et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av denne 
erfaring og diskusjonene ovenfor anbefaler prosjektgruppen at fremtidens Storbylegevakt planlegges med 
nedenstående funksjoner. Prosjektgruppen har valgt å fokusere på funksjoner fremfor å definere enheter 
og organisasjoner. Oppgavefordeling og organisering innad er underordnet i forhold til tjenestetilbudet, 
og vil avhenge av hvilke modeller som velges for fremtiden. 

9.1 Allmenne problemstillinger som krever lite utredning 
I dag utføres ca 38 000 konsultasjoner på Legevaktbasene på Linderud og Ryen. Bortimot halvparten av 
pasientene er barn under 12 år. Antallet innleggelser er lavt, og forekomsten av pasienter med kritisk og 
alvorlig sykdom er lavere enn på Legevakten i Storgaten. Tilbudet som gis er begrenset til klinisk 
undersøkelse og enkle hurtigtester. Det utføres ikke skadebehandling. Tilbudet skiller seg dermed 
betydelig fra tilbudet i Storgaten 40, og mange pasienter må reise fra basene til Storgaten eller omvendt 
for å få den hjelpen de trenger.  
 
Privatpraktiserende leger utfører tjenesten. Halvparten av vaktene dekkes av ”reserveleger”. Disse er ikke 
fastleger, men har blandet bakgrunn (sykehusleger, allmennleger, en del leger uten eller mellom jobber). 
Legevakten har systemansvar, men i liten grad instruksjonsmyndighet over legene. Fastlegene, som har 
den beste kompetanse til å utføre tjenesten, deltar i relativt liten grad (jfr avsnitt 8.1.1). Kommunen 
dekker de fleste utgifter og betaler hjelpepersonellet, og legene beholder egenandeler og refusjoner etter 
stykkprisprinsippet (normaltariffen).  
 
Etter prosjektgruppens oppfatning understøtter dagens organisering ikke god samhandling med 
fastlegene. Vaktene dekkes i økende grad av andre leger som ofte har relativt kort erfaring og mangler en 
sterk tilknytning til Legevakten og øvrig helsetjeneste i kommunen. Dette medfører stor gjennomtrekk av 
personell og reduserer mulighetene til systemutvikling, kunnskapsutveksling og andre kvalitetshevende 
tiltak.  
 
Legevaktbasene ligger nærmere mange befolkningstette områder i byen enn Legevakten i Storgaten. Man 
opplever at legevaktbasene i noen grad tiltrekker seg pasienter som bor i nærområdet og som ut fra 
faglige kriterier burde oppsøkt sin fastlege i stedet. Beliggenhet i boligstrøk kan dermed virke 
undergravende på fastlegeordningens ide og målsetning.  Samtidig opplever mange pasienter det som 
fordelaktig å kunne oppsøke en legevakt som ligger utenfor sentrum. Dette diskuteres nærmere i avsnitt 
10.4.1. 
 
Prosjektgruppen anbefaler at virksomheten ved basene integreres i den fremtidige Storbylegevakten. 
Tilbudet pasienten får vil da bestemmes av deres tilstand, ikke av hvilken legevakt de oppsøker. Byens 
fastleger vil jobbe side om side med Storbylegevaktens fast ansatte leger, hvilket legger til rette for godt 
samarbeid og gjensidig kompetanseheving. Man vil også oppnå en rasjonell ledelse og drift. En slik 
sammenslåing medfører ytterligere krav til gode kommunikasjoner og parkeringsforhold, og indre 
logistikk, slik at pasientene opplever god tilgjengelighet og akseptabel ventetid.  

9.2  Problemstillinger som krever avklaring/enkel utredning 
Observasjonsposten anbefales utvidet i sengetall, og liggetiden utvidet fra inntil 24 timer til inntil 72 
timer. Posten bemannes med spesialist i allmennmedisin og suppleres med spesialist i generell 
indremedisin etter nærmer avtale med et samarbeidende sykehus. Det etableres faglig støtte fra 
spesialisthelsetjenesten. Sykepleietjenesten vil ha stort behov for kompetanseheving, og bemanningen må 
økes i samsvar med utvidelsen av Observasjonsposten. 
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Involverte fagmiljøer analyserer forskjellige pasientgrupper og forbedrer pasientforløp på tvers av 
institusjoner og tjenestenivåer, blant annet innenfor psykiatri, rus og indremedisin. Fagmiljøene 
planlegger hvordan kompetanseutveksling best kan foregå innenfor hvert fagområde. Det etableres et 
særskilt kompetanseprogram for underordnede leger og et for overordnede leger.  

9.3  Syke pasienter som ikke kan komme til Legevakten 
Storbylegevakten skal fortsatt utføre akutte sykebesøk til pasienter som ikke kan tilses av sin fastlege. 
Det etableres en særskilt vaktordning for å ivareta sykebesøk til sykehjemsbeboere på en bedre måte enn 
i dag.  

9.4  Skadebehandling  
Dagens skadebehandlingstilbud i Storgaten 40 videreføres i ny Storbylegevakt. Storbylegevakten 
samlokaliseres med relevante ortopediske enheter (poliklinikk og operasjonsstuer) slik at man kan 
videreutvikle spesialiserte pasientforløp i tett samarbeid med spesialister.  

9.5  Psykiatri, psykososiale tjenester og rus 
De psykososiale tjenestene på Storbylegevakten videreføres både poliklinisk og ambulant. Faglige 
nettverk styrkes. Psykiatrisk legevakt opprettholdes som et lavterskeltilbud og en kilde til tverrfaglig 
pasientbehandling og kompetanseutveksling til beste for pasientene. Spesialist i psykiatri gjøres 
tilgjengelig på nattestid for konferering og eventuelt også akuttundersøkelse. Det etableres et tettere 
samarbeid med spesialisthelsetjenestens rusbehandlere.  

9.6  Overgrepsmottak 
Voldtektsmottaket etablerer en systematisert oppfølging av personer utsatt for vold i nære relasjoner og 
styrker tilbudet om oppfølging og senhenvendelser.  

9.7  Legevaktsentral 
Legevaktsentralen opprettholdes som porten inn til Storbylegevakten og andre akuttjenester. Sentralen 
drives teknisk og organisatorisk atskilt fra AMK-sentralen, men faglig samarbeid videreutvikles og IKT-
løsningene legges til rette for nødvendig informasjonsutveksling om pasientene.  

9.8 Røntgentjenester 
Pasientene trenger tilstrekkelig diagnostikk til å bli sortert riktig. Tilgang til konvensjonelt røntgen og 
etter hvert CT har vært helt avgjørende for Legevaktens suksess så langt. Dersom fremtidens pasienter 
skal få den behandlingen de trenger må man fortsette å satse på dette området. I dag tolker 
legevaktlegene selv primært røntgenbilder på 37 000 pasienter i året. Ved behov kan radiolog på sykehus 
vurdere bildene umiddelbart, ettersom man deler røntgensystem med et sykehus. For å sikre 
legevaktlegenes kompetanse er det nødvendig med faglige møteplasser med demonstrasjoner. Slike har 
opphørt på Allmennlegevakten etter sykehusreformen, og må gjenopptas.  
 
Følgende bør etableres: 

• Regelmessige røntgendemonstrasjoner  
• Tilgang til CT for annet bruk enn hodetraumer må vurderes: CT caput med kontrast, CT lunger 

(utelukke blodpropp), CT abdomen (erstatte røntgen oversikt abdomen) 
• Tilgang til MR er ønskelig (ekstremiteter) 
• Tilgang til ultralyd er ønskelig. Det vil neppe være regningssvarende å ha radiolog tilgjengelig på 

en frittliggende Storbylegevakt hele døgnet. Dette kan delvis løses ved å samlokalisere 
Storbylegevakten med et sykehus som har tilstrekkelig radiologisk tilstedeværelse. Man kan også 
vurdere om noen av legevaktlegene kan lære å utføre enkelte ultralydundersøkelser som 
forekommer hyppig og har stor diagnostisk verdi. Tilstrekkelig primærdiagnostikk vil kunne 
forbedre mange pasientforløp.  
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9.9  Andre støttefunksjoner 
• Laboratoriestøtte opprettholdes minst på dagens nivå, og man setter inn ekstraressurser der det er 

regningssvarende og medfører at flere pasienter kan avklares på flere gode pasientforløp. 
• Cafe for publikum/pasienter. 
• Kantine/møteplass for personell. 
• Møtelokaler som kan benyttes av personell og av fastlegene i Oslo og andre nære 

samarbeidspartnere. 

9.10  Samlokalisering med andre 
Ved å lokalisere virksomheter som naturlig kan høre sammen med en Storbylegevakt, men som er 
selvstendig organiserte enheter, kan man oppnå praktiske og faglige gjensidige fordeler. Disse vil være 
av stor betydning bla. for å styrke akuttberedskap, forskning og undervisning, være et bindeledd mellom 
fastlegene og kommunen og bety et servicetilbud til  pasienter og pårørende. Ideene er blant annet basert 
på de positive erfaringene fra helsehusene i Trondheim. Viktige samarbeidspartnere som 
Storbylegevakten bør samlokaliseres (ikke samorganiseres) med er: 
 
Virksomheter som er viktige for akuttfunksjonen 

• Storbylegevakten samlokaliseres med en ambulansestasjon. Dette er spesielt viktig dersom 
Storbylegevakten ikke samlokaliseres med et sykehus, for å gi hurtigst mulig transport av kritiske 
dårlige pasienter.   

 
Virksomheter som styrker det faglige innholdet 

• Institutt for Allmenn- og samfunnsmedisin 
• Kurs- og møtelokaler 

 
Nytten av samlokalisering med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin sees på som en betydelig 
styrking av den primærhelsemessige profilen en Storbylegevakt vil få. Tilrettelegging for samarbeide 
med byens fastleger med tilrettelagte møtelokaler for kurs, gruppeundervisning etc og med felles kantiner 
osv vil kunne være et viktig bidrag for å skape gode møtesteder og gi fastlegene et sterkere  eierskap til 
Storbylegevakten. Dette er nærmere omtalt under kapitlene om  Forskning og utdanning og Samarbeide 
med fastlegene.  
 
Virksomheter som styrker det service- og behandlingsmessige tilbudet til pasientene: 

• Apotek som er døgnåpent 
• Kafeteria og kiosk 
• Fysikalsk institutt/treningssenter 

 
Virksomhet som er viktig for pasientforløpet 

• Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å samlokalisere en intermediærenhet med 
Storbylegevakten. 

 
Annen virksomhet som det kan være naturlig å samarbeide med:  

• Et allmennlegekontor (gruppepraksis), dette kan eventuelt kan eventuelt tilby legetjenester til 
pasienter uten fastlege i Oslo 

• Helsefaglige utdanningsinstitusjoner (høyskoler m.v.) 
• Tannlegevakt 
• Olafiaklinikken 
• Annen spesialisthelsetjeneste inkludert avtalespesialister 
• Tolketjeneste 
• Andre virksomheter etter som man finner det hensiktsmessig 
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Anbefalinger om samlokalisering 
 

• Storbylegevakten samlokaliseres med en ambulansestasjon.  
 
• Det er ønskelig med en  samlokalisering med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. 
 
• Det legges til rette med møtelokaler m.v. til bruk for fastlegenes videre og etterutdanning. 

 
• Døgnåpent apotek bør finnes i Storbylegevaktens nærhet. 

 
• Det bør være tilgang til pasientkafeteria. 

 
• En eventuell intermediæravdeling kan vurderes samlokalisert med Storbylegevakten. 

 
• Det vurderes andre aktuelle samlokaliseringsparter: Olafiaklinikken, tannlegevakt, 

tolketjeneste og annet. 
 

9.11  Oppsummering om Storbylegevaktens innhold 
I fremtidens Storbylegevakt bør være en videreføring og utvikling av dagens tjenestetilbud. Noen 
funksjoner videreutvikles, som f.eks. utvidelse av voldtektsmottak til et overgrepsmottak. 
Observasjonsposten bør utvides i tråd med forslagene i rapporten. På den måten kan en del nye 
pasientgrupper observeres og avklares, og pasienter kan behandles i inntil 2-3 døgn når dette er 
hensiktsmessig. Forskning, undervisning og spesialistutdanning styrkes.  
 
Kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og Storbylegevakten formaliseres og styrkes på 
en rekke fagområder. Det styrkede samarbeidet legger til rette for en fremtidsrettet utvikling i samarbeid 
mellom tjenestenivåene, og Storbylegevaktens funksjoner kan tilpasses de endringer som skjer parallelt 
ved sykehusene.  
 
Anbefalinger om Storbylegevaktens innhold 
 

• Dagens kliniske tilbud til pasientene videreføres i fremtidens Storbylegevakt. Det anbefales 
en modell som innebærer utvidelse og vesentlig styrking i forhold til dagens Legevakt.  

 
• Storbylegevaktens organisering og lokalisering må understøtte en fremtidsrettet utvikling av 

tjenestetilbudet i tett samspill mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  
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10 Lokalisering og infrastruktur 

10.1  Storbylegevaktens rolle i akuttkjeden 
Figuren nedenfor viser Storbylegevaktens rolle som behandlings- og sorteringsinstans innenfor 
fremtidens akutte helsetjeneste.  
 

 
 

Mange pasienter vil bli innlagt direkte i sykehus av sin lege eller ambulansetjenesten. Dette vil 
gjelde alle som har vel definerte problemstillinger og man ikke er i tvil om hvilket sykehus som 
kan yte beste hjelpen. Disse pasientene skal ikke innom Storbylegevakten.  
 
Pasienter som ikke er tilstrekkelig avklart skal gjennomgå systematisk triage og sortering i 
Storbylegevakten. Så mange som mulig (over 90 %) ferdigbehandles på ett sted. Pasienter som 
trenger innleggelse henvises direkte til riktig behandlingsnivå. Det største antallet pasienter vil 
avklares på Storbylegevakten. 

10.2  Storbylegevaktens indre logistikk og pasientforløp 
I et bygg med Storbylegevaktens store antall besøkende og ansatte og sammensatte funksjoner, er gode 
strukturer viktig. Det finnes mange eksempler på dårlig fungerende bygg for tilsvarende omfattende 
publikumstilbud. Dette tilsier at det brukes gode ressurser i planleggingen i samarbeide med ansatte, 
brukere og ressurspersoner for å få et godt organisert og funksjonelt bygg med fleksible løsninger.  
 
Det må i planleggingen legges vekt på at pasientene ikke forflyttes i linjer som krysser andre 
pasientgrupper eller i stor grad andre kommunikasjonslinjer i bygget. Bygget må deles inn i soner der 
man samler funksjoner eller pasientgrupper som naturlig hører sammen. Det må nøye planlegges hva som 
er hensiktsmessig plassering på de enkelte plan. Bygget bør utformes slik at det lett kan ha kontaktflater 
til andre funksjoner som akuttmottak (dersom det ligger ved sykehus), andre samlokaliserte 
virksomheter, ambulanseinngang, varelevering osv. En god tilpasning til funksjonelle og 
utformingsmessige krav for Storbylegevakten i et eksisterende bygg vil være en utfordring. Man vil stå 
mye friere dersom man velger å reise et nytt bygg.  
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Figuren viser prinsippene i Storbylegevaktens indre organisering med fokus på triage og gode 
pasientforløp. Hovedprinsippet er at pasientene sorteres basert på problemets hastegrad og 
typen helseproblem. Flest pasienter vil behandles i grønn sone. Mesteparten av 
legevaktbasenes pasienter er i denne kategorien. Venterommene her er skjermet for de sykeste 
og eventuelt urolige pasienter. Barna, som utgjør en stor andel av pasientene, vil ha sitt eget 
venterom. 
 
De sykeste bringes raskt inn i gul og rød sone. Der blir de revurdert av høyt kvalifisert personell, 
det er mulighet for avansert undersøkelse og behandling, og leger fra spesialisthelsetjenesten er 
raskt tilgjengelige.  
 
Inndeling i soner gir mulighet for flere mindre venterom, og en god oversikt over de forskjellige 
pasientgruppene. I figuren er Storbylegevakten samlokalisert med et sykehus, men den indre 
organisering bør være den samme også i en frittliggende Storbylegevakt. 
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10.3  Bygningsmessige forhold  
I møtet med en Storbylegevakt er pasient og pårørende i en sårbar situasjon. De kan være utrygge på 
grunn av den sykdom eller skade som er oppstått, at de er på et ukjent sted og usikre på om de møter 
personell som forstår deres problem og ivaretar dem. Storbylegevakten bør, gjennom sitt arkitektoniske 
formspråk, motvirke utrygghet ved å gi signaler om:  
 

• Tilgjengelighet 
• Åpenhet 
• Nærhet 
• Forståelighet 
• Kvalitet  

 
Storbylegevakten vil ha en relativt stor bygningsmasse. Publikumsinngangen bør ligge slik til at det er 
luftig og grønt omkring, og at den første del av bygget er et lavbygg. Hele resepsjons- og 
mottaksavdelingen må ligge på grunnplanet. Det er viktig at dette virker lyst, åpent og vennlig.  Det bør 
være en tidlig inndeling i forskjellige pasientgrupper, slik at man unngår store venterom, venterom med 
støy, skiller ut pasienter med avvikende atferd pga rus, alvorlige psykisk forstyrrelse eller annet.  
 
Prosjektgruppen har funnet det mulig å påbegynne et foreløpig romprogram eller definere arealbehov. 
Forhold som vil påvirke arealbehovet i en ny Storbylegevakt er:  
 

• Integrering med legevaktbasene – dvs. 40 000 flere kontakter pr år 
• Stadig økt pasienttilstrømning  
• Hvorvidt legevaktens tilbud utvides 
• Hvorvidt andre tjenester skal samlokaliseres med Storbylegevakten 

 
Anbefalinger om bygningsmessige forhold 
 

• Storbylegevakten må sikres et bygg som er tilpasset virksomheten. 
 
• Utformingen bør gi et vennlig, åpent og trygt møte for publikum og god intern logistikk, god 

oversikt over pasientene og trygge arbeidsforhold. 
 

• Tomten og bygget trenger fleksibilitet, det vil si at bygget kan tilpasses både de endringer 
man kan forutse nå og gi mulighet for tilpasning til andre behov som måtte oppstå.  

 
• Riktig bruk av grønne vekster, lys, kunst og naturlige materialer gir økt trygghet, trivsel og 

produktivitet. 
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10.4  Lokalisering av fremtidens Storbylegevakt 

10.4.1 Tilgjengelighet for pasientene 
De beste opplysningene man har om hvordan pasienter oppsøker legevakten, finnes i en 
brukerundersøkelse fra 2002. Undersøkelsen inkluderer både legevaktbasene og Legevakten i Storgaten. 
Undersøkelsen i 2002 viste at 69 % av brukerne brukte privat bil, 9 % taxi, 9 % offentlig kommunikasjon 
og 13 % annet (inkludert til fots, med sykkel, i ambulanse). I Storgaten var andelen som kom med egen 
bil lavere (49 %), og flere brukere var svært misfornøyd med tilgjengeligheten for kjørende. Andelen 
taxi- og kollektivreisende er markert høyere på Legevakten i Storgaten. Det store antallet kjørende 
medfører, sammen med et stort antall ambulansetransporter, varelevering og andre besøkende, at det vil 
være helt avgjørende å sikre gode trafikkforhold og parkeringsmuligheter i fremtidens Storbylegevakt.  
 
Den tradisjonelle sentrumsbeliggenheten gir god tilgjengelighet for en del svake grupper som befinner 
seg i sentrum og som ikke har tilgang til egen bil. Dette kan gjelde for eksempel en del rusmisbrukere, 
voldsofre og turister/besøkende. Dersom Storbylegevakten legges utenfor sentrum er det avgjørende at 
kollektivtilbudet er godt. Det bør planlegges hvordan kommunens utetjenester kan bidra til at de nevnte 
pasientgruppene fortsatt får god og riktig legevakttjeneste i fremtiden.   
 
Man kan hevde at det vil være en fordel at Storbylegevakten ligger i nærheten av der folk bor. Erfaring 
tilsier imidlertid at dette ikke bare er en fordel. Personer som bor i nærområdet til Legevakten synes å 
benytte denne hyppigere, og i større grad for å løse problemer som ut fra en faglig vurdering burde vært 
løst hos fastlegen. For eksempel synes legevaktbasene å ha flere henvendelser om fast medisinering, 
attester og liknende enn Legevakten i Storgaten. Beliggenhet i boligområder kan dermed bidra til å 
opprettholde et bruksmønster av helsetjenester som ikke er ønskelig, både av ressurshensyn og for å 
ivareta pasientene best mulig.  
 
En av legevaktbasenes fordeler er at man ikke trenger å reise til sentrum for å få legehjelp utenom 
normalarbeidstiden. Dersom tilbudet på legevaktbasene skal integreres i Storbylegevakten, kan de som 
foretrekker å ikke reise til sentrum oppleve at et lavterskeltilbud forsvinner. Dette kan motvirkes ved at 
Storbylegevakten plasseres mindre sentrumsnært, og i et område med god tilgjengelighet med bil. 

10.4.2 Andre prosesser av betydning for lokalisering 
Anskaffelsesstrategi  
Et eksternt konsulentselskap har i oktober 2008 levert en rapport som beskriver forskjellige 
anskaffelsesmodeller Oslo kommune kan benytte ved anskaffelse og utforming av fremtidens 
Storbylegevakt. Prosjektgruppen har ikke kunne lese og vurdere denne rapporten. 
 
Kostnad/nytteanalyse 
Et eksternt konsulentselskap utreder de økonomiske konsekvenser av forskjellige beliggenheter for 
fremtidens Storbylegevakt. Det foreligger ingen konklusjoner fra dette arbeidet. Prosjektgruppen har 
derfor i liten grad vurdert dette perspektivet.  
 
Tilgjengelighet av tomter og bygninger 
Det pågår en kartlegging av mulige tomter og bygninger som kan disponeres til fremtidens 
Storbylegevakt. Denne kartleggingen er ikke ferdig, og prosjektgruppen har ikke fått fremlagt de 
forskjellige alternativene. Gruppen har derfor ikke kunnet trekke dette inn i diskusjonen om lokalisering. 
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10.4.3 Lokaliseringsalternativer 
Prosjektgruppen legger følgende premisser til grunn for sin vurdering og anbefaling mht. fremtidig 
lokalisering: 
 

• Storbylegevaktens funksjoner 
• God tilgjengelighet for alle pasientgrupper, både med offentlig transport og bil 
• Rask behandling og videre transport av kritisk syke 
• Fleksibilitet i fremtiden i forhold til 

o Endrete oppgaver 
o Endret samhandling med spesialisthelsetjenesten 

• Mulighet for samlokalisering med andre 
 
Det kunne settes opp en rekke alternativer vedrørende lokalisering. Prosjektgruppen har valgt å fokusere 
på fire hovedalternativer som gruppen mener er de mest aktuelle. I alle forslagene forutsettes en 
Storbylegevakt med oppgaver og innhold som minst tilsvarer dagens sentrale Legevakt.   
 
Alternativ 1: Frittliggende Storbylegevakt i sentrumskjernen av Oslo 
 
Fordeler 

• Kort avstand for utsatte grupper, spesielt rusmisbrukere  
• Kort avstand fra tett beferdete områder med hyppige skader/sykdom - f.eks. uteliv  
• Bevaring av autonomi og primærhelseidentitet  
• Tradisjon 
• Beredskapsmessig gunstig å spre funksjoner 

 
Ulemper 

• Ikke sammen med sykehus med akuttfunksjon, hvilket forsinker akuttbehandling 
• Understøtter ikke faglig videreutvikling i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og at en 

større andel av de samlede akuttfunksjoner på lang sikt kan integreres i én virksomhet. 
• Færre direkte kontaktflater mot spesialisthelsetjenesten, hvilket gjør at færre pasienter vil kunne 

ferdigbehandles på Storbylegevakten. 
• Trange tomter – vansker med samlokalisering 
• Vanskelige trafikkforhold med dårligere biladkomst og parkeringsmuligheter 
• Oppfattes som fremmed og utrygt miljø for deler av befolkningen 
• Vanskeligere å flytte legevaktsbasene inn i Legevakten  

 
En plassering i sentrum bygger videre på en lang tradisjon og vil dermed bidra til å opprettholde 
legevaktens identitet og autonomi. Løsningen vil imidlertid også bidra til at man bevarer 
samhandlingsformer slik man kjenner dem, i stedet for å flytte nærmere en viktig samarbeidspartner. 
Dermed muliggjøres ikke visjonen om både på kort og lengre sikt å utvide Storbylegevaktens rolle i det 
akuttmedisinske behandlingsforløpet for flere pasientgrupper. Flere deltakere i prosjektgruppen har 
fremhevet at den sentrumsnære beliggenheten er viktig for en del svake pasientgrupper.  
 
Dersom man velger en sentrumsbeliggenhet er det etter gruppens oppfatning ikke en god løsning å 
integrere legevaktbasenes virksomhet i Storbylegevaktens lokaler. Dette vil svekke oppfatningen av de 
offentlige legevakttjenester som et tilbud til hele befolkningen, og tilsvarende gjøre at flere søker akutt 
legehjelp på andre måter. Videre taler trafikkforholdene mot en slik flytting.  For å styrke tilbudet ved 
basene, bør det ved dette alternativet planlegges en felles base med styrket bemanning, og et bredere 
diagnostisk og behandlingsmessig tilbud. 
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Alternativ 2:  Frittliggende Storbylegevakt i området Ring 2 til Ring 3 
 
Fordeler 

• Bevaring av autonomi og primærhelseidentitet 
• Store tomter åpner for Fleksibilitet i fremtiden for utvidelse eller tillegg av andre funksjoner og 

samhandlingspartnere. 
• Mulig å finne relativt ”nøytral” plassering øst-vest-syd-nord 
• God mulighet til å flytte legevaktbasene sammen med en ny Storbylegevakt 
• Beredskapsmessig gunstig å spre funksjoner 

 
Ulemper 

• Ikke sammen med sykehus med akuttfunksjon, hvilket forsinker akuttbehandling 
• Understøtter ikke faglig videreutvikling i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og at en 

større andel av de samlede akuttfunksjoner på lang sikt kan integreres i én virksomhet. 
• Færre direkte kontaktflater mot spesialisthelsetjenesten, hvilket gjør at færre pasienter vil kunne 

ferdigbehandles på Storbylegevakten. 
• Ikke gangavstand for utsatte grupper, spesielt pasienter med rusrelaterte problemer 

 
En Storbylegevakt mellom Ring 2 og 3 må ansees å være sentralt plassert i byen, slik at mange kan nå 
den med kort reise, uavhengig av reisemåte. Videre vil det trolig være noen flere tomtealternativer å 
velge i mellom. Dersom legevaktbasene integreres i en Storbylegevakt i dette området vil befolkningen i 
mindre grad oppleve at de mister et lokalt tilbud enn de vil dersom basene flyttes til sentrum. Man bør 
unngå plassering i et boligstrøk, da det kan bidra til at beboerne oppsøker Storbylegevakten fremfor 
fastlegen. 
 
Alternativ 3: Samlokalisert med områdesykehus 
 
Fordeler 

• God mulighet for triage og rask håndtering og behandling av alvorlig syke  
• Understøtter faglig videreutvikling i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og at en større 

andel av de samlede akuttfunksjoner på lang sikt kan integreres i én virksomhet. 
• Kort vei for samarbeidende sykehusspesialister, hvilket muliggjør at flere pasienter 

ferdigbehandles på Storbylegevakten.  
• Gode muligheter for kompetanseoverføring, fagutvikling og samarbeid om spesialistutdanning 
• God mulighet til å flytte legevaktbasene sammen med en ny Storbylegevakt 
• Mulighet for god adkomst og parkering 
• Mulighet for å ta over funksjoner som i dag ivaretas av sykehusets akuttmottak og 

observasjonsavdelinger 
   
Ulemper 

• Fare for å miste autonomi og identitet som en primærhelsetjeneste  
• Ikke gangavstand for personer som befinner seg i sentrum og har begrenset evne til å forflytte 

seg  
• Usikkerhet m.h.p. hvilket sykehus som skal ha akuttfunksjoner på områdenivå  i fremtiden og 

hvor disse funksjonene skal lokaliseres gjør det vanskelig å avgjøre endelig lokalisering. 
• Beredskapsmessig uheldig å samle institusjoner som er sentrale i en katastrofesituasjon 

 
Bakgrunnen for alternativet med plassering av Storbylegevakten sammen med områdesykehus med et 
bredt utvalg akuttfunksjoner, er visjonen om å ferdigbehandle flest mulig pasienter på ett sted, og målet 
om at alle skal gjennomgå en systematisk og kvalitetssikret triage som forebygger uheldige hendelser. 
Alternativet krever at områdesykehusets akuttmottak samarbeider tett med Legevakten. Tilgangen til 
sykehusets spesialister og støtteapparat vil gjøre det mulig å utføre rask triage og avklaring på et avansert 
nivå uten at pasientene må flyttes langt. Løsningen vil også innebære at man i fremtiden forskyver 
oppgaver på en fleksibel måte mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Slik sett legger 
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samlokalisering til rette for en fremtidsrettet utvikling. En forutsetning for å oppnå de fordeler modellen 
innebærer, er at det fra sykehusets side er vilje til å prioritere samarbeid med Storbylegevakten i 
tilstrekkelig grad.   
  
Prosjektgruppen mener en forutsetning for samlokalisering er at Storbylegevakten er lokalisert og 
organisert som en selvstendig enhet og med en felles ledelse for hele Storbylegevaktens arbeidsområde. 
Dette er nødvendig for å sikre god ledelse, økonomi og drift., og for å opprettholde balanse mellom 
første- og annenlinjeperspektivet.  
 
Ved samlokalisering er det særlig viktig å treffe tiltak som styrker primærhelseperspektivet, herunder 
allmennmedisinen. Viktige grep vil være å etablere en enhet for forskning og undervisning som har 
tilknytning til fagmiljøer innenfor førstelinjetjenesten, som Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin og 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Tilrettelegging for spesialistutdanning, forskning og 
undervisning for leger og sykepleiere er sentralt. Videre er et nært samarbeid med fastlegene viktig. Å 
flytte fastlegenes arbeid ved basene inn i Storbylegevakten vil også gi muligheter for et styrket 
samarbeid.  
 
Det vil være en styrke å legge til rette for at også andre kommunale helsetjenester plasseres i et slikt 
bygg, etter modell fra helsehusene i Trondheim. På den måten kan man bygge opp en institusjon med 
fleksibilitet og tyngde til å drive frem nye løsninger i en samhandlingsflate som trenger utvikling for å 
møte fremtidens krav.   
 
Det er viktig ved et slikt alternativ at det opprettholdes ambulansebase i sentrum. Videre forventes det at 
ansatte i utetjenestene vil kunne rettlede utsatte grupper slik at de får nødvendig hjelp ved legevakten. De 
trafikale forhold bør legges til rette slik at publikum opplever en direkte adgang til Storbylegevakten 
enten de kommer med bil eller offentlig transport.  
 
Alternativ 4: Samlokalisert med lokalsykehus uten kirurgiske akuttfunksjoner 
 
Fordeler 

• Gode muligheter for fagutvikling og samarbeid om spesialistutdanning innen fagområder som 
finnes på lokalsykehuset (indremedisin, psykiatri, rus, evt andre). 

• Kort vei for samarbeidende sykehusspesialister.  
• God mulighet til å flytte legevaktbasene sammen i en ny Storbylegevakt. 
• Mulighet for god adkomst og parkering. 

 
Ulemper 

• Fare for å miste autonomi og identitet som primærhelsetjeneste. 
• Ikke direkte linjer for samhandling om de akutt alvorlige syke pasienter med unntak av generell 

indremedisin, psykiatri, rus.  
• Ikke gangavstand for personer som befinner seg i sentrum og har begrenset evne til å forflytte 

seg . 
• Det vil bli en ubalanse i forhold til de tre lokalsykehusene dersom Storbylegevakten knyttes opp 

mot et av disse. 
• Beredskapsmessig uheldig å samle institusjoner som er sentrale i en katastrofesituasjon 

 
Lokalisering nær et lokalsykehus vil ha noen av de samme fordelene som lokalisering ved 
områdesykehuset. Tallene viser imidlertid at antall legevaktpasienter som antas å trenge 
tjenester/kompetanse fra områdenivå vil være mye større enn antallet fra ett av lokalsykehusene. Dette 
gjelder blant annet de kritisk syke, alle skader, og en rekke fagområder som bl.a. gynekologi, nevrologi 
og pediatri. Faglig sett kan man derfor ikke anbefale samlokalisering med et lokalsykehus, så lenge 
prinsippene i høringsnotatet til Hovedstadsprosessen legges til grunn. 
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10.4.4 Anbefalt lokalisering 

Prosjektgruppens flertall anbefaler at  en fremtidig Storbylegevakt i Oslo plasseres som en 
selvstendig enhet samlokalisert med det fremtidige områdesykehuset i Oslo. Anbefalingen gis på 
grunnlag av en helhetlig vurdering med spesiell vekt på mulighet til å bygge en fremtidsrettet 
Storbylegevakt med høy faglig kompetanse og nært samarbeide med spesialisthelsetjenesten, og god 
tilgjengelighet for hele befolkningen. Storbylegevakten må være en selvstendig enhet, ha et eget bygg, og 
det må strukturelt sett legges til rette for en samlokalisering med kommunale helsetjenester etter modell 
fra prosjekter i Trondheim. Prosjektgruppen påpeker at den anbefalte lokaliseringen er en forutsetning for 
å legge til rette for den visjonære Storbylegevakten innholdsmessig på kort og lang sikt.  
 
Dersom man ikke velger en innholdsmessig løsning slik prosjektgruppen anbefaler ser vi to andre 
realistiske løsninger å velge mellom:  
 

• Storbylegevakten plasseres sentralt i området Ring 2 til Ring 3.  
Denne plasseringen gjør Storbylegevakten mer tilgjengelig for hele byens befolkning, også den 
delen som i dag bruker Legevaktbasene eller private legevakter. Adkomst med bil vektlegges. 
Det gir også muligheter for større tomtearealer, vennligere omgivelser og mulighet for større 
fleksibilitet med hensyn til samlokalisering med andre virksomheter og fremtidige endringer.  
 

• Storbylegevakten plasseres i Sentrumskjernen av Oslo. 
Ved valg av slik plassering vil det gi lett adkomst for personer som befinner seg i sentrum når 
behovet for akutt hjelp oppstår. Videre er dette den løsning som gir enklest adkomst med 
kollektivtransport for hele byens befolkning. Ved denne løsningen ivaretas også Legevaktens 
hundreårige tradisjon og identitet når det gjelder lokalisering.  

 
 
Anbefalinger om lokalisering 
 

• Prosjektgruppen anbefaler at  en fremtidig Storbylegevakt i Oslo plasseres som en selvstendig 
enhet sammen med det fremtidige områdesykehuset i Oslo (Alternativ 3). 

 
• Dersom man ikke følger gruppens anbefaling, men velger en frittliggende Storbylegevakt, 

mener gruppen at man må legge stor vekt på en helhetlig vurdering av de funksjoner man 
mener skal være med, samlokalisering med andre instanser, tilgjengelighet og tomtens 
egnethet for å få en god og publikumsvennlig løsning.  

 
• Et mindretall i gruppen, Helle Gjetrang og Jacob Mosvold anbefaler en frittliggende 

Storbylegevakt i området Ring 2 til Ring 3 (Alternativ 2). Mindretallets dissens finnes som 
vedlegg til rapporten. 
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11  Organisasjon 
 
På mange legevakter er det stort gjennomtrekk av personell, spesielt leger og sykepleiere. Legene er ofte 
unge og relativt lite erfarne. Samtidig regnes denne typen arbeid som faglig krevende med stor fallhøyde. 
Det er derfor viktig at organisasjonsmodellen som velges også understøtter medarbeidernes muligheter til 
spesialisering og faglig utvikling. Dette både for at medarbeiderne skal bli lenger på Legevakten, samt for 
å tiltrekke mer erfarne leger. I forprosjektrapporten bes det om at man utreder om man kan inngå en 
avtale om at driftsansvaret for tjenestene samles i en felles linjeorganisasjon. Forprosjektet beskriver to 
organisasjonsmodeller. Hovedmålet er å finne frem til en eller flere modeller som på best mulig måte 
ivaretar alle behovene innenfor områder som faglig kvalitet, ressursutnyttelse/effektivitet, økonomi, jus 
og IKT.  
 
Storbylegevakten befinner seg i gråsonen mellom forskjellige tjenester, organisasjoner og tjenestenivåer. 
Dette innebærer sårbarhet og utfordringer. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene må ifølge 
myndighetenes krav baseres på lokale avtaler. I det videre arbeidet bør man utrede forskjellige 
organisasjonsmodeller nærmere. Modellen som velges må ivareta følgende behov:  
 

• Enhetlig ledelse med entydig styringslinje til hver enkelt medarbeider 
• Forutsigbar økonomi 
• Varig løsning  
• Felles journalsystem (eventuelt ivaretakelse av informasjonsbehovet ved andre gode tekniske 

løsninger)  
• Legge til rette for samhandling slik at gode samhandlingsprosjekter kan ”eksporteres” fra et 

fagområde til et annet, og man kan utvikle en kultur som fokuserer på at egne beslutninger får 
konsekvenser for andre. 

o på tvers mellom akuttjenestene i begge forvaltningsnivåer 
o mellom Storbylegevakten og primærhelsetjenesten for øvrig 
o mellom primær- og spesialisthelsetjenesten generelt 

11.1  Legevaktens organisering gjennom 108 år  
Oslo Legevakt ble etablert i år 1900. Kroghstøtten sykehus i Storgata ønsket å gi industriarbeiderne langs 
Akerselva et helhetlig kirurgisk tilbud, og etablerte en sykehusdrevet legevakt med hovedfokus på 
skadebehandling. Allerede da var Legevakten et samarbeidsprosjekt med kommunen, ved at Kristiania 
kommune betalte vaktgodtgjørelse for legene som kjørte sykebesøk, garanterte for minstehonorar ved 
besøkene og sørget for gratis transport for legene. Legevaktens faste stab drev elektiv og akutt operativ 
virksomhet samt skadepoliklinikk. Dette tilbudet ble betydelig utvidet i 1959, da den nye 
legevaktsbygningen ble innviet. Legevakten var da et sykehus med kirurgiske og medisinske sengeposter. 
I 1980, mens man styrket allmennmedisinen som eget fag, ble det opprettet en egen allmennmedisinsk 
seksjon underlagt Oslo Helseråd.  Utover 1980-tallet ønsket man et mer desentralisert helsevesen, og det 
ble opprettet bydelslegevakter fra kl 08 til 20 i alle 25 bydeler. De privatpraktiserende legene med 
kommunal avtale delte på vaktene, som innbefattet både sykebesøk og kontorkonsultasjoner. Med 
fastlegereformen i år 2001 ble disse bydelslegevaktene omorganisert til kveldsåpne legevaktbaser og en 
sentralisert døgnåpen sykebesøksordning.  
 
I perioden 1988-1994 var Legevakten organisert som en egen akuttetat, med radiolog Harald U. Sverdrup 
som sjef. Akuttetaten hadde ansvar for ambulansetjenesten, skadepoliklinikk, allmennlegevakt, elektiv og 
akutt kirurgisk virksomhet, voldtektsmottak, observasjonspost, sykebesøksformidling, sosial vakttjeneste, 
barnevernsvakt (kort periode) og avrusningsstasjonene. Etaten gjorde selv en evaluering som konkluderte 
med at den hadde sin berettigelse, blant annet ble tverrfaglig samarbeid vektlagt. En ekstern rapport fra 
1993 kom imidlertid til motsatt konklusjon og anbefalte nedleggelse. Denne rapporten vektla blant annet 
en del forhold innenfor organisasjon og funksjon, rekrutteringsvansker, kostnader ved døgndrift av 
serviceavdelinger, for små ressurser til administrasjon, bygningsmessige forhold med mer. Gruppen 
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Det gir også muligheter for større tomtearealer, vennligere omgivelser og mulighet for større 
fleksibilitet med hensyn til samlokalisering med andre virksomheter og fremtidige endringer.  
 

• Storbylegevakten plasseres i Sentrumskjernen av Oslo. 
Ved valg av slik plassering vil det gi lett adkomst for personer som befinner seg i sentrum når 
behovet for akutt hjelp oppstår. Videre er dette den løsning som gir enklest adkomst med 
kollektivtransport for hele byens befolkning. Ved denne løsningen ivaretas også Legevaktens 
hundreårige tradisjon og identitet når det gjelder lokalisering.  

 
 
Anbefalinger om lokalisering 
 

• Prosjektgruppen anbefaler at  en fremtidig Storbylegevakt i Oslo plasseres som en selvstendig 
enhet sammen med det fremtidige områdesykehuset i Oslo (Alternativ 3). 

 
• Dersom man ikke følger gruppens anbefaling, men velger en frittliggende Storbylegevakt, 

mener gruppen at man må legge stor vekt på en helhetlig vurdering av de funksjoner man 
mener skal være med, samlokalisering med andre instanser, tilgjengelighet og tomtens 
egnethet for å få en god og publikumsvennlig løsning.  

 
• Et mindretall i gruppen, Helle Gjetrang og Jacob Mosvold anbefaler en frittliggende 

Storbylegevakt i området Ring 2 til Ring 3 (Alternativ 2). Mindretallets dissens finnes som 
vedlegg til rapporten. 
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anbefalte nedleggelse av Storgaten 40, og anbefalte i stedet etablering av akuttmottak på Ullevål og Aker. 
Man endte med en mellomløsning med nedleggelse av Akuttetaten i 1994, men opprettholdelse av 
Legevakten i Storgata 40. Ullevål sykehus overtok driftsansvaret. I 1996 ble alle ortopedhjemler lagt til 
Ullevål sykehus, i vel ett år var det ingen operativ virksomhet i Storgata. Etter et års pause startet igjen 
ortopedisk operativ virksomhet med Ullevåls dugnadsenhet, uten at Skadelegevakten var involvert i 
dette.  Etter sykehusreformen i 2002 ble skadeavdelingen lagt under Ortopedisk Senter på Ullevål, legene 
der fikk sykehuset som arbeidsgiver mens øvrig helsepersonell fortsatt var ansatt i kommunen. Samme 
høst startet man et sømløst samhandlingsprosjekt der leger fra Skadelegevakten i samarbeid med 
håndkirurg/ortoped opererer akutte hånd- og fotskader. I 2004 ble også sykepleiertjenesten på 
Skadelegevakten overdratt til Ullevål sykehus.  
 
I 2008 foreslo styret på Ullevål Universitetssykehus som ledd i budsjettinnsparinger å legge ned 
Skadelegevakten. Nedleggelse ble hindret ved at Oslo kommune og Helse Sør-Øst skjøt inn midler på 
kort varsel.  
 
Legevaktsentralen og AMK-sentralen har vært en samlet enhet inntil 2002. Da lå AMK-sentralen på 
Ullevål sykehus, og man etablerte en separat legevaktsentral i Storgaten 40 og styrket ressursene på 
denne. De to sentralene har til nå delt tekniske løsninger for telefoni og journalføring.  

11.2  Legevaktens organisering i dag 
 

 Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune,  
Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester (VST)  Ullevål Universitetssykehus 
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De kommunale tjenestene er i dag organisert som en egen etat underlagt Byrådsavdeling for velferd og 
sosiale tjenester (VST). Kommunalt ansatt personell bemanner avdelingene, bortsett fra at legene som 
utfører sykebesøk og konsultasjoner på legevaktbasene er privatpraktiserende (fastleger og deres vikarer).  
 
Spesialisthelsetjenesten på Legevakten drives i dag av Ullevål Universitetssykehus, som har åtte kliniske 
divisjoner. På Legevakten er fem representert: Bevegelsesdivisjonen (Ortopedisk Senter), 
Akuttdivisjonen (Anestesi), Medisinsk servicedivisjon (radiologi- og laboratorietjenester), Psykiatrisk 
Divisjon (Psykiatrisk legevakt) og Prehospital divisjon (ambulansetjenesten).  
 
Ortopedisk Senter har fire av sine sju seksjoner lokalisert til legevakten: håndkirurgisk seksjon, 
fotseksjonen, arthroskopiteam og skadelegevakten. Seksjonene deler bl.a. gipsteknikere, sekretærtjeneste, 
postoperativ, sengepost, operasjons- og anestesipersonale og håndterapeuter.    
 
Røntgenavdelingen på Legevakten har 17 faste radiografer. Psykiatrisk legevakt bemannes av leger, 
psykologer og psykiatriske sykepleiere som alle har annen hovedstilling på forskjellige sykehus i Oslo-
regionen, og leies inn på timelønnsbasis til Psykiatrisk Legevakt.  
 
Mottaksassistenter (helsesekretærer) og sikkerhetstjeneste på legevaktspoliklinikkene drives av 
kommunen, og Ullevål betaler for sin bruk av disse tjenestene. Teknisk drift er delt mellom kommunen 
og sykehuset. Observasjonsposten drives av kommunen, men er ISF-finansiert på basis av en 
samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det foreligger en særskilt avtale om finansiering av 
Skadelegevakten i 2008.  
 
Det er i dag ingen overordnet og samlende samarbeidsavtale om Legevakten mellom Oslo kommune og 
Helse Sør-Øst RHF. Det er heller ingen slik avtale mellom Ullevål Universitetssykehus og Oslo 80 

anbefalte nedleggelse av Storgaten 40, og anbefalte i stedet etablering av akuttmottak på Ullevål og Aker. 
Man endte med en mellomløsning med nedleggelse av Akuttetaten i 1994, men opprettholdelse av 
Legevakten i Storgata 40. Ullevål sykehus overtok driftsansvaret. I 1996 ble alle ortopedhjemler lagt til 
Ullevål sykehus, i vel ett år var det ingen operativ virksomhet i Storgata. Etter et års pause startet igjen 
ortopedisk operativ virksomhet med Ullevåls dugnadsenhet, uten at Skadelegevakten var involvert i 
dette.  Etter sykehusreformen i 2002 ble skadeavdelingen lagt under Ortopedisk Senter på Ullevål, legene 
der fikk sykehuset som arbeidsgiver mens øvrig helsepersonell fortsatt var ansatt i kommunen. Samme 
høst startet man et sømløst samhandlingsprosjekt der leger fra Skadelegevakten i samarbeid med 
håndkirurg/ortoped opererer akutte hånd- og fotskader. I 2004 ble også sykepleiertjenesten på 
Skadelegevakten overdratt til Ullevål sykehus.  
 
I 2008 foreslo styret på Ullevål Universitetssykehus som ledd i budsjettinnsparinger å legge ned 
Skadelegevakten. Nedleggelse ble hindret ved at Oslo kommune og Helse Sør-Øst skjøt inn midler på 
kort varsel.  
 
Legevaktsentralen og AMK-sentralen har vært en samlet enhet inntil 2002. Da lå AMK-sentralen på 
Ullevål sykehus, og man etablerte en separat legevaktsentral i Storgaten 40 og styrket ressursene på 
denne. De to sentralene har til nå delt tekniske løsninger for telefoni og journalføring.  

11.2  Legevaktens organisering i dag 
 

 Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune,  
Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester (VST)  Ullevål Universitetssykehus 
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De kommunale tjenestene er i dag organisert som en egen etat underlagt Byrådsavdeling for velferd og 
sosiale tjenester (VST). Kommunalt ansatt personell bemanner avdelingene, bortsett fra at legene som 
utfører sykebesøk og konsultasjoner på legevaktbasene er privatpraktiserende (fastleger og deres vikarer).  
 
Spesialisthelsetjenesten på Legevakten drives i dag av Ullevål Universitetssykehus, som har åtte kliniske 
divisjoner. På Legevakten er fem representert: Bevegelsesdivisjonen (Ortopedisk Senter), 
Akuttdivisjonen (Anestesi), Medisinsk servicedivisjon (radiologi- og laboratorietjenester), Psykiatrisk 
Divisjon (Psykiatrisk legevakt) og Prehospital divisjon (ambulansetjenesten).  
 
Ortopedisk Senter har fire av sine sju seksjoner lokalisert til legevakten: håndkirurgisk seksjon, 
fotseksjonen, arthroskopiteam og skadelegevakten. Seksjonene deler bl.a. gipsteknikere, sekretærtjeneste, 
postoperativ, sengepost, operasjons- og anestesipersonale og håndterapeuter.    
 
Røntgenavdelingen på Legevakten har 17 faste radiografer. Psykiatrisk legevakt bemannes av leger, 
psykologer og psykiatriske sykepleiere som alle har annen hovedstilling på forskjellige sykehus i Oslo-
regionen, og leies inn på timelønnsbasis til Psykiatrisk Legevakt.  
 
Mottaksassistenter (helsesekretærer) og sikkerhetstjeneste på legevaktspoliklinikkene drives av 
kommunen, og Ullevål betaler for sin bruk av disse tjenestene. Teknisk drift er delt mellom kommunen 
og sykehuset. Observasjonsposten drives av kommunen, men er ISF-finansiert på basis av en 
samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det foreligger en særskilt avtale om finansiering av 
Skadelegevakten i 2008.  
 
Det er i dag ingen overordnet og samlende samarbeidsavtale om Legevakten mellom Oslo kommune og 
Helse Sør-Øst RHF. Det er heller ingen slik avtale mellom Ullevål Universitetssykehus og Oslo 
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anbefalte nedleggelse av Storgaten 40, og anbefalte i stedet etablering av akuttmottak på Ullevål og Aker. 
Man endte med en mellomløsning med nedleggelse av Akuttetaten i 1994, men opprettholdelse av 
Legevakten i Storgata 40. Ullevål sykehus overtok driftsansvaret. I 1996 ble alle ortopedhjemler lagt til 
Ullevål sykehus, i vel ett år var det ingen operativ virksomhet i Storgata. Etter et års pause startet igjen 
ortopedisk operativ virksomhet med Ullevåls dugnadsenhet, uten at Skadelegevakten var involvert i 
dette.  Etter sykehusreformen i 2002 ble skadeavdelingen lagt under Ortopedisk Senter på Ullevål, legene 
der fikk sykehuset som arbeidsgiver mens øvrig helsepersonell fortsatt var ansatt i kommunen. Samme 
høst startet man et sømløst samhandlingsprosjekt der leger fra Skadelegevakten i samarbeid med 
håndkirurg/ortoped opererer akutte hånd- og fotskader. I 2004 ble også sykepleiertjenesten på 
Skadelegevakten overdratt til Ullevål sykehus.  
 
I 2008 foreslo styret på Ullevål Universitetssykehus som ledd i budsjettinnsparinger å legge ned 
Skadelegevakten. Nedleggelse ble hindret ved at Oslo kommune og Helse Sør-Øst skjøt inn midler på 
kort varsel.  
 
Legevaktsentralen og AMK-sentralen har vært en samlet enhet inntil 2002. Da lå AMK-sentralen på 
Ullevål sykehus, og man etablerte en separat legevaktsentral i Storgaten 40 og styrket ressursene på 
denne. De to sentralene har til nå delt tekniske løsninger for telefoni og journalføring.  

11.2  Legevaktens organisering i dag 
 

 Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune,  
Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester (VST)  Ullevål Universitetssykehus 
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De kommunale tjenestene er i dag organisert som en egen etat underlagt Byrådsavdeling for velferd og 
sosiale tjenester (VST). Kommunalt ansatt personell bemanner avdelingene, bortsett fra at legene som 
utfører sykebesøk og konsultasjoner på legevaktbasene er privatpraktiserende (fastleger og deres vikarer).  
 
Spesialisthelsetjenesten på Legevakten drives i dag av Ullevål Universitetssykehus, som har åtte kliniske 
divisjoner. På Legevakten er fem representert: Bevegelsesdivisjonen (Ortopedisk Senter), 
Akuttdivisjonen (Anestesi), Medisinsk servicedivisjon (radiologi- og laboratorietjenester), Psykiatrisk 
Divisjon (Psykiatrisk legevakt) og Prehospital divisjon (ambulansetjenesten).  
 
Ortopedisk Senter har fire av sine sju seksjoner lokalisert til legevakten: håndkirurgisk seksjon, 
fotseksjonen, arthroskopiteam og skadelegevakten. Seksjonene deler bl.a. gipsteknikere, sekretærtjeneste, 
postoperativ, sengepost, operasjons- og anestesipersonale og håndterapeuter.    
 
Røntgenavdelingen på Legevakten har 17 faste radiografer. Psykiatrisk legevakt bemannes av leger, 
psykologer og psykiatriske sykepleiere som alle har annen hovedstilling på forskjellige sykehus i Oslo-
regionen, og leies inn på timelønnsbasis til Psykiatrisk Legevakt.  
 
Mottaksassistenter (helsesekretærer) og sikkerhetstjeneste på legevaktspoliklinikkene drives av 
kommunen, og Ullevål betaler for sin bruk av disse tjenestene. Teknisk drift er delt mellom kommunen 
og sykehuset. Observasjonsposten drives av kommunen, men er ISF-finansiert på basis av en 
samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det foreligger en særskilt avtale om finansiering av 
Skadelegevakten i 2008.  
 
Det er i dag ingen overordnet og samlende samarbeidsavtale om Legevakten mellom Oslo kommune og 
Helse Sør-Øst RHF. Det er heller ingen slik avtale mellom Ullevål Universitetssykehus og Oslo 
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kommune. Det gjennomføres imidlertid regelmessige kontaktmøter mellom Helse Sør-Øst RHF og 
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester som omhandler blant annet Legevakten.  
 
Det er i dag ikke etablert et internt samarbeidsorgan for de forskjellige enhetene på Legevakten. Ledelsen 
for henholdsvis Skadelegevakten og Allmennlegevakten har faste månedlige samarbeidsmøter.   
 
Etter sykehusreformen i 2002 har samarbeidet innad i Legevakten vært mer krevende enn tidligere, i 
mangel av en felles ledelse. Det organisatoriske skillet utløste også en rekke uklare grensedragninger 
mellom kommune og helseforetak, og det har i tiden etter dette kontinuerlig pågått en prosesser for å 
fordele oppgaver og lage nye rutiner på en mengde områder. Ny IKT struktur har blitt etablert, personell 
har byttet arbeidsgiver, SLA-avtaler har blitt etablert og liknende.  
 
Fordeler ved dagens organisering 

• Skadelegevakten kan som del av Ullevål Universitetssykehus utvikle sømløse pasientforløp i 
samarbeid med andre deler av Ortopedisk senter.  

• Deler av tjenesten på Skadelegevakten meritterer som sykehustjeneste i legers videreutdanning.  
• Prinsippet om ”En dør inn” er ivaretatt.  
• Prinsippet om ferdigbehandling på ett sted fungerer godt for mange pasienter (men kan 

videreutvikles for flere pasientgrupper) 
• Observasjonsposten fungerer som et samarbeidsprosjekt på tvers av forvaltningsnivåene.  

 
Ulemper ved dagens organisering 
Oppdeling i to forvaltningsnivåer medfører særskilte utfordringer i forhold til samhandling og effektiv 
ressursutnyttelse. Det forholdet at tjenestene drives av Oslo kommune sammen med UUS uten et 
overordnet organ med felles strategi medfører praktiske og ikke minst ledelsesmessige og finansielle 
utfordringer. Det siste kom tydelig til uttrykk ved at skadepoliklinikken ble foreslått nedlagt for å saldere 
2008-budsjettet ved Ullevål Universitetssykehus. 
 

• Man har ikke en felles ledelse som sikrer felles mål, strategier, identitet og utvikling 
• Legevakten fremstår med to (eller flere) stemmer utad.  
• Det kan være uklart for pasienter og publikum hvilket forvaltningsnivå som står ansvarlig for 

tjenestene 
• Mindre fleksibel utnyttelse av enkelte personellressurser 
• Ikke forutsigbar finansiering 
• Vanskelig å etablere rotasjonsordninger og felles utdanningsløp 
• To forskjellige journalsystemer 

 
Der er ønskelig å organisere fremtidens Storbylegevakt på en slik måte at flest mulig av disse forholdene 
forbedres.   
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11.3  Finansiering 
Fremtidens Storbylegevakt trenger en forutsigbar finansiering som er forankret i gjeldende regelverk og 
der tjenestene til befolkningen ikke utsettes for unødige trusler på grunn av strukturelle forhold. En rekke 
forhold gjør legevaktens virksomhet sårbar for omskiftninger som påvirker finansieringen. 

11.3.1 Finansiering av spesialisthelsetjenester ved Legevakten 
De regionale helseforetakene (RHF) finansierer spesialisthelsetjenester i helseregionen. Finansieringen er 
i hovedsak todelt og består av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert bevilgning (ISF). All behandling 
som gir grunnlag for ISF, skal skje ved statlige eller andre offentlig godkjente institusjoner. Det stilles 
blant annet krav om godkjennelse og identifisering av medisinsk faglig ansvar (spesialisthelsetjeneste), 
regulert i Lov om spesialisthelsetjenesten (ref. Helsedirektoratet IS-1520).  
 
Ullevål universitetssykehus har i dag drifts- og finansieringsansvar for spesialisthelsetjenester som gis 
ved Legevakten. Tjenestene er finansiert gjennom basisrammebevilgninger og ved aktivitets-finansiering, 
herunder ISF og NAV-refusjoner (radiologi), samt egenandeler fra pasienter (poliklinikktakster). 
Skadelegevakten finansieres med et lavt basistilskudd i forhold til egenandeler/refusjoner (fordeling på ca 
40/60) i forhold til annen somatisk behandling (60/40).  Psykiatrisk Legevakt er spesialisthelsetjeneste 
drevet av UUS, men har grunnet den organiseringen man har valgt ikke blitt godkjent som psykiatrisk 
poliklinikk og utløser derfor verken egenandeler eller refusjon, men finansieres i sin helhet ved 
rammebevilgning. Observasjonsposten finansieres gjennom ISF-systemet gjennom en særskilt avtale 
godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet om at det faglige ansvaret for tjenesten ligger hos UUS, 
mens kommunen har det daglige driftsansvaret. 
 
All ISF-refusjon beregnes med utgangspunkt i pasientens diagnose (DRG-koding). DRG er et grovkornet 
system som treffer best når anvendt på sykehus med store pasientvolum og bredde i 
pasientsammensetningen. Ordningen treffer dårligere på tjenester med et smalere utvalg funksjoner. 
Skadepoliklinikken har stort pasientvolum og et bredt utvalg polikliniske tjenester, men ingen 
døgnopphold. Tjenesten er derfor noe mindre robust i forhold til endringer i finansieringssystemet enn 
større sykehus/institusjoner.  
 
Uforutsigbar finansiering av spesialisthelsetjenestetilbudet på Legevakten skyldes blant annet den tette 
økonomiske og organisatoriske koblingen mot ett helseforetak (UUS). Foretakets økonomiske bidrag 
påvirkes av de krav og utfordringer som påligger helseforetaket for øvrig. Delt ledelse på Legevakten 
øker risikoen for at det tas avgjørelser på sykehuset som får negative effekter i forhold til øvrige enheter 
på Legevakten.  
 
Uforutsigbarhet i finansieringen kan reduseres ved at Helse Sør-Øst RHF spesifiserer midlene til 
Storbylegevakten. Helse Sør-Øst RHF står fritt til å etablere egne finansieringsløsninger som understøtter 
det tjenestetilbudet som velges for Legevakten. Finansieringen kan enten være en totalramme for 
spesialisttjenestene ved Legevakten, eller et basistilskudd pluss videreføring av ISF-tilskudd som utløses 
ved Legevakten.  
 
Helse Sør-Øst RHF kan finansiere Legevakten direkte eller via et helseforetak. Finansiering via et 
helseforetak kan skje ved et spesifisert tilskudd , eller ved et rammetillegg som helseforetaket kan bruke 
slik det selv anser best. Helseforetaket vil da kunne velge ulike måter å finansiere Legevakten: 
totalramme, basistilskudd pluss ISF-tilskudd, eventuelt ulike modeller for de ulike tjenestene (en for 
Skadelegevakten, en for Psykiatrisk legevakt osv).  En annen variant er at Helse Sør-Øst RHF pålegger 
de helseforetakene som har pasienter ved Legevakten å bidra av sine rammer til å dekke kostnadene ved 
Legevakten. 
 
Finansieringen vil muligens også kunne stabiliseres ved at man etablerer en samlet organisatorisk enhet 
for det tjenestetilbudet spesialisthelsetjenesten skal bidra med inn i Storbylegevakten, med ansvar for 
budsjett og koordinering av tjenestetilbud fra spesialisthelsetjenestens side, samt samhandling mot Oslo 
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kommune/Legevakten. En slik enhet vil i noe større grad kunne ta hensyn til bl.a. budsjettilpasninger som 
følger av endring i finansieringsordninger for spesialisthelsetjeneste, også dersom finansieringen av 
tjenestene ikke spesifiseres fra Helse Sør-Øst RHF. 

11.3.2 Finansiering av kommunehelsetjenester ved Legevakten  
Oslo kommunes budsjett blir vedtatt av Bystyret. Med den årlige budsjettrammen vil det være punkter 
som omhandler situasjonsbeskrivelse og målsettinger, samt strategier og tiltak. Her vil det fremkomme 
eventuelle nye tilførte midler til enkelte tiltak. Det vil også fremkomme eventuelle generelle rammekutt 
og effektiviseringskrav. Disse momentene vil kunne føre til variasjoner og skape en del usikkerhet 
omkring budsjettrammene fra år til år. I rammen er det innarbeidet lønns- og prisutvikling og 
kompensasjon for demografisk utvikling. 
 
Omkring halvparten av den kommunale legevaktens inntekter kommer direkte fra staten via 
Normaltariffen, som fastsetter stykkprisfinansieringen for fastleger og kommunal legevakt. 
Normaltariffen er beregnet på å finansiere fastlegepraksis, og består av et basistilskudd pluss innsatsstyrt 
finansiering. Legevakten får ikke basistilskuddet som bestemmes i normaltariffen, da dette baseres på 
antallet listepasienter hos fastlegene. Legevaktens takstbruk skiller seg fra vanlige legekontorers 
takstbruk, f.eks. ved at man utfører mange sykebesøk, benytter mye kveldstakster og utfører behandling 
som er særlig ressurs- og tidkrevende. Når endringer i normaltariffen fremforhandles hvert år vektlegger 
forhandlerne totalbildet for fastlegene. Endringene har imidlertid forskjellig profil fra år til år, og slår 
forskjellig ut for Legevakten fra år til år.   
 
Legevakten har en rekke praktiske utfordringer knyttet til at NAV i alle saker forholder seg til 
enkeltleger, og ikke til Legevakten som institusjon. Dette innebærer at alle refusjonskrav må innsendes 
med personalia til behandlende lege. Kravene samles per lege og korrespondanse fra NAV rettes til 
individuelle leger. Det har ikke lyktes å få aksept for at en del oppgaver kan delegeres på systemnivå til 
andre ansatte enn leger. Dette medfører blant annet at leger selv må legge inn laboratorie-rekvisisjoner og 
takster, fremfor at hjelpepersonell utfører dette. En slik praksis fra forvaltningens side er lite fleksibel i 
forhold til behovene man har i en organisasjon med over hundre ansatte. Dersom man ønsker å etablere 
en Storbylegevakt som er organisatorisk og IKT-messig nyskapende vil slike hindringer kunne medføre 
betydelig merarbeid.  
 
Ca 15 legeårsverk utføres av privatpraktiserende leger. Honoraret for dette dekkes bare delvis av 
Normaltariffen. Honoraret avgjøres i forhandlinger mellom Oslo kommune og Legeforeningen.  
 
Anbefalinger om finansiering 
 

• Finansieringen av Storbylegevakten forankres i den overordnede samarbeidsavtalen mellom 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Avtalen må sikre forutsigbar finansiering.  
 

• Samhandlingsreformen bør legge til rette for finansiering av samhandlingsprosjekter. En av 
hindringene i dag skyldes at finansieringen knyttes opp mot hvilket forvaltningsnivå som 
yter tjenesten, fremfor hvilken behandling som gis. Fremtidens Storbylegevakt vil ha 
elementer av både primær- og spesialisthelsetjeneste, og trenger en finansieringsordning 
som stimulerer til behandling etter prinsippet om behandling på laveste effektive 
omsorgsnivå (LEON). 
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11.4  IKT-løsninger 
Storbylegevaktens personell er fullstendig avhengig av å ha et effektivt og velfungerende 
pasientjournalsystem. Uten dette er det ikke mulig å drive en forsvarlig tjeneste. Fra 1992 til 2006 delte 
alle kommunale enheter, Psykiatrisk legevakt og Skadelegevakten ett felles journalsystem (Cinsoft). 
Dette ble erstattet med henholdsvis Profdoc Vision i 2006 (kommunale enheter og Psykiatrisk Legevakt) 
i 2006 og DLPasdoc i 2008 (Skadelegevakten).   
 
Profdoc Vision er designet for vanlig allmennpraksis og kan derfor lett betjenes av byens fastleger. 
Allmennavdelingen er i hovedsak fornøyd med Profdoc Vision og de tilpasninger som er gjort, selv om 
det fortsatt er potensial for forbedringer på områder som tilkobling til EKG og betalingsterminal, 
bildelagring, tilgang til fastlegeregisteret og liknende. Systemet har over 400 brukere. Røntgensystemet 
som benyttes på Legevakten er ikke integrert, men tilgjengelig for de ansatte via egne terminaler.  
 
Skadelegevakten deler DLPasdoc med UUS, noe som muliggjør en utstrakt samhandling med resten av 
Ortopedisk Senter, røntgenavdelingen på Ullevål og sykehuset forøvrig. Talegjenkjenning og røntgen er 
integrert i pasientens journal. Skadelegevakten er etter en innkjøringsperiode godt fornøyd med systemet, 
som har ca 100 brukere fra Skadelegevakten og 80 brukere ved Ortopedisk Senter og Anestesiavdelingen 
i legevaktbygget.  
 
Legevaktsentralen var tidligere samorganisert med AMK-sentralen på UUS, og de to sentralene deler i 
dag journalsystemet AMIS. Det pågår arbeid for å skille de to sentralene fra hverandre teknisk.  
 
Sosial vakttjeneste har dertil mulighet til å gjøre oppslag i Sokrates, som er Oslo kommunes register over 
sosialklienter og hvilket sosialkontor de er tilknyttet.  
 
Foruten pasientjournalsystemer benyttes et felles køsystem i mottakelsen. Administrative IKT-løsninger 
(kontorarbeid, postjournal, intranett, e-mail, økonomistyring osv) er atskilt og ligger i hhv Oslo 
kommunes og UUS’ datanettverk, som begge er lagt i bygningen.  

11.4.1 Utfordring 1: Elektroniske meldinger  
Tabellen nedenfor gir et grovt anslag over ønsket informasjonsflom mellom enheter og om dette fungerer 
elektronisk på Legevakten i dag. Tabellen gir et inntrykk av mulige gevinstområder. 
 
Antall Meldingstype Fungerer i dag 

200 000 Epikrise til fastlege Under arbeid 
90 000 Journaloverføringer fra legevaktsentralen til Profdoc Under arbeid 

 Laboratoriesvar  Ja/Under arbeid 
30 000 Pasienter til røntgen fra Skadelegevakt og svar tilbake Ja 
7 000 Pasienter til røntgen fra Allmennlegevakt og svar tilbake Nei 
5 600 Innleggelser observasjonsposten fra Allmennlegevakten Ja 
1 400 Innleggelser observasjonsposten fra Skadelegevakten Under arbeid 
3 000 
1 500 

Innleggelser områdesykehus fra Skadelegevakten *) 
Pasienter som opereres av Skadelegevakten/ortopedisk avd 

Ja 

6 000 Innleggelser områdesykehus fra Allmennlegevakten Nei 
12 000 Innleggelser andre sykehus enn områdesykehuset (estimert) Nei 
2 400 Henvisninger fra Skadelegevakt til Allmennlegevakt og motsatt Under arbeid 

* (forutsetter at UUS blir områdesykehus og Skadelegevakten kan benytte DLPascdoc) 
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Infrastrukturen for elektronisk meldingsutveksling er gradvis i ferd med å komme på plass, men noen 
grep er ikke avklart. Legevakten trenger fullverdig tilgang til fastlegeregisteret for Oslo. I dag er man 
henvist til å slå opp på en internettside. Dette er lite hensiktsmessig, og bør erstattes av et maskinelt 
oppslag. Inntil dette er på plass må NAV sende fastlegedisketter til Legevakten. Legevakten har anmodet 
om dette, men NAV har ikke etterkommet ønsket.  
 
Adresseregisteret HER må kompletteres, så det inneholder elektroniske adresser til samtlige aktører. 
Mange fastleger har registrert seg i HER, men det mangler bl.a. registrering av mange institusjoner og 
aktører i kommunehelsetjenesten.  Det må tilrettelegges for maskinelt oppslag mot HER. Sykehusene må 
få bedre systemer for å rute elektroniske henvisninger til riktig avdeling. Oslo kommune må også etablere 
en slik sorteringsfunksjon for mottak av elektroniske meldinger. Dette blir svært viktig ettersom de 
kommunale pleie- og omsorgstjenester og andre kommunale virksomheter også tar meldingsfunksjoner i 
bruk, og dersom man etablerer pasientforløp som går fra observasjonsposten til sykehjem og 
hjemmetjenester. 
 
Oslo kommune deltar i Samspillkommune-prosjektet som arbeider med kommunenes forberedelse til 
elektronisk samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og sykehus. 
Samspillkommunene skal gjennomføre lokale forprosjekt som forbereder slik samhandling. Kommuner 
som deltar i prosjektet vil få stimuleringstilskudd og tilgang til erfaringsnettverk. Helsedirektoratet 
ønsker å stimulere til at flere kommuner kan implementere løsningene så snart de er klare. 
 
Det må legges til rette for at røntgenbilder kan oversendes mellom enheter. Bildene burde ideelt sett følge 
med elektroniske henvisninger i samme forsendelse.  

11.4.2 Utfordring 2: Innsyn og personvern 
Bruken av IKT systemer i helsesektoren er regulert i Lov om helseregister og behandling av 
helseopplysninger av 01.01.2002. Loven er under revisjon og endringene ble utsendt på høring 23/10-08. 
Det foreslås endringer som åpner for å dele opplysninger på tvers av virksomheter under gitte kriterier. 
Det er uvisst i hvilken grad de foreslåtte endringene kan bidra til å løse Storbylegevaktens utfordringer. 
Prosjektgruppen har ikke kunnet vurdere innholdet i høringsnotatet innenfor prosjektets tidsramme og 
omtaler derfor loven slik den foreligger i dag. 
 
Lovgivningen fokuserer i dag på institusjonene fremfor pasientene som utgangspunkt for innsyn og 
innsynskontroll. Dette medfører særskilte utfordringer når man ønsker å etablere en samhandlings-arena 
der flere virksomheter deltar inn i en felles Storbylegevakt. Regelverket bør støtte at opplysninger om 
enkeltpasienter følger pasientene på en slik måte at alle behandlere har nødvendig informasjon 
tilgjengelig. Innenfor akuttkjedene må det være mulig å innhente opplysninger der og da. 
 
Dersom personellet kun kan ha tilgang til pasientopplysninger fra journalsystemer tilhørende den 
institusjon de er ansatt ved vil det ikke være mulig å etablere pasientforløp med høy grad av 
samhandling. Lovgivningen er basert på at pasienten sendes fra et behandlingsnivå til et annet.  
Etter prosjektgruppens oppfatning bør man i større grad la førstelinjetjenesten fullføre 
pasientbehandlingen, mens personell fra spesialisthelsetjenesten bidrar inn som konsulenter på en 
liknende måte som en overlege ofte gjør i forhold til en underordnet sykehuslege. Når spesialisten har 
utført sin avgrensede oppgave, følger primærhelsetjenesten opp videre og avslutter konsultasjonen. Slik 
arbeider man i dag på Skadelegevakten, fordi denne er organisert under spesialisthelsetjenesten. Det 
samme er vanskelig på Allmennlegevakten fordi den sykehusansatte ikke vil ha tilgang til førstelinjens 
opplysninger og omvendt. I fremtiden bør pasienter som kan ivaretas ved en slik samhandling ikke bli 
formelt overført til spesialisthelsetjenesten og måtte gjennomgå dobbel registrering, venting og brudd i 
informasjonsflyt. For å kunne utvikle en slik tjeneste må man legge til rette for at tilgangen til 
pasientjournalsystem styres av behandlerens rolle i behandlingen fremfor personellets organisatoriske 
tilknytning.   
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Den ansvarlige for behandlingen av helseopplysningene er definert som ”databehandlingsansvarlig”. 
Helseforetak og kommuner er databehandlingsansvarlige for helseopplysningene i egne registre. 
Databehandleransvaret kan delegeres, og det er ikke spesifisert noen begrensninger for denne 
delegasjonsretten.  
 
Den som behandler helseopplysninger på vegne av den databehandlingsansvarlige kalles 
”databehandler”. En databehandler kan være en juridisk eller fysisk person utenfor den 
databehandlingsansvarliges virksomhet. Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som 
arbeider under disses instruksjonsmyndighet kan gis tilgang til helseopplysninger (§13). Tilgang kan bare 
gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid, og i samsvar med gjeldende bestemmelser 
om taushetsplikt. 
 
En selvstendig juridisk enhet ”Storbylegevakten” vil være databehandlingsansvarlig for egne registre, og 
kan selv bestemme hvilke medarbeidere som har tjenestelig behov for tilgang til opplysninger. Ved 
behandling av helseopplysninger i registre som ikke er eiet av Storbylegevakten, for eksempel 
journalsystemet til et sykehus, vil databehandlingsansvaret ligge hos sykehuset. Prosjektgruppen har reist 
spørsmålet om Storbylegevakten kan defineres som databehandler og gjennom en databehandleravtale 
med helseforetaket gis tilgang til å behandle helseopplysninger i helseforetakets register. UUS 
v/avdelingen for konsern-IT mener at dette ikke er i tråd med regelverket, jfr følgende uttalelse: 
”Storbylegevakten vil ikke kunne defineres som en databehandler for helseforetaket som beskrevet. En 
databehandler er vanligvis en som teknisk drifter løsninger for helseforetaket i samsvar med 
helseforetakets beslutning, noe Storbylegevakten ikke vil gjøre. Storbylegevakten vil eventuelt være 
bruker av helseforetakets løsning, noe som bryter med lovens §13. Ulike juridiske enheter kan ikke gis 
tilgang til hverandres pasientjournalsystemer.” Denne uttalelsen kom før høringsdokumentene til ny 
helseregisterlov.  
 
Et av de viktigste IKT-sikkerhetstiltakene har tradisjonelt vært å legge inn sikkerhetsbarrierer mellom 
internt og eksterne nettverk. Dette prinsippet er fulgt også i Legevakten i dag, ved at man har strukket to 
interne nett (Oslo kommunes og Ullevåls) inn i samme bygning. Dette gir høy sikkerhet, men liten 
fleksibilitet. Medarbeidere med behov for tilgang til systemer i helseforetakets nett når ikke systemer i 
det kommunale nettet og visa versa, og på en del arbeidsstasjoner må man ha flere datamaskiner (en mot 
hvert nett). Det er teknisk mulig å etablere kommunikasjonsveier der man sitter i et nett og når systemer i 
et annet nett. En slik løsning er nå under etablering på de nye NAV kontorene i Oslo, og kan eventuelt 
gjenbrukes i Storbylegevakten. Dette utfordrer imidlertid den tradisjonelle tenkningen rundt 
nettverkssikring og fordrer mer avanserte sikkerhetsløsninger en de som benyttes i dag.  

11.4.3 Utfordring 3: Det ideelle pasientjournalprogrammet 
Dersom man etablerer en ny og tettere integrert Storbylegevakt må det være et mål at denne benytter ett 
felles journalsystem. Dette sikrer at journalopplysninger er tilgjengelige. Prosjektgruppen ser følgende 
hindringer for dette.  

• Personvernhensynet 
• Skadelegevaktens behov for å dele journalsystem med sykehuset, spesielt ortopedisk avdeling 

som man har et sømløst samarbeid med. 
• Allmennlegevaktens behov for å ha et journalsystem som likner fastlegenes, slik at  det store 

antallet fastleger som sjelden benytter systemet kan mestre systemet. 
 
Det ideelle pasientjournalsystemet for Storbylegevakten bør ha følgende funksjonalitet: 

• Elektroniske meldinger inkludert oppslag mot nødvendige katalogtjenester. 
• Integrert røntgensystem. 
• Støtte for både Normaltariffen og Innsatsstyrt finansiering (ISF). 
• Likne på allmennlegesystemer, for å redusere terskelen for en stor mengde sporadiske brukere.  
• Bildelagringsmuligheter (fotografi, video) for skadedokumentasjon/bevisførsel. 
• Tilgangsbegrensninger basert på ansattes funksjon i pasientbehandlingen.  
• Integrasjon med journalprogram for legevaktsentral og informasjonsdeling med AMK-sentral. 
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Et slikt ideelt journalprogram finnes ikke i dag, men kan være et overkommelig utviklingsprosjekt 
dersom man ser noen år frem i tid og de juridiske utfordringene reduseres av organisatoriske tiltak.  

11.4.4 Utfordring 4: Telefontjenestene 
I 2002 ble AMK-sentralen på UUS og Legevaktsentralen atskilt etter å ha vært samme funksjon i svært 
mange år. Sentralene benytter fortsatt samme høyteknologiske løsning for integrert telefoni, radio og 
pasientjournal (AMIS). Felles pasientjournal er ikke i tråd med dagens lovgivning. Det pågår arbeid for å 
skille de to sentralenes pasientjournaler. I denne prosessen kan man, dersom man ikke finner gode 
løsninger, risikere å miste tilgang til kritisk informasjon når pasienter ringer henholdsvis AMK eller 
Legevaktsentral. Fagledelsen ved de to sentralene er enige om at dette vil være et stort faglig tilbakeskritt 
som kan medføre fare for pasientsikkerheten. Det er nødvendig å sikre at kritisk informasjon kan 
innhentes på tvers. Dette dreier seg om historikk og særskilt varselinformasjon om enkeltpasienter.  

11.4.5 Utvikling innen IKT-området 
I fremtiden kan man tenke seg at hele helsevesenet kan hente kritisk helseinformasjon i en felles 
kjernejournal der kritisk viktig informasjon fra alle behandlende innstanser er samlet. Dette innebærer 
altså ikke innsyn i hverandres journalsystemer, men at behandlende instanser aktivt legger ut informasjon 
som er viktig for andre behandlere. Ideen er god, og kan støtte informasjonskvaliteten i en rekke 
sammenhenger. En kjernejournal vil imidlertid ikke løse Storbylegevaktens samhandlingsutfordringer.  
 
Når pasienter trenger videre oppfølging etter en akutt hendelse er det oftest vanskelig å få gjort noen 
timeavtale, særlig etter normalarbeidstidens slutt. Et godt tiltak vil være å reservere noen akutt-timer og 
gjøre disse tilgjengelig gjennom helsenett, så Storbylegevakten kan bestille slik time på vegne av 
pasienten. Slike akutt-timer har tidligere vært mye benyttet på sykehusene (dog ikke med elektronisk 
bestilling). En liknende ordning overfor fastleger hadde vært et nyttig verktøy for å sikre at pasienter 
følges opp neste dag, og kunne bidra til å styre pasienter til fastlegen fremfor til Storbylegevakten når 
dette er det medisinsk riktige.  
 
Prosjektgruppen har ikke klart å avdekke noe behov for telemedisinske løsninger ved Storbylegevakten. 
Dagens løsninger for dette vil ikke være regningssvarende mht investeringer og opplæring i en by med 
korte avstander.  
 
Anbefalinger om IKT-løsninger 
 

• Det er et overordnet ønske at man beveger seg mot et system for pasientopplysninger som gir 
mulighet i akutte situasjoner å få tilgang til å lese viktig medisinsk informasjon om pasienten 
som en blålysfunksjon.   

 
• På kort sikt vil det være mest hensiktsmessig å fortsette å benytte to pasientjournalsystemer 

på Storbylegevakten: ett beregnet for kommunehelsetjenesten og ett beregnet på 
spesialisthelsetjenesten. Kommunikasjon mellom disse kan i hovedsak sikres ved 
elektroniske meldinger.  

 
• På lengre sikt, og særlig dersom man ønsker å utvikle en tettere integrasjon mellom 

forvaltningsnivåene, må man forsøke å etablere et felles journalsystem som ivaretar en tett 
informasjonsutveksling med samarbeidende sykehus. Dette må sees i sammenheng med 
hvilken organisasjonsmodell man velger. 

 
• Prosjektet vil utfordre relevante myndigheter å tilpasse lovgivningen med en større vekt på et 

legitimt behov for innsyn i pasientopplysninger ved akutt behandling, og som i mindre grad 
enn nå må hindres av personellets organisatoriske tilknytning. 

Fortsettelse av anbefalinger om IKT-løsninger  
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• Det er nødvendig å avklare raskt med rette myndighet hvordan man kan få til en godkjenning 
som sikrer at AMK-sentralen og Legevaktsentralen får tilgang til kritisk informasjon i 
hverandres journalsystem (AMIS).  

 
• Fastlegeregisteret må gjøres tilgjengelig for maskinelt oppslag fra journalsystemene. Inntil 

dette er på plass må NAV sende fastlegedisketter til Legevakten. 
 
• Helseenhetsregisteret HER må kompletteres ved at alle aktører i helsetjenesten får en unik 

elektronisk adresse for på denne måten å sikre at meldinger kommer frem til riktig person og 
på rette arbeidsplass. Det må tilrettelegges for maskinelt oppslag mot HER. 

 
• Sykehusene og kommunen må arbeide videre med å tilrettelegge systemer for elektronisk 

meldingsutveksling mellom Storbylegevakten, fastlegene, sykehusene, hjemmetjenestene og 
sykehjemmene. Ettersom flere aktører tar del i utvekslingen må man vektlegge systemer for å 
sikre at meldinger kommer frem til riktig adressat. 

 
 

11.5  Felles organisasjon og ledelse  
Fremtidens Storbylegevakt bør, i samsvar med anbefalingene i forprosjektrapporten,  ha en felles ledelse 
som kan gjennomføre de mål eierne setter. Dette er spesielt utfordrende å få til grunnet de to 
forvaltningsnivåene. Liknende utfordringer finnes mange steder både i Norge og i utlandet. Erfaringene 
viser at dette er vanskelig også ved etablering av Fellesakuttmottak (FAM). 
 
Det må utredes om man kan inngå avtale om at driftsansvaret for tjenestene samles i en felles 
linjeorganisasjon der arbeidsforholdene til de ansatte samles hos samme arbeidsgiver. En slik avtale kan 
baseres på forskjellige modeller (eventuelt en kombinasjon av modellene): 
 

1. Det etableres en ny organisatorisk enhet ”Storbylegevakten” som eies av kommune og (regionalt) 
foretak i fellesskap. En slik enhet kan for eksempel ledes av et partssammensatt styre. 

2. En part overtar gjennom avtaleinngåelse driftsansvaret for tjenester som i dag utføres av den 
andre parten.  

3. Dagens modell med separat eierskap kontinueres, men videreutvikles gjennom avtaler. Dette 
alternativet imøtekommer ikke ønsket om felles ledelse. 

 
De føringer som til nå har blitt gitt av sentrale samhandlingsspørsmål legger opp til at samarbeid på tvers 
av forvaltningsnivåene skal være avtalebasert. Prosjektet kan ikke se at det foreligger absolutte grenser 
for varigheten av slike avtaler. Offentlige innkjøpsavtaler skal som hovedregel ikke inngås for lenger 
varighet enn 4 år. Klausuler om avtaleforlengelse kan tas inn i avtalen. 
 
I kommunesektoren må en enhet være organisert enten som en etat, som et kommunalt foretak eller som 
en byomfattende tjeneste under en bydel. Et kommunalt foretak har eget styre, men er underlagt 
byrådsavdelingen, dvs. at både en kommunal etat og et kommunalt foretak ligger under 
kommuneadministrasjonen. Hvis en enhet i kommunen skal være et selvstendig juridisk subjekt, må den 
organiseres som et aksjeselskap. Et aksjeselskap kan ha flere eiere. Kommunale foretak er regulert i 
kommuneloven (kapittel 11). 
 
Sykehusene er organisert som foretak etter helseforetaksloven. Helseforetakene kan ikke organisere sin 
kjernevirksomhet med begrenset ansvar, de kan for eksempel ikke skille ut deler av de kliniske 
funksjoner i aksjeselskap. 

11.6  Alternativ A: Felles eiet Storbylegevakt 
Et naturlig første alternativ å utrede er muligheten for en felles eiet Storbylegevakt. Med utgangspunkt i 
en samarbeidsavtale mellom partene etableres da en ny juridisk enhet, for eksempel et  ”SKHF” 
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(Samordnet Kommune og Helseforetak). Enheten ledes av et styre sammensatt med representasjon fra 
kommunen og spesialisthelsetjenesten. Daglig leder kan enten ansettes i en åremålsstilling  som 
bemannes annenhver periode av en representant fra kommunen og spesialisthelsetjenesten, eller stillingen 
besettes som åremålsstilling av en ”nøytral” person med lederkvalifikasjoner. Lederen vil ha driftsansvar 
for hele tjenesten, og kan velge at alle som arbeider i enheten er ansatt i den. Daglig leder kan også inngå 
avtaler med andre tjenesteleverandører for deler av de tjenestene han/hun skal levere.  
 
Juridiske forhold 
Det fremkommer av Kommuneloven og Helseforetaksloven at det bare kan opprettes kommunale foretak 
etter kommuneloven og helseforetak etter helseforetaksloven. Dette oppfatter prosjektgruppen slik at det 
ikke etter dagens lovverk er adgang til å organisere et felles eierskap på tvers av forvaltningsnivåene. En 
slik modell vil dermed kreve lov- og forskriftsendring, alternativt at departementet godkjenner et 
prøveprosjekt.  
 
Finansiering 
En felles eiet Storbylegevakt kan tenkes å fylle myndighetenes krav for å utløse finansiering både 
gjennom Normaltariffen og ISF-systemet. En slik godkjenning avhenger imidlertid av sentrale 
myndigheter som Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  
 
IKT 
En felles eiet Storbylegevakt vil uten problemer kunne ha et felles pasientjournalsystem internt. Det er 
derimot ikke opplagt at man vil kunne dele journalsystem med et sykehus. Dette må utredes nærmere.  
 
Vurdering av modellen 
Felles eierskap vil legge til rette for den visjonære modellen av Storbylegevakten innholdsmessig (modell 
C), men er ikke i tråd med dagens regelverk. Dersom myndighetene imidlertid skulle godkjenne at både 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst utøver sitt eierskap gjennom en slik felleseid virksomhet, kunne dette 
åpne for å løse mange av de forvaltningsmessige utfordringer vi ser i dag. Modellen ivaretar behovet for 
en felles, enhetlig ledelse som kan sikre felles mål, strategier, identitet og utvikling. Dersom 
Storbylegevakten godkjennes som utøver av både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester vil man 
kunne få til rotasjoner og utdanningsløp på tvers, gjøre tjenesten tellende i spesialistutdanning og sikre 
finansiering av forskjellige tjenester basert på hva som faktisk ytes til pasientene fremfor hvem som 
formelt driver tjenesten. Forutsigbarhet i finansieringen vil avhenge av innholdet i den overordnede 
samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst.  

11.7  Alternativ B: En part overtar driften på vegne av den andre 

11.7.1 Kan et helseforetak drive Storbylegevakten? 
Man kan tenke seg at Oslo kommune og Helse Sør-Øst inngår en avtale der Helse Sør-Øst gis ansvaret 
for drift av samtlige tjenester ved Storbylegevakten. I henhold til kommunehelsetjenesteloven § 1-3 kan 
en kommune organisere legevaktordningen ved å ansette personell i kommunale stillinger eller ved å 
inngå avtaler med personell om privat helsevirksomhet som nevnt i khl § 4-1. Det er ikke umiddelbart 
klart om kommunen kan inngå avtale på samme måte med et statlig helseforetak. Likeledes er det 
usikkert om helseforetak kan drive med lovpålagte kommunehelsetjenester. I følge NSFs juridiske 
avdeling kan de i følge Helseforetaksloven ikke det. Dette skal ha blitt vurdert ved reformen i 2002, da 
man også skal ha vurdert hvorvidt Legevakten kunne følge med over til foretakene, og konklusjonen var 
nei. Det anses også som urealistisk at Oslo kommune vil inngå en avtale om å gi fra seg driftsansvaret for 
en så sentral kommunal tjeneste som Legevakten er. Prosjektgruppen har derfor sett bort fra denne 
modellen.  

11.7.2 Kan kommunen drive Storbylegevakten? 
Modellen forutsetter at Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF inngår en samarbeidsavtale der kommunen 
gis ansvaret for drift av samtlige tjenester ved Storbylegevakten. Det må tydelig fremgå i avtalen hvilket 
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ansvar partene tillegger driftsansvaret. Forutsetningen for at dette kan gjøres er at 
spesialisthelsetjenestens ansvar for akuttfunksjoner juridisk sett anses ivaretatt på denne måten.  
 
Legevakten vil, som en kommunal etat, være underlagt og rapportere til Byrådsavdelingen for velferd og 
sosiale tjenester. En annen mulighet er å etablere Storbylegevakten som et kommunalt foretak med eget 
styre. Dette styret oppnevnes formelt av byrådet, men det kan avtalefestes at visst antall at styrets 
medlemmer skal være foreslått fra Helse Sør-Øst. Styret vil likne på et samarbeidsutvalg og ha delegert 
myndighet fra bystyret. I kommunale foretak rapporterer direktøren til styret, men har likevel 
kommunaldirektøren som sin sjef. Foretakets oppdrag kommer gjennom kommunens budsjett, som 
vedtas av bystyret. Budsjettet vil i et samarbeidsprosjekt måtte avstemmes mot samarbeidsavtalens 
innhold. Dersom man velger en foretaksmodell må man avklare rollene til foretakets styre, 
kommunaldirektøren og den overordnede avtalen mellom kommunen og Helse Sør-Øst RHF.  

11.7.3 Kommunal drift, alt personell er kommunalt ansatt 
Alle leger og annet personell som er fast ansatt på Legevakten er kommunalt ansatt. Sykehusspesialister 
som kun brukes som konsulenter inn i tjenesten er ansatt på det samarbeidende sykehuset og har sin 
faglige linje og forankring dit. Samarbeidsavtalen forplikter Helse Sør-Øst (et helseforetak) til å levere 
slik spesialistbistand.  
 
Juridiske forhold 
I denne modellen utføres alt vesentlig pasientarbeid av kommunalt ansatte. Ettersom det i praksis vil bli 
utført spesialisthelsetjenester må det etableres faglige linjer til et samarbeidende helseforetak, slik at 
tjenesten forankres og kvalitetssikres innenfor de relevante fagmiljøene. Dette vil  kreve en spesiell avtale 
som regulerer forholdene og klart beskriver ansvarsforholdene mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er uklart om spesialisthelsetjenestens ansvar for akuttfunksjoner juridisk sett anses ivaretatt i denne 
modellen, eller om alle tjenester vil måtte betraktes som tjenester etter kommunehelsetjeneste-loven. 
Kommunen kan på generell basis ikke utføre spesialisthelsetjenester. Det regionale helseforetaket vil 
vanskelig kunne følge opp det ansvaret det har for å sørge for spesialisthelsetjeneste.  
 
Finansiering  
Fordeling av finansieringsansvar og hvordan finansieringen skal skje (fordeling ramme/ 
aktivitetstilskudd) må avtales i samarbeidsavtalen. Som en etat vil Legevakten motta et rammetilskudd 
fastsatt av Oslo kommune i henhold til sitt ansvarsområde, og i tilegg motta refusjoner fra NAV 
helsetjenesteforvaltning og egenandeler for behandling av pasienter ved allmennlegevakten 
(normaltariffen).   
 
For å utløse ISF-finansiering må et sykehus ha fagansvar og stå ansvarlig for koding. I denne modellen 
ivaretas dette i utgangspunktet ikke, hvilket kan medføre et inntektstap Skadepoliklinikken kan i denne 
modellen finansieres gjennom normaltariffen, eller man kan inngå en liknende avtale for 
skadebehandling som man i dag har gjort med observasjonsposten (drives av kommunen, finansieres 
gjennom Helse Sør-Øst). Dette må utredes nærmere. 
 
IKT 
Dersom man legger til grunn konsern-IT på Ullevål sin forståelse av Helseregisterloven, vil 
Skadelegevakten i denne modellen ikke kunne benytte det samarbeidende sykehuset sitt 
pasientjournalsystem. Dette er nærmere begrunnet i avsnittet om IKT-løsninger. Dersom dette synet er 
riktig må alle ansatte bruke kommunens pasientjournalsystem Profdoc Vision, og dette tilpasses 
Skadelegevaktens behov så godt det lar seg gjøre. De største utfordringene vil gjelde integrasjon av 
røntgensystemet samarbeidet om behandlingsforløp som strekker seg fra skadelegevakten til ortopedisk 
senters enheter og tilbake til Skadelegevakten.  
 
Vurdering av modellen 
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Modellen gir gode muligheter for samhandling internt i Legevakten, og trolig mot fastlegene og øvrige 
deler av den kommunale tjenesten. Modellen legger til rette for god koordinering av tjenestene og god 
utnyttelse av samlede ressurser, herunder personellressurser. Modellen legger til rette for rotasjoner og 
felles utdanningsløp for leger og sykepleiere. 
 
Modellen kan imidlertid gi nye utfordringer i samhandling mot spesialisthelsetjenesten. Man vil også få 
problemer med at tjeneste ved Skadelegevakten ikke vil gi tellende sykehustjeneste. Problemet kan løses 
med endringer i godkjenning/spesialistregler, ettersom innholdet i tjenesten ikke nødvendigvis endrer 
seg. Det må i tilfelle utredes.  
 
Totalt sett kan en si at i denne modellen vil Storbylegevakten knyttes tettere til kommunen enn til 
spesialisthelsetjenesten. Man svekker tilknytningen til spesialisthelsetjenesten, hvilket vil medføre 
utfordringer i forhold til finansiering, IKT, og godkjenningsordninger for utdanning/spesialisering. Det er 
også uklart om spesialisthelsetjenesten kan ivareta sitt ansvar innenfor denne modellen.  

11.7.4 Kommunal drift, personell i spesialistdelene er sykehusansatt 
Leger, radiografer og annet fagpersonell i tjeneste som i dag drives av spesialisthelsetjenesten forblir i 
denne modellen ansatt på det samarbeidende sykehuset. Sykehuset beholder både fag- og personalansvar 
for denne delen av tjenesten. Øvrige ansatte er ansatt i kommunen (nøyaktig hvilke personellgrupper som 
skal ha hvilken arbeidsgiver må vurderes nærmere).  
 
Juridiske forhold 
Deler av personellet vil ha en faglig og personellmessig linje til spesialisthelsetjenesten, men være 
driftsmessig underlagt kommunen. Dette kan skape uklarheter i forhold til faglig ansvar hvis det skjer 
uheldige hendelser og feil, særlig hvis det begås systemfeil. Ansvarsforholdene antas imidlertid å kunne 
avklares ved utfyllende avtaler mellom partene. Det må i avtalen avklares hvor det medisinskfaglig 
ansvar for henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjenesten er plassert.  
 
Finansiering  
Modellen forutsetter en klar faglig forankring og ansvarslinje til spesialisthelsetjenesten, og det bør 
derfor ikke være problematisk å definere at det utføres spesialisthelsetjeneste i Storbylegevakten, selv om 
hoveddelen av virksomheten drives av kommunen. Det bør derfor være mulig å benytte gjeldende 
refusjonsordninger både for kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
 
IKT 
Dersom tilknytningen til det samarbeidende sykehuset er så sterk at sykehuset har instruksjonsmyndighet 
i forhold til informasjonssikkerhet, vil spesialisthelsetjenesten inkludert Skadelegevakten etter 
prosjektgruppens vurdering kunne benytte det samarbeidende sykehusets pasientjournalsystem. Innenfor 
denne modellen vil sannsynligvis det mest hensiktsmessige på kort sikt være å fortsette å bruke to 
journalsystemer (DLPasdoc og Profdoc Vision). Utveksling av informasjon både innad i Legevakten og 
utad overfor andre institusjoner utføres ved hjelp av elektroniske meldinger. 
 
Vurdering av modellen 
En felles administrativ leder med ansvar for drift gir bedre mulighet enn dagens modell til å styre 
ressursene og sikre felles mål, strategier, identitet og utvikling. Modellen gir gode muligheter for 
samhandling internt i Legevakten, ettersom alle tjenestene vil være samlet under samme administrative 
leder. Modellen legger trolig også til rette for god samhandling med fastlegene og øvrige deler av den 
kommunale tjenesten. Modellen skulle ikke gi større problemer med samhandling mot 
spesialisthelsetjenesten enn dagens modell. Det medisinske personellet bevarer sin faglige linje til 
henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette understøtter faglig spesialisering og dagens 
spesialistregler, men vanskeliggjør felles utdanningsløp og rotasjonsordninger. Når det gjelder 
finansiering vil forutsigbarheten avhenge av formuleringene i den overordnede avtalen mellom Oslo 
kommune og Helse Sør-Øst RHF. Utfordringene knyttet til IKT og tilgang til journalsystemer løses ikke 
gjennom denne modellen.   
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11.8  Alternativ C: Fortsatt separat driftsansvar og eierskap 
Det er en mulighet å videreføre dagens modell med at kommunen og spesialisthelsetjenesten eier og 
driver hver sin del av Storbylegevakten, men iverksette tiltak for å styrke samarbeidet og løse noen av 
dagens utfordringer. Det etableres en overordnet samarbeidsavtale om drift av Storbylegevakten, og et 
samarbeidsutvalg sammensatt av representanter fra kommunen, Helse Sør-Øst RHF og foretaket som er 
faglig ansvarlig for spesialisthelsetjenesten på Storbylegevakten. Avtalen regulerer organisering og 
finansiering av Storbylegevakten samt samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet mv. Herunder 
sikres samarbeidsutvalget gjennom avtalen myndighet til å forvalte avtalen og håndtere innhold og 
eventuelle avvik. Det må i tillegg til den overordnede avtalen inngås underordnede avtaler/tjenesteavtaler 
om utvalgte tjenester ved Storbylegevakten. 
 
Spesialisthelsetjenestens ulike tjenester innenfor Storbylegevakten bør i denne modellen vurderes samlet 
under en leder som er ansatt på det samarbeidende sykehuset og har budsjettansvar for 
spesialisthelsetjenesten på Storbylegevakten. Dette utelukker ikke en matriseorganisering, det vil si at 
spesialistene også har en faglig linje til sin fagavdeling på sykehuset. I praksis vil dette trolig kunne 
gjøres på flere måter, avhengig av sykehusets lederstruktur.  
 
Juridiske forhold 
Denne modellen er ikke problematisk juridisk ettersom man fortsetter dagens praksis.  
 
Finansiering  
Det vil i denne modellen være ønskelig at det iverksettes tiltak for å sikre en mer forutsigbar finansiering 
enn i dag. Dette må ivaretas gjennom samarbeidsavtalen. Et mulig tiltak kan være å samle 
spesialisthelsetjenestens del av Storbylegevakten i en egen enhet/avdeling med et eget budsjett.  
 
IKT  
Under denne modellen anbefales det å fortsette å bruke to pasientjournalsystemer slik som i dag. 
Utveksling av informasjon må ivaretas ved hjelp av elektroniske meldinger. 
 
Vurdering av modellen 
Man oppnår ikke målet om en felles ledelse som kan sikre felles mål og strategier, identitet og utvikling. 
Ved etablering av et samarbeidsutvalg vil man i noe større grad enn i dagens modell ha mulighet til å 
koordinere innsatsen. Samling av spesialisthelsetjenestedelen i en enhet vil samle disse tjenestene under 
en ledelse, noe som vil forenkle samarbeidsrelasjonene.  
 
Ved å opprettholde en kommunal del og en spesialistdel ligger det til rette for samhandling både mot 
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det medisinske personellet bevarer sin faglige linje til henholdsvis 
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette understøtter faglig spesialisering og dagens spesialistregler, 
men vanskeliggjør felles utdanningsløp og rotasjonsordninger.  
 
Modellen legger til rette for god ressursutnyttelse innad i kommune- og spesialisthelsetjenesten, men ikke 
på tvers. De samme problemer som i dag vil derfor kunne gjøre seg gjeldende også i denne modellen. 
Tiltak for å rette på dette kan avklares i samarbeidsavtalen.  
 



93
93 

 
Anbefalinger om organisasjon og ledelse 
 

• Det viktigste tiltaket for å bedre organisasjon og ledelse er at det inngås en overordnet 
samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst om drift av Storbylegevakten. 
Avtalen må omhandle finansiering og ledelse og være konkret og forpliktende for partene på 
alle vesentlige punkter av betydning for tjenesten/virksomheten.  

 
• Felles eierskap vil være den beste og mest visjonære organisatoriske løsningen, og åpne for 

den mest vidtrekkende modellen innholdsmessig. Dette er imidlertid ikke mulig i dag, på 
grunn av helseforetakslovgivningen. 

 
• For å oppnå felles ledelse innenfor dagens regelverk anbefales det at kommunen overtar 

driftsansvaret, mens deler av personellet er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Det må tydelig 
fremkomme i samarbeidsavtalen hvor grensene skal gå mellom partenes ansvarsområder. Et 
partssammensatt samarbeidsorgan må ha myndighet til å forvalte samarbeidsavtalen og løse 
uenighet. Dette kan for eksempel oppnås dersom virksomheten organiseres som et 
kommunalt foretak med et styre.  

 
• Dersom man ikke finner frem til en god løsning med felles ledelse må man videreutvikle 

dagens modell ved styrkede avtaler og samarbeidsfora. Med en slik modell oppnås imidlertid 
ikke målet om felles ledelse. 

 
• Det arbeides for å endre lovgivningen når det gjelder innsyn i pasientjournaler. Gode 

pasientforløp hindres av dagens regelverk, som setter absolutte grenser mellom forskjellige 
virksomheter.  

 
 

11.9  Brukermedvirkning 
Aktiv brukermedvirkning er viktig for å skape en legevakt som fungerer godt for publikum. Brukerne bør 
være med i organer som planlegger Storbylegevaktens drift. Gode brukerundersøkelser er også et 
nødvendig tiltak for å utvikle Storbylegevakten.  
 
Storbylegevakten trenger også en funksjon der pasienter og pårørende som ikke kjenner helsevesenet og 
samfunnet godt nok, får råd og veiledning til riktig bruk av helsetjenestene.  Dette kan omfatte å hjelpe 
dem med å finne fastlege i bydelen, skille mellom akutte tjenester og vanlig helsetjenester etc. I denne 
veiledningstjenesten kan man tenke seg at en person med brukererfaring og ellers tilstrekkelig kunnskap 
og personlig egnethet, etter likemannsprinsippet, vil kunne ha en deltidsstilling. På denne måten ville 
vedkommende kjenne brukernes behov på pulsen og kunne gi informasjon tilbake til Storbylegevaktens 
ledelse.  
 
Anbefalinger om brukermedvirkning 
 

• I Storbylegevaktens sentrale organer skal brukerne være representert.  
 
• Det utredes om en person med brukerkompetanse kan ansettes i pasientrettet arbeid for å gi 

pasienter veiledning og informasjon om riktig bruk av byens helsetjenester. 
 

• Det gjøres systematiske og regelmessige brukerundersøkelser. Disse tas med i 
beslutningsgrunnlaget for den videre utviklingen av Storbylegevakten. 
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12  Arbeid videre fremover 
Det har blitt tydelig for prosjektgruppen at det nå skjer mange samtidige endringer i helsetjenesten, og 
flere prosesser må vurderes parallelt. I det videre arbeidet må disse prosessene følges og etter hvert vil 
man kunne tegne et tydeligere bilde av hvordan akuttjenestene i Oslo kommer til å se ut i fremtiden.  
Et godt samarbeid mellom planleggere, brukere og ansatte i den videre planprosessen er viktig.  Bruk av 
eksterne rådgivere i viktige stadier av prosessen kan medvirke til at hensynet til de overordnete mål 
ivaretas. 
 
Figuren nedenfor skisserer noen av de viktigste prosessene fremtidens Storbylegevakt avhenger av. 
 
 
 
 
 

Legevaktsak Oslo kommune 2009

Hovedstadsprosessen

Spesialistutdanning for leger og sykepleiere

Utrede tomter, bygg og anskaffelsesstrategi

Lov og forskrift: organisasjon, finansiering, IKT

Kontakte aktuelle partnere for samlokalisering

Etablere samarbeid med Universitetet i Oslo

Samarbeid med brukere og arbeidstakerorg.

Fremtidens Storbylegevakt
Prosessen videre – flere parallelle løp
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13  Vedlegg: Mandat 
Bakgrunn 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF mener Legevakten i Oslo er et viktig og riktig tilbud til 
befolkningen, og ønsker å opprettholde og videreutvikle en god legevakt i Oslo. Partene ønsker derfor å 
utrede fremtidens ”Storbylegevakt” for Oslo. Utredningen skal belyse hva som ville være en ønskelig og 
visjonær videreutvikling av Legevakten for de neste 5 år og for perioden frem mot år 2020. Det 
overordede målet for arbeidet er å legge grunnlaget for en Storbylegevakt tilpasset befolkningens 
nåværende og fremtidige behov og ønsker, storbyens spesielle utfordringer og de muligheter den 
medisinske og teknologiske utviklingen gir.  
 
Det er avlevert rapport fra et felles forprosjekt, der det ble utredet ønsket innhold i og omfang av 
fremtidens Storbylegevakt. Forprosjektrapporten legges til grunn for hovedprosjektet, som nå iverksettes. 
 

Målet 
Legevaktstjenesten er en lovbestemt tjeneste for kommunen. Det betyr at samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten må understøtte de lovbestemte kommunale tjenestene, i tillegg til evt. andre 
tjenester som partene ønsker å tilby i et samarbeidskonsept som en Storbylegevakt utgjør. Til grunn for 
dette tilbudet vil ligge de seks karaktertrekkene ved god kvalitet (jfr Nasjonal Kvalitetsstrategi), dvs. at 
tjenestene skal: 
 

• Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 

• Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 

• Involvere brukerne og gi dem innflytelse 

• Være samordnet og preget av kontinuitet 

• Utnytte ressursene på en god måte 

• Være tilgjengelig og rettferdig fordelt 
 
Suksesskriterier, eller prosessmål, i forhold til en Storbylegevakt, er identifisert som:  
 
En dør inn 
Det er et mål at Legevakten representerer en felles (for kommune- og spesialisthelsetjenesten) 
kompetanse- og informasjonssentral, slik at pasienter som oppsøker Legevakten (telefonisk eller ved 
fremmøte) møter en tjeneste som raskt kan gi et tilbud, enten i egen organisasjon eller henvise pasienten 
til rette instans. En slik innretting vil kreve en bred kompetansebase, en samling av basisfunksjoner, samt 
en effektiv intern organisering slik at pasientene møter en oversiktlig tjeneste som fremstår som enhetlig 
uansett om pasienten får hjelp på Legevakten eller blir viderehenvist.  
 
Aktuelle effektmål vil være: 

• Tid til behandling  

• Pasientfornøydhet 
 
LEON 
Det er et mål at pasientene får tilbud på lavest effektive omsorgsnivå. Dette betyr at Storbylegevakten 
skal innrettes på en slik måte, både med hensyn til kompetanse og samhandlingsprofil, at pasientene raskt 
får behandling på riktig nivå. Dette vil bety at det må etableres rutiner (innleggelsesrutiner, øhjelpsrutiner 
hos avtalespesialister/fastleger), infrastruktur (observasjonspost, IKT), samt effektiv triage (internt og hos 
samarbeidspartnere) som sikrer dette.  
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Aktuelle effektmål vil være: 
• Redusert antall innleggelser (evt riktige innleggelser) 
• Raskere og bedre vurdering av pasienter som kommer med et uavklart problem (innlegges riktig 

sted første gang). 
• Reduksjon av iatrogene hendelser. 

 
Pasientsikkerhet 
Legevaktstjenesten er utsatt for, relativt sett, mange uheldige hendelser. Dette henger sammen med at 
legevaktsarbeid er krevende. Legevaktsleger møter mange pasienter, og oftest pasienter de ikke kjenner 
fra før. Det betyr imidlertid at det er viktig å arbeide for å styrke pasientsikkerheten. 
 
Aktuelle effektmål vil være: 

• Antall uheldige hendelser. 
• Antall tilfeller av ”feiltriage”. 

 

Mandatet 
Mandatet for hovedfasen vil være å fremme konkrete forslag til fremtidig 

• Oppgavefordeling (ifht samhandlende parter) 
• Rutiner/fora for samhandling 
• Kompetansebehov 
• Infrastruktur (intern logistikk, IKT) 
• Lokalisering  
• Finansiering og formell organiseringsform 

 
Gruppen må gå nærmere inn i problemstillingene skissert under.  
 
Beskrive organiseringen i andre land og erfaringene derfra  
Det anbefales at utvalget avlegger studiebesøk ved relevante steder i utlandet for å innhente inspirasjon 
og styrke egen kompetanse. 
 
Oppgavefordeling 

• Konseptet rundt observasjonspost, herunder størrelse på denne. Utvalget bør utrede og vurdere 
om pasientene på observasjonsposten kan ivaretas bedre ved at liggetiden forlenges, identifisere 
nye pasientgrupper som kan inkluderes og hvilke krav en slik utvidelse eventuelt vil stille til 
utstyr og kompetanse på observasjonsposten. Avhengig av Legevaktens lokalisering bør utvalget 
også vurdere om Legevakten kan/bør overta en del av de pasienter som i dag innlegges i 
observasjonsposter på sykehus. Er det grunnlag for å samle alle observasjonssenger fra 
sykehusene på Legevakten?  

• Samarbeidet og arbeidsdelingen med sykehusene: Kan man organisere slik at man reduserer 
mengden dobbeltarbeid som foregår, herunder antallet journaler som skrivers. Kan for eksempel 
legen på Legevakten skriver journal, slik at man slipper mottaksfunksjon med journalføring på 
sykehuset? Kan pasienter med behov for ”delayed surgery”(som ikke kan reise hjem) overnatte 
på Legevakten før de innlegges for operasjon dagen etter? Tilsvarende for psykisk helse? 

• Organisering og oppgavefordelingen for å legge til rette for en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste som sikrer kontinuerlig kompetanseoverføring mellom 
spesialisthelsetjenesten og Storbylegevakten på sentrale fagområder, som for eksempel radiologi, 
indremedisin, ortopedi, psykiatri og pediatri. 

• Fastlegenes rolle: Hvordan oppnå at de som kommer til Legevakten får rask hjelp fordi 
Legevakten ikke oversvømmes av pasienter som skulle vært hos sin fastlege? Hvordan bidra til at 
fastlegene får bedre tilgjengelig for ø-hjelp på dagtid? (En ekstra konsultasjon pr dag pr 
legekontor ville redusere antall legekonsultasjoner på legevakt med 30 %). 

• Psykiatri, psykososiale tjenester og rus: Legevaktens rolle innenfor psykisk helsevern – 
relasjonen til akutteamene ved DPS’ene. Legevaktens tilbud innenfor akutt rus mv. og 
relasjon/avgresning til en eventuell ny ”rusakutt”. 
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• Overgrepsmottak: Utvalget bør fremme forslag om hvordan man skal etablere et 
overgrepsmottak med utvidet tilbud også overfor pasienter utsatt for vold i nære relasjoner. 
Forslaget bør utarbeides i samarbeid med aktuelle kommuner i Akershus og de sykehus som er 
involvert.  

 
Rutiner/samhandlingsflater 

• Hvordan skal behandlingslinjene være for pasienter som legges inn fra fastleger mv. (ikke fra 
Legevakten)? Skal eventuelt også disse pasientene gå via Legevakten? God triage blir viktigere 
enn før når lokalsykehusene ikke skal ha akuttkirurgi. Herunder må også vurderes 
behandlingskjeder for pasienter i bydelene som tilhører sykehusområde Øst. 

• Hvilke ambulante tjenester skal Legevakten tilby? Bør det etableres tjenester beregnet på 
hjemmeboende syke og eldre med lavt funksjonsnivå, slik at befolkningen sikres god behandling 
på lavest effektive nivå og uhensiktsmessige akuttinnleggelser forhindres? 

• Hvordan styrke tilgangen til akutt legehjelp på sykehjemmene? Egen vaktordning for 
sykehjemsleger, evt. deler av døgnet? ( Legevakten hadde i 2007 2500 sykebesøk på 
sykehjemmet. Legevakten har invitert Sykehjemsetatens til samarbeid om hvordan dette kan 
løses best mulig). 

• Vurdere samhandlingen med de prehospitale tjenester. 
 
Kompetansebehov 

• Kompetanseutvikling: Utvalget bør vurdere hvilken utdanning og kompetanse som er 
nødvendig/ønskelig for personellet ved Storbylegevakten for å ivareta de oppgaver utvalget 
foreslår og de utfordringer Legevakten har, og hvordan slik kompetanse best kan etableres. 
Utvalget skal herunder vurdere behovet for etablering av en spesialitet /et formalisert 
kompetanseområde innen akuttmedisin for leger. 

• Utvalget må vurdere hvordan Storbylegevaktens potensial som utdanningssted/praksissted best 
kan utnyttes.  

 
Lokalisering og infrastruktur 

• Relasjon til spesialisthelsetjenesten fysisk: Det er i forprosjektet entydig anbefalt at 
Storbylegevakten må ha et faglig nært samarbeid med et akuttsykehus, men det er ikke 
konkludert med hensyn til hvilken grad av fysisk nærhet som er ønskelig. Utvalget må, på 
bakgrunn av forslagene i Hovedstadsprosessen, gi en anbefaling med hensyn til lokalisering av 
en ny Storbylegevakt. 

• Organisering av allmennlegetjenesten: Allmennlegetjenesten på Legevakten skal ivareta både 
legevaktbasenes funksjon (enkle problemstillinger, mange barn, kort ventetid, lite utredning), 
allmennpoliklinikkens funksjon (sammensatte problemer, tverrfaglig tilnærming, utvidet 
diagnostikk og behandling, akuttmedisin) og behovet for sykebesøk. Dersom man endrer 
organisasjonsmodeller og Legevaktens beliggenhet/lokaler må man vurdere på nytt hvilken rolle 
fastlegene skal spille og hvor vidt man bør opprettholde dagens to legevaktbaser eller finne nye 
løsninger også her. 

• Fysisk utforming og lokalisering av ny Storbylegevakt: Arbeidet med en overordnet/grov rom- 
og funksjonsplan bør starte. I dette arbeidet må man vurdere hvordan fysiske og organisatoriske 
løsninger på mest hensiktsmessige måte kan forene god tilgjengelighet til høyspesialisert og 
kostbar utredning og behandling, samtidig som man unngår at slike ressurser utløses i situasjoner 
der pasientene kan ivaretas godt uten slike tiltak.  

• Kartlegge de IT-løsningene som understøtter driften. Bør ha felles system med sykehusene og ha 
god kommunikasjon med fastlegene. 
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Organisering og finansiering 
• Utvalget skal gi en anbefaling om en robust og forutsigbar finansieringsordning. 
• Utvalget skal følge opp anbefalingen fra forprosjektet om en felles ledelse, og utrede hvordan 

dette best kan ivaretas. Organiseringen må bidra til best mulig samlet ressursutnyttelse og 
effektive behandlingskjeder.  

• Utvalget skal vurdere hva som vil være en optimal organisering av pleietjenesten ved 
Legevakten. Hensynet til faglig spesialisering taler for et fortsatt skille mellom 
personellgruppene (mellom allmenn- og skadelegevakt). Hensynet til breddekompetanse og 
mulighet for fleksibilitet til å benytte ressursene der de til enhver tid trengs mest taler for en 
felles pleietjeneste. Gitt gode rammebetingelser bør man kunne ivareta begge hensyn på en god 
måte. 

 
Pasientsikkerhet 

• Hvordan sikre riktig triage på Storbylegevakten, hos fastlegen og i ambulante deler av tjenesten?  
• Andre tiltak for å styrke pasientsikkerheten? 

 
Utvalget skal levere sin anbefaling innen 20.oktober 2008. Utvalgets arbeid og anbefalinger må 
koordineres med Hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst. Arbeider som pågår og må sees i sammenheng 
med arbeidet til prosjektgruppen er 
 

• Observasjonspost. Det et allerede igangsatt et arbeid for å utrede hvilken størrelse en 
observasjonspost bør ha. Man tar utgangspunkt i NPR-data og ser på hva pasienter innlegges for, 
for å anslå hvor mange som kunne klart seg uten innleggelse ved observasjonspost med mulighet 
for innleggelse opp til 3 døgn. Det utredes også behov for observasjonssenger knyttet til 
Psykiatrisk legevakt og rus. Arbeidet skal være ferdig 15. august. 

• Organisering og ledelse. Kjernespørsmål er avklaring av formelle avtaleforhold, konsekvenser 
for finansiering, muligheter for enhetlig ledelse og muligheter for deling av pasientjournal.  

• Allmennlegevakten Det er nedsatt en gruppe for å utrede hva som vil være en visjonær 
allmennlegevakt. Frist 15. september. 

• PwC utreder anskaffelsesstrategi for nytt bygg for Legevakten. Frist 1. september. 
• Omsorgsbygg utreder hva som finnes av aktuelle bygg. Frist 15. august. 
• PwC kartlegger hvor det finnes modeller for legevakt/akuttmottak som er relevante for arbeidet 

med Storbylegevakten, samt utarbeider en kostnad/nytte analyse vedrørende lokalisering av en 
Storbylegevakt.  

 
Prosjektgruppen må ta ansvar for at disse prosessene samles.  
 
Prosjektgruppen vil ha ansvar for å sikre nødvendig kompetanse og forankring i relevante fagmiljøer, for 
eksempel ved etablering av flere undergrupper. Aktuelle tema for særskilt arbeid kan være:   

• Triage og behandlingsforløp 
• Psykisk helse, rus, overgrep mv 
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14  Vedlegg: Dissens  
Storbylegevakt – oppgaver, organisering, ledelse og lokalisering 
 
Ny Storbylegevakt må realiseres slik at den kan ivareta sine hovedoppgaver i primærhelsetjenesten i et 
samspill med fastlegene, pleie- og omsorgstjenestene, sykehjem, lokalsykehusene og de to 
områdesykehusene (UUS/RH og Ahus).  
 
Storbylegevaktens fremtidige rolle og oppgaver i primærhelsetjenesten er beskrevet på en god måte i 
rapporten. Vi finner imidlertid ikke at de foreslåtte anbefalinger om organisering, ledelse og lokalisering 
legger forholdene til rette på den beste måten. Anbefalingene tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til 
forandringer i spesialisthelsehelsetjenesten de senere år og de forandringene som er forventet som et 
resultat av Hovedstadsprosessen.  
 
Våre synspunkter blir ivaretatt ved følgende utdrag fra rapportens anbefalinger og med påfølgende 
supplerende kommentarer: 
 
Innhold: Utvidelse og vesentlig styrking av dagens modell 

Modellen innebærer at observasjonsposten utvides i tråd med forslagene i rapporten. På den måten kan 
man  ivareta en del nye pasientgrupper, og pasienter kan observeres og i større grad behandles i inntil 2-

3 døgn når dette er hensiktsmessig. Forskning, undervisning og spesialistutdanning styrkes.  
Kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og Storbylegevakten formaliseres og styrkes. 
 

Lokalisering alternativ 2: Frittliggende Storbylegevakt i området Ring 2 til Ring 3 
Fordeler 

• Bevaring av autonomi og primærhelseidentitet 

• Store tomter åpner for fleksibilitet i fremtiden for utvidelse eller tillegg av andre funksjoner og 

samhandlingspartnere. 

• Mulig å finne relativt ”nøytral” plassering øst-vest-syd-nord 

• God mulighet til å flytte legevaktbasene sammen med en ny Storbylegevakt 

• Beredskapsmessig gunstig å spre funksjoner 

 
En Storbylegevakt mellom Ring 2 og 3 må ansees å være sentralt plassert i byen, slik at mange kan nå 

den med kort reise, uavhengig av reisemåte. Videre vil det trolig være noen flere tomtealternativer å 
velge i mellom. Dersom legevaktbasene integreres i en Storbylegevakt i dette området vil befolkningen i 

mindre grad oppleve at de mister et lokalt tilbud enn de vil dersom basene flyttes til sentrum. Man bør 
unngå plassering i et boligstrøk, da det kan bidra til at beboerne oppsøker Storbylegevakten fremfor 
fastlegen. 

 
Organisering: 
Ny Storbylegevakt må etableres med Oslo kommune som eier og med en tydelig ledelse som ikke er 
bundet av tidligere samarbeidsrelasjoner. Den må sørge for organisering, kompetanse og kapasitet som 
ivaretar de ulike oppgavene på en god måte og dermed sikrer samlet sett et godt tilbud til Oslos 
befolkning. Den må ha frihet til å revurdere nåværende samarbeidsrelasjoner og til inngå nye avtaler med 
aktører både i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er mye som taler for at ny Storbylegevakt med fordel kan lokaliseres i den østlige delen av byen i et 
område mellom ring 2 og 3. Det er flere forhold som f. eks sykelighet i befolkningen og 
sosiodemografiske forskjeller mellom østlige og vestlige bydeler som tilsier at dette ville være en god 
løsning. 
 
Vennlig hilsen 
 
Jacob Mosvold og Helle Gjetrang      
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