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1 Sammendrag 
 

Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) inngår som en av delrapportene i 

konseptvalgutredningen (KVU) for storbylegevakt i Oslo. I tillegg er det utarbeidet et 

hovedprogram utstyr (HPU) og et overordnet teknisk program (OTP). 

HFP versjon 2.0 ferdigstilt 13.05.2016 ble utarbeidet som en generisk modell med mulighet 

for flere lokasjoner. Arbeidet har vært gjennomført i tett dialog med Helsefaglig prosjektråd, 

et utvalg som er nedsatt av styringsgruppen for etablering av ny storbylegevakt. 

Medlemmene i helsefaglig prosjektråd er sentrale ledere og fagpersoner fra både kommunen 

og Oslo universitetssykehus (OUS) for de ulike fagområdene som er vurdert å inngå i den 

nye storbylegevakten.  

Helse Sør-Øst RHF besluttet en 16.06.2016 å etablere et lokalsykehus på Aker 

sykehusområde. Byrådet besluttet 08.09.2016 å etablere ny storbylegevakt på Aker 

sykehusområde. HFP er derfor høsten 2016 gjennomgått og revidert for å sikre lokal 

tilpasning, og legge til rette for samhandling med etablert og planlagt sykehusvirksomhet. 

Oslo kommune velger å opprettholde sine funksjoner slik de er beskrevet i HFP v.2. Oslo 

universitetssykehus konkluderer at med plasseringen av storbylegevakten på Aker 

sykehusområde er behovet for areal noe redusert, og total areal reduseres  med ca. 400 m² 

netto 

Gjennom 115 år har Oslo legevakt utviklet seg til en godt fungerende arena for samarbeid 

mellom Oslo kommune og spesialisthelsehelsetjenesten. Pasientene har en dør inn til 

akuttjenestene, og registrerer ikke på hvilket helsenivå tjenestene ytes. Det er blant annet de 

gode erfaringene med denne tjenesteorganiseringen som har brakt frem et ønske om å 

videreutvikle disse tjenestene, slik at samarbeidet kan utvikles på flere fagområder innen de 

medisinske spesialiteter. Storbylegevakten skal i hovedsak  ha samme rolle i 

behandlingskjeden som legevakten i Storgata har i dag, men at det legges til rette for at 

rollen kan utvikles videre. Det er et sentralt mål å oppnå mer effektive pasientsløyfer. For en 

del pasienter vil dette si ”avklaring i ett punkt” – på storbylegevakten. For andre vil det si 

rask videreføring til sykehus eller dagapparat. Ved etablering av en ny storbylegevakt vil det 

fortsatt være klare grenser mellom kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar 

både internt i storbylegevakten og mellom eksterne samarbeidspartnere.  

Legevakten holder til i lokaler i Storgata 40. Disse er ikke egnet for fremtidig drift av en 

storbylegevakt, og kapasiteten i lokalene er begrenset. Den faglige utviklingen stiller krav til 

nye løsninger og økt samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.  

Ny storbylegevakt i Oslo er særdeles grundig utredet gjennom en prosess som har strukket 

seg over åtte år, fra oppstart i 2008 til utkast til konseptvalgutredning (KVU) i 2012, videre 

arbeid med utredning/mulighetsstudie av midlertidig løsning våren 2013 og nå en oppdatert 

KVU. Alle parter, det vil si kommune, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste på 

regionalt og lokalt nivå med alle byens sykehus samt et stort antall interessenter, har vært 

involvert.  
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I de tidligere arbeidene er det utarbeidet utkast til både hovedfunksjonsprogram, 

delfunksjonsprogram og romprogram for ny storbylegevakt. Det har skjedd endringer i 

tjenestene siden dette arbeidet ble gjennomført, og det har derfor  vært gjennomført en 

kvalitetssikring av funksjoner, aktiviteter og arealbehov. I foreliggende HFP er det tatt 

utgangspunkt i de beskrivelser og faglige vurderinger som er inntatt i Innholdsprosjektet fra 

2011, i KVU 2012 og i utkast til hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogrammene fra 

2012. Disse er så samlet og oppdatert for de enkelte fagområdene. Romprogram for den 

enkelte funksjon inngår ikke i leveransen på nåværende tidspunkt. I det videre arbeidet med 

skisse- og forprosjekteringen skal arealprogrammet gjennomgå en ytterligere 

kvalitetssikring. 

Dagens legevakt består av følgende kommunale funksjoner: allmennlegevakt, 

overgrepsmottak, observasjonspost, legevaktsentral, sosial- og ambulant akuttjeneste. Oslo 

universitetssykehus HF (OUS) har etablert skadelegevakt, ortopedisk virksomhet, 

psykiatrisk legevakt, radiologi og ambulansetjeneste.  

I den nye storbylegevakten vil Oslo kommune innarbeide en tannklinikk som i tillegg til 

ordinær betjening av sin målgruppe skal inneha funksjon som tannlegevakt. Partene vil i 

fellesskap etablere areal til forskning, utvikling og undervisning. I tillegg vil OUS bidra til å 

øke den diagnostiske kapasiteten ved storbylegevakten ved at det avsettes økte areal til 

radiologiske tjenester og til laboratorietjenester.  Hensikten er å øke samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, øke kompetansen for begge parter og 

bedre diagnostikken i forkant av eller for å unngå unødvendige sykehusinnleggelser.    

Det er satt faglige rammer for ny storbylegevakt. I arbeidet med dette 

hovedfunksjonsprogrammet ble det lagt til grunn at den skal lokaliseres så nær 

akuttmottaket ved OUS at det er mulighet for båretransport uten ambulanse. Dette både fordi 

det er vurdert som nødvendig med rask tilgang til sykehusets spesialavdelinger ved 

tidskritiske tilstander og for å sikre en bedre samhandling og kompetanseoverføring slik at 

behandling skjer på et riktig nivå. I desember 2015 opphevet Oslo bystyre kravet om nærhet 

til akuttmottaket, forutsatt at behovet for tilgang og muligheter for samarbeid med 

spesialisthelsetjenestenivået blir ivaretatt, og at rask tilgang til sykehuset ved tidskritiske 

tilstander vil ivaretas ved ambulansetransport. Ved vedtak 16.06.2016 om Aker 

lokalsykehus reetableres mulighetene for en slik nærhet.. Videre er det forutsatt at 

behandlingen i storbylegevakten skal være kunnskapsbasert og moderne, og det er derfor 

lagt til rette for fagutvikling, forskning og undervisning. Storbylegevakten skal planlegges 

slik at pasienter opplever en effektiv og faglig fundert behandling i gode pasientforløp. 

Storbylegevakten skal ha styrket diagnostisk kapasitet både ved økt tilgang til medisinske 

støttetjenester og ved økt samhandling mellom spesialistene og de kommunale tjenestene. 

Det avsettes areal og legges til rette for dette. Det er i planleggingen av ny storbylegevakt 

sentralt å sikre en effektiv pasientlogistikk.  Høsten 2016 har det vært gjennomført et arbeid 

ved bruk av tjenestedesign for å identifisere og beskrive en hensiktsmessig pasientflyt for de 

ulike brukerreisene i ny storbylegevakt. Det er utarbeidet arbeidsprinsipper som skal legges 

til grunn for utformingen og det er vurdert ulike fremtidsmuligheter for en pasientvennlig 

storbylegevakt. Dette arbeidet skal sammen med HFP legges til grunn for utforming av 

skisse- og forprosjekt. 
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Det er en stor utfordring å møte morgendagens behov for legevakttjenester, da det er mange 

usikkerhetsmomenter som må vurderes og hensyntas i planleggingen. Det er tre områder 

med betydning for dimensjonering av storbylegevakten: 

1. Befolkningstilveksten i Oslo 

2. Befolkningens legesøkningsadferd 

3. Hvilke funksjoner som skal samlokaliseres med legevaktfunksjonen 

Per 1.1.2015 hadde Oslo 647 676 innbyggere. I kommunens prognoser antas det at 

befolkningen i 2035 vil være på omtrent 873 000 innbyggere.  Befolkningen vil dermed 

kunne øke med vel 35 % prosent fra i dag og fram til 2035. Dette innebærer en 

befolkningsvekst på ytterligere 10 % i forhold til de prognoser som lå til grunn for 

dimensjonering av arealer i KVU 2012.  Prognosene har imidlertid en betydelig usikkerhet, 

og i de senere år har befolkningsveksten vært høyere enn hovedalternativet i 

framskrivningen 

Legevaktens oppgave er å ivareta behovet for akutte situasjoner og øyeblikkelig hjelp, når 

disse ikke kan håndteres av pasientenes fastlege. Ulike faktorer spiller allikevel inn slik at 

befolkningen benytter legevakttjenesten også til helsehjelp som rent faktisk kan ytes andre 

steder. Dette handler om tilgjengelighet hos fastleger, hvorvidt man har en fastlege og om 

ønsket om å motta slike tjenester på andre tidspunkter på døgnet enn i ordinær dagarbeidstid.  

Videre vil fremtidig bruk av storbylegevakten påvirkes av nye teknologiske løsninger og 

kommunikasjon og muligheter for en økt bruk av private legevakttjenester.  I programmet 

konkluderes det med at usikkerheten knyttet til disse faktorene trekker i begge retninger, 

dvs. både økt og redusert bruk av tjenesten, og at denne usikkerheten i et 20-års perspektiv 

er såpass stor at  det ikke gir et reelt grunnlag for å justere de arealbehov som er beskrevet.  

Den nye storbylegevakten vil i tillegg til nye funksjoner inneha noen vesentlige forbedringer 

i forhold til dagens legevakt. Bedre radiologisk kapasitet er allerede nevnt. I tillegg økes 

evnen til å håndtere smittsomme sykdommer, inkludert MRSA-bakterier ved at det etableres 

en egen infeksjonsenhet. Det vil være bedre lokaler for håndtering av skadepasienter som er 

ustabile eller trenger sedasjon. Det etableres båreplasser i poliklinikk for observasjon av 

barn, og antall observasjonsplasser i poliklinikk for voksne økes betraktelig. Etablering av 

tannlegevakten er svært positivt, og i tillegg vil legevaktsentralen få en svært tiltrengt 

kapasitetsøkning.  

Arealbehovet til de enkelte funksjoner er beskrevet detaljert i HFP. Samlet er netto 

funksjonsareal beregnet til ca. 11.100 m
2
 kvadratmeter. Dette er en reduksjon fra KVU i 

2012 på ca. 2.400 m
2,

, og en reduksjon på 400 m
2
 fra  hovedfunksjonsprogrammet v.2.0 som 

fulgte KVU. 
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2 Bakgrunn og prosess 

2.1  Hva er hovedfunksjonsprogrammet 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) inngår som en av delrapportene i arbeidet med 

konseptvalgutredningen (KVU) for storbylegevakt i Oslo. I tillegg er det i forbindelse med 

KVU utarbeidet et hovedprogram utstyr (HPU) og et overordnet teknisk program (OTP). 

HFP gir en kort beskrivelse av dagens situasjon for legevakten og en samlet oversikt over 

tidligere utredninger i forbindelse med storbylegevakten. Det er i arbeidet med HFP 

oppdatert og kvalitetssikret data om aktivitetsutvikling, kapasitetsbehov og arealbehov 

fordelt på de ulike funksjoner i storbylegevakten. HFP gir en beskrivelse av faglige 

rammeforutsetninger for storbylegevakten og intern logistikk i tjenesten. For hver av 

storbylegevaktens funksjoner er det gitt en beskrivelse av oppgaver, forventet 

aktivitetsutvikling og fremtidig arealbehov.  

Det er ikke vurdert ulike virksomhetsmodeller, det vil si at det ikke er vurdert alternativer 

for hvilke oppgaver som skal løses, eller hvordan arbeidet skal organiseres. Dette har vært 

gjenstand for en omfattende vurdering i prosjektets tidligere faser, ved utarbeidelse av 

rapporten «Fremtidens Storbylegevakt i Oslo» fra 2008 og «Innholdet i Storbylegevakten» 

fra 2011. HFP  ble i versjon 2, datert 13.05.2016 utarbeidet som en generisk modell.  

Arbeidet har vært gjennomført i en tett dialog med Helsefaglig prosjektråd, et utvalg som er 

nedsatt av styringsgruppen for etablering av ny storbylegevakt. Medlemmene i helsefaglig 

prosjektråd er sentrale ledere og fagpersoner fra både kommunen og OUS for de ulike 

fagområdene som er vurdert å inngå i den nye storbylegevakten.. Helse Sør-Øst RHF 

besluttet en 16.06.2016 å etablere et lokalsykehus på Aker sykehusområde. Byrådet besluttet 

08.09.2016 å etablere ny storbylegevakt på Aker sykehusområde. HFP er derfor høsten 2016 

gjennomgått og revidert for å sikre lokal tilpasning, og legge til rette for samhandling med 

etablert og planlagt sykehusvirksomhet.  

2.2 Tidligere utredninger 
Ny storbylegevakt i Oslo er særdeles grundig utredet gjennom en prosess som har strukket 

seg over åtte år, fra oppstart i 2008 via utredning/mulighetsstudie av midlertidig løsning 

våren 2013. Alle parter, det vil si kommune, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste 

på regionalt og lokalt nivå med alle byens sykehus samt et stort antall interessenter har vært 

involvert.  

Det er utarbeidet fem tilgjengelige rapporter: 

1. Forprosjektrapport vår 2008: «Fremtidens storbylegevakt i Oslo»  

Samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune for vurdering av innhold 

og organisering av dagens og fremtidens legevakttjeneste, og vurdering av forventede 

endringer i medisinsk kunnskap. I tillegg vurderte arbeidsgruppen den videre 

organisering av legevakt-/akuttjenester og fremmet forslag til organisering og fremdrift 

for neste fase i prosjektet. 

 

2. Hovedprosjektrapport høst 2008: «Fremtidens storbylegevakt i Oslo»  
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Mandat for dette prosjektet var å fremme konkrete forslag til fremtidig oppgavefordeling, 

rutiner/fora for samhandling, kompetansebehov, infrastruktur (intern logistikk, IKT), 

lokalisering, finansiering og formell organiseringsform 

 

3. Innholdsprosjektet våren 2011: ”Innhold i Storbylegevakten”  

Det faglige innholdet i ny Storbylegevakt ble utredet av en egen prosjektgruppe i 1. 

halvår 2011. Prosjektgruppen skulle anbefale tjenesteinnholdet i Storbylegevakten og gi 

premisser for hvilket tilbud som bør etableres ved legevakten som skulle etableres på 

Aker. Mandatet omfattet også utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for ny 

Storbylegevakt. Rapporten skulle legges til grunn for forhandlinger mellom Oslo 

kommune og OUS om innholdet i en storbylegevakt. Rapport forelå den 15.07.11 og er 

formelt behandlet i Innholdsprosjektets styringsgruppe den 17.08.11. Hovedrapporten er 

supplert med delrapporter fra 6 arbeidsgrupper. 

 

4. Konseptvalgutredning, KVU 2012 

Innholdsprosjektet dannet basis for behovsanalysen og premisser for 

alternativvurderingen i KVU 2012. Dette er et omfattende dokument der det beskrives en 

rekke muligheter for plassering av storbylegevakten på trekanttomten ved Ullevål 

sykehus. Anbefalingen er at storbylegevakten etableres ved utnyttelse av hele 

«trekanttomta», med reetablering av sentralkjøkkenet et annet sted. Det ble ikke utredet 

hvor en slik reetablering kan eller bør være.  

 

5. Mulighetsstudie vår 2013 kalt ”Legevakten 2015”.  

Denne ble utarbeidet på bakgrunn av en akutt oppstått situasjon med det tekniske 

anlegget knyttet til operasjonsavdelingen i Storgata 40. I rapporten vurderes alternative 

løsninger for legevakten på kort sikt. Det er igangsatt utbedringsarbeider som ferdigstilles 

høsten 2015, i tråd med anbefalingene i denne rapporten  

 

KVU-arbeidet ble videreført frem til 14.09.2012 med utarbeidelse av romprogram og 

tegninger på skisseprosjektnivå. Skisseprosjektrapport eller kalkyle ble ikke utarbeidet.  

 

2.3 Prosess og brukermedvirkning. Grunnlaget for arealberegning 
I 2012 ble det utarbeidet et hovedfunksjonsprogram (HFP) av arkitektfirmaet C.F. Møller, 

som inneholder aktivitet fremskrevet til 2030 og det avledete rombehov.  Dette 

hovedfunksjonsprogrammet ble betraktet som budsjett for dimensjoneringen, og er det 

arealbehovet som er beskrevet i KVU 2012, med et netto funksjonsareal på 13.500 

kvadratmeter. Utgangspunktet for beregningene er aktivitetsprognoser for alle aktiviteter. 

Disse er oversatt i et romprogram ved å kartlegge og beskrive forutsetninger med hensyn til 

tid. pr. aktivitet, utnyttelse av rommet gjennom døgnet og antall aktiviteter. Dette er 

beregnet for dagtid, kveld og natt. Aktiviteten er størst på dagtid og for de fleste aktiviteters 

vedkommende er denne derfor dimensjonerende og legger premisser for hvor mange rom 

som trengs for å dekke legevaktens aktivitetsnivå.  Ved beregningene er det tatt 

utgangspunkt i dokumenterte aktiviteter, anbefalte utnyttelsesgrader og arealstandarder. 
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Disse standardene var basert på kjente sykehusstandarder der dette var aktuelt og ellers 

erfaringer fra tilsvarende prosjekter i inn- og utland som firmaet hadde erfaringer med.  

Dette ga en nøye sammenheng mellom den faktiske aktivitet og de beregnede kapasiteter og 

arealer slik at de var i overensstemmelse med generelle standarder for utnyttelse og arealer.  

 

Det ble våren 2012 gjennomført 4 brukermøter med hver av de 11 brukergruppene som ble 

opprettet. Med bakgrunn i HFP og brukermøtene ble det utarbeidet et delfunksjonsprogram 

(DFP) for hver av de 11 delfunksjon med et tilhørende romprogram. Diskusjonen i 

brukergruppene tok utgangspunkt i de beregnede arealene, og disse ble så korrigert i forhold 

til konkrete vurderinger av behovene i den enkelte tjeneste.  

 

For rom det er mange av er det beskrevet at man har benyttet følgende romstørrelser, oppgitt 

i m
2
.I arealprogrammet ser det ut til å være større variasjon enn det som fremkommer under. 

Det er i arbeidet med HFP ikke korrigert for dette.  

 
Type rom 

 
Netto funksjonsareal 

Arbeidsplass i kontorfellesskap 7 

Båreplass i poliklinikk/observasjonsplasser 10 

Cellekontor 10 

En sengsrom inkl. bad 23 

Operasjonsrom med birom 100 

Radiologimodalitet med birom 80 

Spesialisert undersøkelses/ behandlingsrom 24 

Tosengsrom inkl. bad 30 

Undersøkelses- / behandlingsrom 16 

 

 

Det har skjedd endringer i tjenestene siden våren 2012 og det har derfor vært nødvendig 

våren 2015 å gjennomføre en kvalitetssikring av de funksjoner, aktiviteter og arealbehov 

som er lagt til grunn i delfunksjonsprogrammene. For å bistå i dette arbeidet  opprettet 

styringsgruppen et Helsefaglig prosjektråd med representanter fra både sykehuset og Oslo 

kommune. Dette rådets oppgaver var:  

 

«Helsefaglig prosjektråd er tilgjengelig individuelt og som gruppe for å gi tilrådning i helsefaglige 
spørsmål og kvalitetssikre arbeidet i prosjektet. Prosjektrådet skal:  

• Bidra til avklaring av ønsket funksjonsinnhold i legevaktbygget (inkl. sykehusfunksjoner) og 
samvirke mellom funksjonene 

• Kvalitetssikre at prosjektet utvikler seg i en retning som er i tråd med de faglige forutsetningene 
som er lagt til grunn for prosjektet 

• Bidra med konkrete angivelser av arealbehov, romløsninger og annet som prosjektgruppen har 
behov for  

• Bistå arkitekt og prosjektgruppen forøvrig ved behov for avklaringer og mer detaljert 
informasjon 
  

Prosjektrådet møtes ved behov og drøfter de saker som forelegges gruppens medlemmer. 
Prosjektrådet skal påse at alle relevante faglige aspekter med hensyn til prosjektets 
funksjonsinnhold blir avklart, om nødvendig ved involvering av andre helsefaglige 
ressurspersoner.» 
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Funksjonsgjennomgangen høsten 2016 har ikke gjennomgått  romprogram og 

arealvurderingene på nytt. Dette vil være et arbeid som må gjennomføres i tilknytning til 

skisseprosjektet. I enda større grad enn for fem år siden må det sikres at programmet ivaretar 

krav om fleksibel bruk av rom og areal. Et hovedkrav ved utforming av storbylegevakten vil 

være å sikre fleksibilitet og elastisitet i bygget.  

Høsten 2016 har det vært gjennomført et arbeid ved bruk av tjenestedesign for å identifisere 

og beskrive en hensiktsmessig pasientflyt for de ulike brukerreisene i ny storbylegevakt. Det 

er utarbeidet arbeidsprinsipper som skal legges til grunn for utformingen og det er vurdert en 

rekke fremtidsmuligheter for en pasientvennlig storbylegevakt. Dette arbeidet skal sammen 

med HFP legges til grunn for utforming av skisse- og forprosjekt. Det er ønskelig at 

arbeidsformen benyttes ved skisseprosjektet våren 2017. Arbeidet er nærmere omtalt i 5.1. I 

kapitel 5 er de beskrivelser og faglige vurderinger som er inntatt i Innholdsprosjektet fra 

2011, i KVU 2012, i hovedfunksjonsprogrammet og i delfunksjonsprogrammene fra 2012 

samlet og oppdatert for de enkelte fagområdene.  

 

3 Storbylegevaktens virksomhet 

3.1 Storbylegevaktens rolle i behandlingskjeden 
Gjennom 115 år har Oslo legevakt utviklet seg til en godt fungerende arena for samarbeid og 

samhandling mellom Oslo kommune og spesialisthelsehelsetjenesten. Pasientene har en dør 

inn til akuttjenestene, og registrerer ikke på hvilket helsenivå tjenestene ytes. Det er bl.a. de 

gode erfaringer med denne tjenesteorganiseringen som har brakt frem et ønske om å 

videreutvikle disse tjenestene slik at samarbeidet kan utvikles også på andre fagområder 

innen de medisinske spesialiteter. Dette samsvarer med helsepolitiske føringer knyttet til 

samhandlingsreformen. 

Storbylegevakten skal i hovedsak skal ha samme rolle i behandlingskjeden som Legevakten 

i Storgata har i dag, men  det legges til rette for at rollen kan utvikle seg videre. Det er et 

sentralt mål å oppnå mer effektive pasientsløyfer. For en del pasienter vil dette si ”avklaring 

i ett punkt” – på storbylegevakten. For andre vil det si rask videreføring til sykehus eller 

dagapparat.  

 

Storbylegevakten skal tilby nødvendig helsehjelp og sosialfaglig bistand til personer som har 

et akutt hjelpebehov og som bor eller oppholder seg i Oslo. Storbylegevakten skal fungere 

som et sikkerhetsnett for befolkningen i tilfeller hvor fastlegen ikke er tilgjengelig. 

Storbylegevakten vil være åpen 24/7.. Legevaktens primæroppgaver er å motta, vurdere og 

sørge for nødvendig akutt helsehjelp. Legevakten kan gi hjelp selv eller henvise til annen 

instans etter en individuell vurdering av hvordan hjelpebehovet best kan dekkes. Fastlegene 

og det øvrige dagapparatet er basis i helse- og sosialtjenesten.  

Med storbylegevakt forstår vi organisering av akutte legetjenester og relevant tilgrensede 

tjenester til befolkningen i en storby. Dette omfatter stasjonære legevakttjenester innen 

somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, og ambulante legevakttjenester. Dertil 
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kommer utvalgte spesialisthelsetjenester. Ved Legevakten i Oslo gis dette tilbudet i 

samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF, som har ansvar for 

behandling av skader/sår og for psykiatrisk legevakt. Legevakten samarbeider også med de 

andre sykehusene som betjener byens befolkning. Storbylegevakten skal være en sentral 

samhandlingsarena og en viktig brikke for å løse samhandlingsreformens utfordringer i 

Oslo. Videre skal det sørges for at spesialisthelsetjenesten får de riktige pasientene 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. 

 

Oslo kommune skal ha en sterk og effektiv akutt helsetjeneste som samhandler med 

fastlegene og det sosiale hjelpeapparatet. Legevaktens funksjon som sikkerhetsnett betyr at 

virksomheten også må gi et tilbud til personer som av ulike årsaker ikke har fått hjelp av 

bydelstjenester og andre aktører som har det primære ansvaret. Legevakten skal i slike 

situasjoner gi akutthjelp og sørge for overføring til riktig tjeneste så snart det kan gjøres på 

en forsvarlig måte. Legevakten skal ikke brukes for å erstatte tiltak som andre tjenester har 

ansvar for. 

 

Det skal fortsatt være klare grenser mellom kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens 

ansvar både internt i storbylegevakten og mot eksterne samarbeidspartnere. Samarbeidet 

skal imidlertid være slik at oppgaver enkelt kan flyttes mellom nivåene etter hvert som den 

medisinske utviklingen tilsier det. Storbylegevaktens enheter spiller litt forskjellige roller i 

denne sammenhengen. 

 

Ved skadelegevakten møter pasientene uten henvisning, og behandlende lege har tilgang til 

kompetanse og ressurser som sikrer at også de som trenger spesialistoppfølging kan 

håndteres innad i Storbylegevakten på en god og effektiv måte. 

 

Allmennlegevakten fungerer som selvstendig behandler på kommunalt nivå. I tillegg er den 

sorteringsinstans for å sikre at pasienter innlegges på riktig tidspunkt i riktig 

behandlingsinstitusjon/-nivå. Riktig sortering krever på den ene side god systemkunnskap, 

på den andre siden god diagnostisk kapasitet. Systemkunnskapen sikres gjennom tett 

samarbeid med alle sykehusene i området og de kommunale samarbeidspartnerne.  

 

Byens innbyggere sokner til enten Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus, 

Lovisenberg diakonale sykehus eller Akershus universitetssykehus HF. Sektoriseringen 

avgjøres av bostedsbydel (utenbysboende fordeles etter fødselsdato). Kommunen og 

sykehusene skal utvikle flere felles pasientforløp enn i dag, slik at pasientene behandles like 

godt uavhengig av hvilket sektorsykehus de sokner til. Standardisert diagnostikk og 

utredning i storbylegevakten skal også i fremtiden tilbys uavhengig av hvor pasienten bor.  

 

Pasienter som trenger akutt innleggelse i spesialisthelsetjenesten henvises i dag direkte til 

sitt sektorsykehus. Slik skal det også være i fremtiden. Storbylegevakten skal ikke innføres 

som et forsinkende mellomledd når beslutning om sykehusinnleggelse er tatt. Eksempler på 

pasienter som skal innlegges direkte kan være hjerneslagpasienter, kritisk syke pasienter og 

eldre med akutt funksjonssvikt som trenger bred og avansert utredning. 
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3.2 Dagens legevakt  

I dag er Legevakten i Oslo en kompleks organisasjon som kan illustreres slik som vist på 

figuren nedenfor: 

Oslo kommune Oslo universitetssykehus 

Helseetaten 

 

Ortopedisk 

klinikk 

Klinikk for 

psykisk helse og 

avhengighet 

Klinikk for 

radiologi og 

nukleærmedisin 

Prehospital 

klinikk 

Allmennlegevakt  

LV-sentral 

Obspost 

Overgrepsmottak 

Sosial/ambulant 

akuttjeneste 

Skadelegevakt 

og ortopedi 

Psykiatrisk 

legevakt 
Røntgen Ambulanse 

Figur 3.1 

 

De kommunale tjenestene ved dagens legevakt i Storgata 40 er organisert i to avdelinger i 

Helseetaten, Avdeling allmennlegevakt og Avdeling psykososiale tjenester. Personalet, 

inkludert legetjenesten, er i hovedsak kommunalt ansatt. I tillegg til allmennlegevakten i 

Storgata driver Helseetaten en legevakt på Aker helsearena på Aker sykehus, omtalt som 

Legevakt Aker som organiserer ambulansemottak og yter allmennlegevakttjenester utover 

ordinær åpningstid hos fastlegene, dvs. ettermiddag/kveld samt helger og helligdager.  Også 

ved Legevakt Aker er personalet i hovedsak kommunalt ansatte, med unntak av 

privatpraktiserende fastleger som daglig utgjør vaktteam på tre leger. Tjenestene ved 

Legevakt Aker supplerer tjenestene i Storgata, og i kap.4.2 og 5.2 er det nærmere beskrevet 

samspillet mellom disse tjenestene.  

 

Tjenestene som ytes innen spesialisthelsetjenesten er alle drevet av OUS. De er organisert i 

4 ulike klinikker. Alt personell er ansatt i OUS. 

 

Det er etablert felles tjenester knyttet både til pasientbehandling og servicetjenester.  

 

 Lokalene i Storgata 40 er ikke egnet for fremtidig drift av storbylegevakt, og kapasiteten i 

lokalene er begrenset. Den faglige utviklingen stiller krav til nye løsninger og godt 

samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.  

 

Bruken av legevakttjenester på landsbasis er preget av stabilitet gjennom flere år med om 

lag 2 millioner henvendelser i året. Det er likevel store lokale forskjeller, og bruken av 

legevakt varierer svært mye fra kommune til kommune. Siden 2007 har Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) hatt et vakttårnprosjekt der 7 legevakter 

rapporterer sin aktivitet. Gjennomsnittlig antall legevaktkontakter økte i perioden 2007 til 

2010 fra 399 til 415 per 1000 innbyggere per år (variasjon fra ca. 300 til ca. 700). Fra 2011 

har det vært en nedgang i registrerte kontakter, til en foreløpig lavest rate på 360 i 2013. 

Nklm mener at denne variasjonen baseres på noe underregistrering, men primært på 

befolkning og alderssammensetning i vakttårnkommunene og at strukturelle forhold både 

ved legevaktene og kommunene for øvrig har betydning for variasjonen.  
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Figur 3.2 Antall legevaktkonsultasjoner pr. 1000 innbygger i Oslo 

 

Som figur 3.2 viser ser vi den samme tendensen i Oslo. Her steg antallet kontakter per 1000 

innbyggere fra 360 i 1995 til 400 i 2011 og ned til 382 i 2014. (I disse tallene er ikke Sosial 

og ambulant akuttjeneste medregnet). Konsultasjoner ved private legekontor/legevakter er 

ikke inkludert. Tall fra disse har vi ikke, men det finnes en rekke private tilbud i Oslo 

I Oslo viser utviklingen at totalt konsultasjonstall fra 1998 til 2003 økte mer enn 

befolkningsveksten alene skulle tilsi, før den i årene frem mot 2011, med små variasjoner, i 

hovedsak var i samsvar med befolkningsutviklingen.  

Figur3.3 nedenfor viser at antall konsultasjoner i Storgata frem til 2011 økte mer enn 

befolkningsveksten alene skulle tilsi. Fra 2011 har antall konsultasjoner i Storgata stabilisert 

seg, selv om befolkningen fortsatt vokser. Dette kan tyde på at kapasiteten i Storgata 

(personell og areal) er fullt utnyttet. Det er sannsynligvis slik at etterspørselen etter den 

kommunale legevaktens tjenester til en viss grad påvirkes av kapasiteten. Når ventetiden blir 

lang, vil noen av de mindre alvorlig syke pasientene heller oppsøke privat legevakt eller 

fastlege dagen etter. 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Allmen+Aker+Skade+PL 376 388 387 392 398 386 401 387 388 400 398 383 382

Allmen+Aker+Sykebesøk 240 252 244 252 251 238 249 241 235 242 242 222 229

Skadelegevakt 162 165 168 166 174 175 178 171 176 180 179 181 173

Sykebesøk 37 40 37 37 36 33 33 31 30 28 28 25 25
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Figur 3.3 viser kontakter på den offentlige legevakten 1995-2014 (allmenn, skade, psykiatri og sosialt, alle 

behandlingssteder) 

 

Det er flere forhold som er av betydning for aktiviteten i legevakten, og det ser ut til at de 

ulike tjenestene påvirkes av forskjellige forhold. Slike variable er kapasitet og 

tilgjengelighet i dagapparatet, organisering av legevakttilbudet, epidemier, alkoholkonsum, 

andre og/eller konkurrerende tilbud, ønske om tjenester utenfor normalarbeidstiden og andre 

trender i samfunnsutviklingen. Prognosene avhenger i stor grad av slike forhold. Prosjektet 

har ikke forsøkt å forutsi hvordan utviklingen vil bli på disse områdene da det er beheftet 

med stor grad av usikkerhet.  

I dag behandler legevakten mange pasienter som ikke trenger akutthjelp, men som ikke har 

tilgang til fastlege i Oslo. Pågangen på legevakten kan reduseres ved å forbedre andre tilbud 

til denne pasientgruppen. Dette er nærmere omtalt i kapitel 4. 

  

3.3 Faglige rammeforutsetninger 
Utviklingen av den nye storbylegevakten dreier seg ikke bare om utforme et nytt bygg. Det 

organisatoriske formatet vil også endre seg. Flere funksjoner og virksomheter skal samordne 

sine tjenester enn tidligere. En viktig del av arbeidet med å utvikle effektive pasientreiser har 

derfor vært å identifisere hvilke overordnede arbeidsprinsipper de ulike virksomhetene enes 

om. Prinsippene skal være førende i arbeidet med å organisere den nye legevakten og i 

utviklingen av bygg og tjenester. 
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Samlokalisering ved akuttsykehuset 

Det ble i  arbeidet med dette hovedfunksjonsprogrammet lagt til grunn at storbylegevakten 

skal lokaliseres så nær akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus at det er mulighet for 

båretransport uten ambulanse, og med tak over gangvei / helst innendørs  

Hovedbegrunnelsen for dette er å legge til rette for samhandling og kompetanseoverføring 

slik at behandling kan skje på et riktig nivå. Storbylegevakten skal ha styrket diagnostisk 

kapasitet ved økt tilgang til medisinske støttetjenester og ved økt samhandling mellom 

spesialistene og de kommunale tjenestene. Det er for en del pasienter vurdert som nødvendig 

med en rask tilgang til sykehusets spesialavdelinger ved tidskritiske tilstander, noe som har 

begrunnet ønsket om innendørs pasienttransport til sykehusets akuttmottak.  

Med bakgrunn i den usikkerheten som forelå i 2015 mht. fremtidig lokalisering av 

akuttmottaket i OUS, fremmet byrådet i oktober 2015 forslag til bystyret om at føringen om 

nærhet til sykehusets akuttkirurgiske funksjoner oppheves, og at det åpnes for muligheten til 

å vurdere tomtealternativer som ikke ligger nært disse og likevel kunne sikre et tett 

samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Bystyret vedtok 9.12.2015 å oppheve kravet til 

nærhet til akuttmottaket, forutsatt at behovet for tilgang og muligheter for samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten ivaretas. Dersom storbylegevakten ikke lokaliseres til et 

akuttsykehus må behovet for rask transport ved tidskritiske tilstander ivaretas ved 

tilgjengelighet til ambulansetjenesten. Dette tilsvarer dagens situasjon. Uavhengig av 

lokalisering av storbylegevakten vil behovet for styrket diagnostisk kapasitet ved økt tilgang 

på medisinske støttetjenester og ved økt samhandling mellom spesialistene og de 

kommunale tjenestene ivaretas. En slik alternativ lokalisering ble derfor vurdert å ikke endre 

funksjonsbeskrivelsene i det generiske HFP.  

I denne versjonen av HFP (versjon 3.0) er det hensyntatt at HSØ har besluttet å 

samlokalisere nytt lokalsykehus med ny storbylegevakt på Aker sykehusområde. 

Storbylegevakten vil i tillegg være lokalisert i tett nærhet til Aker helsearena. 

Kvalitet og kunnskap 

Behandlingen på storbylegevakten skal være kunnskapsbasert og moderne. Det skal 

etableres samarbeidsformer mellom kommune, helseforetak/sykehus, universitet og 

høyskoler som sikrer kontinuerlig fagutvikling. Storbylegevakten skal representere en 

breddekompetanse der tett tverrfaglig samarbeid internt er nøkkelen. Samtidig skal 

storbylegevaktens struktur sikre kontinuerlig faglig kompetanseoverføring mellom de ulike 

samarbeidspartnerne.  

 

Styrket diagnostisk kapasitet  

Legevaktstjenester forutsetter god diagnostikk slik at man får avklart om pasienten trenger 

videre oppfølging og behandling. Medisinsk diagnostisk service har endret seg betydelig de 

siste 10-15 årene, med utvidet bruk av sikrere og raskere diagnostikk innen både radiologi 

og laboratoriemedisin. Denne utviklingen vil fortsette, slik at rett behandling kan settes inn 

på et tidligere tidspunkt og på et riktigere nivå enn i dag. For at pasientforløpene ikke skal 

forlenges unødig vil det være viktig med nærmest kontinuerlige svar på undersøkelser og 

prøver for å opprettholde en god pasientflyt.  
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Gode pasientforløp og effektiv pasientlogistikk 

Tjenestene skal planlegges slik at pasientene opplever en effektiv og faglig fundert 

behandling. Dette oppnås ved å 

 sortere etter hastegrad (triage) 

 sette storbylegevakten i stand til å avklare flest mulig akuttproblemstillinger i ett punkt, 

gitt at det kan gjøres med tilstrekkelig kvalitet og på en kostnadseffektiv måte  

 ha umiddelbar tilgang til sykehusets spesialavdelinger ved tidskritiske tilstander  

 etablere gode samarbeidsrutiner med fastlegene og helsetjenesten for øvrig, slik at 

pasientene på en enkel måte får tilgang til den hjelpen de trenger, og det sikres gode 

pasientforløp 

 

 

Det er i prosjektet utviklet totalt 16 prinsipper sammen med arbeidsgruppen og 

referansegruppen. Samlet beskriver de hvordan legevakten skal møte pasientenes behov. 

Prinsippene omfatter situasjonen før oppmøte, ankomst/mottak, venting, under behandling 

og etter avsluttet behandling. Disse er nærmere omtalt under kap 5.1 .   

Med disse prinsippene som grunnlag kan logistikken og organiseringen av funksjoner ideelt 

kunne sammenstilles slik som vist i figuren under. Den ideelle løsning vil påvirkes av ytre 

faktorer som blant annet tomt, atkomst og naboforhold.  
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Figur 3.4 

Figur 3.4 viser en noe forenklet presentasjon av ønsket pasientflyt i og ut av storbylegevakten. De ulike 

fargekodene beskriver hastegradene. I det systemet legevakten benytter er det gitt følgende 

hovedbeskrivelser av de ulike hastegradene: 

 Rød (0 min. ventetid) Bevisstløse, respirasjonsstans, hjertestans, kramper  

 Oransje (inntil 20 min. ventetid) Truede vitalfunksjoner. Kraftige smerter. Brystsmerter  

 Gul (inntil 60 minutters ventetid) God allmenntilstand, farlig tilstand må utelukkes Moderate smerter  

 Grønn (inntil 120 minutters ventetid) Bør undersøkes i dag  

 Blå Rådgiving/ henvises til fastlege eller annet  

 

De hvite boksene på venstre side av skissen viser virksomhet som er tilstede i 

storbylegevakten, men ikke er en del av akuttfunksjonene. Den hvite sirkelen på høyre side 

er arealer og funksjoner knyttet til forskning, undervisning og fagutvikling. 
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4 Pasientgrunnlaget for storbylegevakten i årene som kommer  
Det er en stor utfordring å møte morgendagens behov for legevakttjenester da det er mange 

usikkerhetsmomenter som må vurderes og bli tatt hensyn til i planleggingen. Det er 

hovedsakelig tre utfordringer når det gjelder dimensjonering av storbylegevakten.  

1. Befolkningstilveksten i Oslo 

2. Befolkningens legesøkningsadferd 

3. Hvilke andre funksjoner som skal samlokaliseres med legevaktfunksjonen 

Det er en grense for hvor stor en legevakt bør være. Ved å bygge for stort  kan man miste 

stordriftsfordelene og oppleve at effektiviteten faller, og det må derfor vurderes nøye hva 

som er en optimal størrelse. Erfaringer fra nybygg både i utlandet og i Norge, er at man ikke 

alltid planlegger godt nok for eventuelle utvidelser når behovet øker, og at bygningen nesten 

kan være for liten i det man flytter inn. Man må derfor våge å tenke langsiktig når man 

dimensjonerer og planlegger et nytt legevaktbygg. Behovsutviklingen fremover er preget av 

usikkerhet, og  det kreves en stor grad av fleksibilitet i den utforming som velges for bygget, 

slik at fremtidige arbeidsmåter og funksjoner kan ivaretas. Legevakttilbudet i Storgata og 

ved Legevakt Aker må sees i sammenheng, og det er derfor i dette dokumentet tatt inn en 

vurdering av hvor omfattende aktivitetsutvidelser som kan gjennomføres ved Legevakt 

Aker. Ved den vedtatte lokaliseringen av storbylegevakten til Aker sykehusområde vil 

dagens legevakttjenester ved Legevakt Aker relokaliseres. Samlet kapasitet for tjenesten er 

imidlertid like aktuell. 

 

Under arbeidet sammen med helsefaglig prosjektråd har vurderinger og analyser av aktivitet 

vært gjennomført på basis av de befolkningsanalyser som da var tilgjengelig, frem til 2035. 

Dimensjonering av arealer er vurdert i forhold til dette. Det foreligger nå, som det fremgår 

av kap. 4.1 nye befolkningsprognoser frem mot 2040. Det har vært vurdert hvorvidt dette 

bør medføre en oppjustering av arealene for storbylegevakten. Som det vil fremkomme av 

dette programmet, er det vurdert at den dimensjonering som ble gjennomført på bakgrunn av 

2035-prognosen er et egnet volum for bygget, og nye befolkningsprognoser medfører i seg 

selv ingen endringer av den nye storbylegevaktens areal. Det vises til nærmere omtale i kap. 

4.1. 

4.1 Befolkningsvekst    
Det er de seneste årene utarbeidet flere framskrivninger for befolkningsutviklingen i Oslo.  

Befolkningsutviklingen er en viktig parameter for fremtidig behov og dermed 

dimensjoneringsgrunnlaget for Storbylegevakten. Forutsetningene som framskrivingen 

bygger på kan endre seg raskt, og Oslo kommune lager derfor hvert år en ny 

befolkningsframskriving. Oppdatert versjon for 2016 med prognoser frem mot 2040 er gjort 

tilgjengelig under ferdigstillelsen av dette programmet. Vi benytter derfor Oslospeilet nr. 

1/2015 og 1/2016 som kilde. I alt lages det en framskrivning i tre alternativer (lav, mellom, 

og høy) for årene 2015-2040. Høy- og lavalternativet presenteres for å kunne si noe om 

usikkerheten og spennvidden i befolkningsutviklingen i årene fremover. Det er likevel slik at 

Oslo kommune legger mellomalternativet  til grunn for planlegging og budsjettering og dette 

omtales som hovedalternativet. Ny befolkningsframskriving ble publisert i Oslo kommunes 
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statistikkbank 3. oktober 2016. I årets framskriving forventes det fremdeles en sterkt vekst  i 

Oslo, men veksten er noe lavere enn i fjorårets framskriving. Gitt forutsetningene i årets 

framskriving vil folketallet i Oslo runde 800.000 i løpet av 2030, noe som er om lag 24.0000 

lavere enn forventet i fjor.  

 

 

Figur 4.1 viser befolkningsutvikling i Oslo i perioden 2005 -2040 

 

I KVU i 2012 lå prognosen for befolkningsframskrivingen på 794.000 for 2030. I 

befolkningsframskrivingen fra juni 2015 ble det forventet  en fortsatt stor befolkningsvekst i 

Oslo og befolkningen i 2030 ble oppskrevet til 819 000, og i 2035 vil befolkningen være på 

omtrent 873 000 innbyggere. Dette innebærer en befolkningsvekst på ytterligere 10 % i 

forhold til de prognoser som lå til grunn for dimensjonering av arealer i KVU 2012. 

Befolkningen vil dermed kunne øke med ca 35 % prosent fra i dag og fram til 2035. 

Per 1.1.2016 hadde Oslo 658 390 innbyggere. I hovedalternativet for årets beregning 

vurderes det at Oslo i 2030 vil ha 795 000 innbyggere og i 2040 forventes befolkningen å 

utgjøre 890 000. Differansen mellom de to ytterpunktene i prognosen er 27% noe som med 

all tydelighet viser hvor vanskelig det er å forutse forventet aktivitet ved storbylegevakten i 

årene fremover. I de senere år har befolkningsveksten vært høyere enn hovedalternativet i 

framskrivningen, i 2015 er befolkningsveksten lavere enn tidligere forutsatt  

Befolkningsveksten synker utover i framskrivingsperioden på grunn av en forventing om 

nedgang i nettoflytting til Oslo. Fra dagens nivå på 1,65 prosent per år, antas det at veksten 

vil synke til 1,1 prosent mot 2040. 
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Figur 4.2 viser befolkningsutvikling for ulike aldersgrupper for årene 2015 – 2026 - 2040 

Befolkningsutvikling etter alder viser en vekst i alle aldersgrupper i perioden. Størst 

befolkningsvekst forventes for befolkningen som er 50 år og eldre. Denne aldersgruppen 

forventes å øke med omtrent 63 prosent i perioden 2015–2040. Aldersgruppene 67–79 år og 

80–89 år forventes å øke med henholdsvis 74 og 107 prosent fram til 2040. Disse 

aldersgruppene bor i stor grad allerede i Oslo og er et resultat av de store fødselskullene og 

innflyttingen etter krigen. Det er særlig i siste del av perioden veksten i den eldste 

befolkningen for alvor vil sette inn. Eldregruppen benytter legevakten hyppig, men ettersom 

antall personer er begrenset, utgjør de likevel ikke hovedvolumet av legevaktens pasienter. 

Mange av pasientene over 80 år behandles i dag ved at det sendes sykebesøkslege. Denne 

legen mangler kjennskap til sykehistorie og det lokale behandlingstilbudet, og ender ofte 

med å legge pasienten inn i sykehus, også i tilfeller der fastlegen kunne ha funnet en bedre 

løsning. Det ser dermed ut som behovet for sykebesøk vil øke, men det er ønskelig at en 

vesentlig andel av økningen ivaretas av dagapparatet. 

Barnebefolkningen vil også vokse, men påvirkes av nedgangen i fruktbarhet de siste årene. 

På kort sikt vil veksten i antall barnehagebarn stoppe opp. På lengre sikt er det imidlertid 

grunn til å forvente en betydelig vekst i antall barn, både i barnehagealder og i skolealder. 

Fra 2015 til 2040 vil antallet barn 0–5 år kunne øke med 37 prosent eller knappe 19 400 

barn. Det forventes en vekst på omtrent 18 000 barn i alderen 6 til 12 år, noe som tilsvarer 

38 prosent.  

Aldersgruppene 13 til 15 år og 16 til 18 år forventes å øke med omtrent 47 prosent, som 

tilsvarer henholdsvis 8 100 og 8 200 personer. For barne- og ungdomsbefolkningen under ett 

(0–18 år), gir framskrivningen et anslag på omtrent 40 prosent vekst fram til 2040. Det er 

med andre ord litt under nivået for hele befolkningen. Forutsetningen om lavere 

nettoinnflytting til Oslo fører til lavere vekst i aldersgruppen 19 til 49 år sammenlignet med 

den totale befolkningsveksten som forventes i Oslo. Det forventes en vekst i denne 

aldersgruppen på omtrent 34 prosent. Ser man på den yrkesaktive delen av befolkningen 

under ett (19–66 år), forventes en vekst på omtrent 38 prosent. 

Veksten i barne- og ungdomsbefolkningen er lavere enn for den eldre befolkningen, men 

allikevel av betydelig omfang. Dette er to store grupper som bruker legevakt forholdsmessig 

mye - de eldre fordi sykeligheten er høy, de yngre fordi foreldre ønsker en rask vurdering av 
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sitt syke barn eller fordi ungdommer har et mindre stabilt forhold til sin fastlege. En stor 

andel av barna behandles i dag på Legevakt Aker.  

 

I befolkningsgrunnlaget er ikke medregnet studenter med registrert bostedsadresse utenfor 

Oslo. I 2014 er det registrert ca. 72.000 studenter i Oslo
1
. Vekst i studentbefolkningen følger 

utvidelse av antall studentplasser ved høgskoler og universitet i Oslo, og ikke den generelle 

befolkningsveksten. Studentsamskipnaden i Oslo driver helsetjenester for studentene, og 

tilbyr bl.a. fastlegetjenester av totalt 15 leger. For legevaktstjenester må Oslo legevakt 

benyttes. I fradrag på antallet Osloboende studenter kommer et ukjent antall studenter ved 

universiteter og høyskoler ved andre læresteder i landet, men som har bostedsadresse Oslo. 

Manglende datagrunnlag umuliggjør en kvantifisering av denne gruppen.  

 

Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var det registrert ca. 92.000 lønnstakere med 

korttidsopphold i Norge (SSB). Dette tallet har økt betraktelig de seneste år og skjuler i 

tillegg noen mørketall. I tillegg vil det også være norske ukependlere i hovedstaden som 

ikke er registrerte innbyggere.  

 

Andelen studenter og personer med midlertidig opphold i Oslo har en betydning for den 

kapasitet det må legges til rette for ved en ny storbylegevakt. Det er vanskelig å anslå 

behovet konkret, men i de vurderinger som gjøres av arealbehov er det ikke urimelig å ta 

høyde for at legevakten skal kunne betjene om lag 50.000 til 100.000 studenter og andre 

med midlertidig opphold i Oslo pr. år i tillegg til egen befolkning.  

 

4.2 Legesøkingsatferd 

Storbylegevaktens oppgave er å ivareta behovet for akutte situasjoner og øyeblikkelig hjelp. 

Samfunnet har de siste 15-20 årene endret seg betydelig. Større deler av befolkningen 

forventer å ha et helsetilbud på kveldstid på lik linje med andre tjenester man ønsker å bruke 

etter arbeidstid. På hvilken måte helsetjenestene skal svare på dette behovet vil være en 

diskusjon i årene fremover. Det er imidlertid ikke en intensjon med storbylegevakten å 

imøtekomme dette ønsket. Legevakten er imidlertid den eneste døgnåpne 

allmennlegefunksjonen i Oslo og diskusjonen vil også berøre denne tjenesten. En må 

forvente at noe av aktiviteten også ved fremtidig storbylegevakt vil være tjenester som burde 

kunne vært betjent av det ordinære tjenestetilbudet på dagtid 

Oslo er en by i sterk vekst. Mange av menneskene som oppholder seg i byen har ikke 

naturlig tilhørighet til en fastlege i Oslo. Dette gjelder både kortvarig besøkende og mer 

permanent bosatte som arbeidsinnvandrere og migranter både med og uten lovlig opphold. 

Mange rusmiddelavhengige oppholder seg også i Oslo. I disse gruppene finnes mange 

personer med store helseproblemer og hjelpebehov. Samfunnsutviklingen tyder på at 

legevaktens funksjon som sikkerhetsnett antas å bli minst like viktig i fremtiden som i dag. 

Det er kommunens ansvar å tilby en tjeneste til disse gruppene. Mange pasienter opplever at 

de ikke får time hos byens fastleger, til tross for at det er ca. 47 000 ledige plasser på 

fastlegelistene. Det er et mål å få en bedre utnyttelse av denne kapasiteten. Oslo kommune 

                                                           
1
 (SSB, studenter ved universiteter og høyskoler, 2014 
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har de siste årene inngått avtaler som sikrer at personer uten personnummer (som er et 

kriterium for tildeling av fastlege) som f.eks. asylsøkere og midlertidig bosatte fra EU-

området uten eget personnummer – kan benytte ledig kapasitet på fastlegelistene.  

 

Samhandling med fastlegene  

Fastlegene er privat næringsdrivende, og ordningen styres gjennom en kombinasjon av lov, 

forskrift, sentrale avtaler og individuelle avtaler. Fastlegenes viktigste bidrag i akuttkjeden 

utføres på fastlegekontoret, der fastlegen kan behandle egne pasienter innenfor kjente 

rammer. En redusert tilstrømming til legevakten kan oppnås ved at tilgjengeligheten til 

fastlegene blir større En liten økning i akuttkapasitet hos de mange fastlegene vil utgjøre en 

stor avlastning for akuttjenestene og et godt tilbud til pasientene. Dette gjelder også 

sykebesøk til egne pasienter som ikke kan komme seg til legekontoret.  Oslo kommune 

erfarer at tilgjengeligheten til fastlegene på dagtid har bedret seg vesentlig de siste årene. I 

forbindelse med samhandlingsreformen ble det 01.01.2013 innført en fastlegeforskrift der 

fastlegene er pålagt å kunne motta timebestilling elektronisk. Mange fastleger har nå etablert 

ordninger via SMS eller internett der det gis anledning til å bestille time på dagen, eller 

dagen etter. I Oslo kommunes rammeavtale med den norske legeforening
2
 er partene enige 

om at «Pasienter som må ha øyeblikkelig hjelp på dagtid skal, innenfor avtalt åpningstid og 

så langt det er mulig, ivaretas av sine fastleger.»  Det er viktig for pasientene å få avklart 

sine spørsmål raskt når det er behov for dette. Ved gode ordninger hos fastlegen ivaretas 

dette, og ved god oppfølging av den enkelte pasient forventes det at behovet for tjenester fra 

storbylegevakten reduseres.   

I fremtiden bør Legevakten og ambulanse/sykehus ved behov kunne hente informasjon og 

råd fra fastlegen slik at man tar beslutninger på best mulig grunnlag. Pasienter som etter 

Legevaktens vurdering trenger undersøkelse neste arbeidsdag, bør henvises til fastlegen på 

en effektiv måte. Slikt samarbeid forutsetter gode samarbeidsrutiner og tekniske løsninger 

(telefon/radioforbindelse, tilgjengelige timebøker, kjernejournal og liknende). I anbefaling 

fra Nasjonalt kompetansesenter for legevakt medisin rapport 7-2014 til Akuttutvalget, 

Helse- og omsorgsdepartementet anbefales det at det utvikles løsninger som gjør 

legevaktene i stand til å sette opp timeavtaler hos fastlegene når dette er den beste løsningen 

for pasienten. Dette synes å være en fornuftig anbefaling.  

Fastlegene må inviteres med i utformingen av nytt legevakttilbud slik at hele det 

akuttmedisinske tilbudet gjennom døgnet ses i sammenheng. Ca. 60 % av alle 

akuttinnleggelser i sykehus går via legevakt. I legevaktsordningen deltar i tillegg til fast 

ansatte leger også fastleger i en fastsatt turnus. Når fastlegene har legevakt bidrar de med en 

annen kompetanse og erfaring enn de fast ansatte legevaktlegene. Tjenestetilbudet blir best 

hvis man klarer å kombinere disse to.  

Fastlegeforskriften fra 2013 legger til rette for å gjennomføre flere av tiltakene nevnt 

ovenfor, og man håper at dette kan bidra til å flytte en del av konsultasjonene fra legevakten 

til fastlegen. Dette er lagt inn som en forutsetning ved beregning av fremtidig kapasitet i 

allmennlegevakten.  

                                                           
2
 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i 

fastlegeordningen i kommunen, perioden 1.7.2014 – 31.12.2016 
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Medisinskfaglig og teknologisk utvikling 

Medisinsk behandling er et fagfelt i rask og kontinuerlig utvikling. Ny teknologi gjør det 

mulig å avklare flere kompliserte problemstillinger raskt og uten sykehusinnleggelse. 

Storbylegevakten planlegges slik at den kan ta i bruk ny kunnskap raskt og sikkert i 

samarbeid med sykehuset og forskjellige forskningsmiljøer. Dermed kan man kvalitetssikre 

at pasientene havner på beste effektive omsorgsnivå.  

Legevakttjenester forutsetter god diagnostikk slik at man får avklart om pasienten trenger 

videre oppfølging og behandling. Medisinsk diagnostisk service har endret seg betydelig de 

siste 10 årene, med utvidet bruk av sikrere og raskere diagnostikk innen både radiologi og 

laboratoriemedisin. For at pasientforløpene ikke skal forlenges unødig vil det være viktig 

med nærmest kontinuerlige svar på undersøkelser og prøver for å opprettholde en god 

pasientflyt. 

På storbylegevakten vil fremtiden sannsynligvis vise at behovet for konvensjonell røntgen 

blir mindre, og mer avansert billedteknikker inkludert CT og MR vil bli avgjørende ved 

mange uklare tilstander. På samme måte vil man innen laboratoriemedisin sannsynligvis få 

hurtigtester med god spesifisitet og sensitivitet for svært mange lidelser. Gode IKT-

løsninger vil være avgjørende bl.a. for å vurdere røntgenbilder og få prøvesvar fortløpende, 

og det bør etableres rørpostsystemer til laboratoriene.  

Det er ventet at telemedisin vil kunne spille en større rolle i årene fremover. Videotelefoni 

og elektronisk pasientjournal kan pakkes sammen i en interaktiv e-helse-løsning. Bruk av en 

slik løsning vil redusere behovet for fysisk fremmøte i en del situasjoner. Oslo 

universitetssykehus har i sin idefaserapport (Idefase OUS – Campus Oslo, 2014) lagt til 

grunn at denne utviklingen vil redusere behovet for polikliniske konsultasjoner med 25 % 

frem til 2030.  

Selv om en slik utvikling da kan redusere behovet for poliklinikk- og sengerom, vil det 

fortsatt være behov for rom der de telemedisinske konsultasjonene vil foregå. I teorien kan 

legevaktslegen jobbe hjemmefra eller fra andre egnede steder, men i praksis vil det antagelig 

være hensiktsmessig med fysisk tilstedeværelse på legevakten, slik at legen kan ta del i 

fysiske konsultasjoner mellom de telemedisinske konsultasjonene, og slik at legen har 

direkte tilgang til annen kompetanse på legevakten. Det legges til grunn at det vil være 

forholdsvis enkelt å gjøre om et poliklinikkrom til et «e-helse-rom», eventuelt dele ett 

poliklinikkrom inn i to «e-helse-rom». 

Rombehovet vil dras i motsatt retning av en utvikling der sykehusene blir mer og mer 

høyspesialiserte. En slik utvikling vil kunne bety at ansvaret for behandling av flere 

diagnoser overføres til kommunehelsetjenesten.  

Uansett er usikkerheten knyttet til både medisinskfaglig og teknologisk utvikling så stor, at 

det beregnede arealbehov for en storbylegevakt ikke er justert for disse forhold.  
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Andre forhold 

I Oslo er det etablert noen private legevakter. De fleste av disse opererer med 

timebestillingen, og det kan forventes time på dagen. Det er også etablert tjenester som 

tilbyr «drop in». Disse legevaktene har noe variert åpningstid, men felles for disse er at 

ingen er døgnåpne. Seneste åpningstid er til kl. 22.00 og tidligste åpningstid er kl. 08.00. Det 

faglige tilbudet varierer også noe. Disse legevaktene er et supplement til den offentlige 

legevakttjenesten, men vil etter vår vurdering ikke ha et omfang som er av vesentlig 

betydning for vurdering av omfanget av tjenester ved storbylegevakten.  

 

Legevakt Aker 

Legevakt Aker er en allmennlegevakt der fastlegenes brede kompetanse forenes med 

allmennlegevaktens rutine og fornuftige standardisering. Legevakt Aker utfører flere 

allmennlegevaktoppgaver enn det som i tidligere ble ivaretatt på base Nord og Sør-Øst. 

Virksomheten ble etablert i 2012, da basene ble samlokalisert. Åpningstiden er fra 16.00 – 

01.30 (02.00) på hverdager og fra 10.00 i helger. Legevakten betjenes daglig av tre fastleger. 

I tillegg har legevakt Aker fra våren 2014 etablert ambulansemottak der det gjennomføres 

triagering i henhold til standard for Manchester Triage Scale (MTS) av fast ansatt lege og 

sykepleier. Legevakt Aker er en tjeneste i Helseetaten, organisert i avdeling Aker som også 

organiserer Kommunal akutt døgnenhet (KAD), som foreløpig har 73 senger ved Aker 

helsearena.  Det tette samspillet mellom ansatte og leger ved legevakten og ved KAD har 

gitt oss et grunnlag for en kvalitativt god tjeneste ved legevakt Aker.   

 

Fremover forventer vi at samarbeidet med sykehusene vil likne mer på de 

samarbeidsformene vi finner i Storgata i dag. Det ligger til rette for å utvikle særskilt 

samarbeid med Akershus universitetssykehus, som er sektorsykehus for bydelene i 

Groruddalen. Legevakt Aker har vært utviklet i samspill med øvrige tjenester på Aker 

helsearena. Satsningsområder på denne arenaen er eldremedisin og velferdsteknologi, 

rehabilitering, akutte kommunale tjenester, migrasjonshelse og arbeid med 

livsstilssykdommer. Her ligger et utviklingspotensial som også må ivaretas når 

storbylegevakten erstatter dagens legevakt.  

Legevakt Aker håndterer allerede ca. 50.000 henvendelser årlig, og har de siste par årene 

ivaretatt behovet for vekst i legevakttilbudet, da aktiviteten i Storgata som vi har vist, ikke 

har endret seg vesentlig de siste årene. Pasientgrunnlaget ved Legevakt Aker er noe mindre 

komplekst i forhold til pasientene i Storgata. Det brede tilbudet i fremtidig storbylegevakt 

vil opprettholde dette forholdet, dersom det ikke iverksettes spesifikke endringer. Arealene 

ved legevakt Aker kan på enkel måte utvides i påvente av ny storbylegevakt slik at det 

etableres noe mere behandlingsareal og ikke minst mere venteareal. Utvidet aktivitet til ca. 

60.000 pasienter kan realiseres ved å utvide antallet fastleger med en, dvs. til 4, samt 

opprettholde en fast ansatt lege i ambulansemottaket. Ved såkalte «topper» som i 

influensasesongen kan aktiviteten utvides ved bruk av ytterligere en fastlege. Det må 

påregnes noe mere støttepersonell. En stor del av befolkningsveksten i Oslo vil skje i det 

geografiske området i nær tilknytning til Aker og i Oslo sør. Legevakt Aker vil måtte ivareta 

behovet for vekst i legevaktstjenestene for Oslos befolkning frem til ny storbylegevakt er 

etablert. Slik vil også legevakt Aker oppnå et volum som gir rom for stordriftsfordeler og 
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kompetanseutvikling. Det må  parallelt med forprosjektet gjøres en avklaring av utforming 

og lokalisering av legevakt 2 og oppgavefordelingen mellom de to legevaktene. 

Sykebesøk 

Sykebesøk utføres først og fremst til eldre og funksjonshemmede som har vanskelig for å 

komme seg ut. Sykebesøksraten har sunket fra ca. 130 per 1.000 innbyggere i 1995 til ca. 30 

per 1.000 innbyggere i 2010 og den har fortsatt vært svakt nedadgående. Dette er i samsvar 

med nasjonal utvikling på området. I 2015 ble det gjennomført 24 sykebesøk pr. 1000 

innbygger. Legevakten i Oslo har hyppigere sykebesøk pr. tusen innbyggere enn de fleste 

kommuner i Norge, mange steder i landet finnes det nesten ikke noe slikt tilbud, og 

ambulansetjenesten må der overta en del av disse oppdragene. I vakttårnkommunene til 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin varierte raten i 2010 fra 0,1 til 13,8 

sykebesøk per 1000 innbyggere, gjennomsnittet i Norge ble estimert til 5,6. I tidligere omtalt 

rapport 7/14 «Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp i kommunene» er 

det anbefalt å være mellom 20 – 40 sykebesøk pr. 1000 innbygger.  

De fleste pasienter vil i fremtiden bli legeundersøkt på et kontor, fordi dette gir bedre 

muligheter for avklarende diagnostikk. Imidlertid er det en del grupper som har vanskelig 

for å oppsøke legekontor/legevakt. Spesielt gjelder dette en del eldre, bevegelseshemmede, 

rusmisbrukere og psykisk syke. Mange av dem har hatt synkende funksjonsnivå en tid, og 

legevakten tilkalles når pasienten oppfatter at det har utviklet seg til en krise.  

Mange av disse pasientene vil best vurderes av egen fastlege. Dermed kunne pasientene få 

bedre behandling, og legevakten kunne senke sykebesøksraten ytterligere. Det økte antallet 

eldre vil likevel kunne medføre at behovet for sykebesøk opprettholdes eller øker i 

fremtiden.   

Legevakten utførte i 2010 nesten 2.900 sykebesøk til sykehjem. Dette utgjorde ca. 15 % av 

sykebesøkene. I 2013 var dette taller redusert til ca. 2000 besøk. Antallet sykehjemsleger er 

økt de siste årene, og det er etablert ordninger som gjør at det oftere enn i dag er 

sykehjemslege tilgjengelig for å avklare slike oppdrag uten at Legevakten blir involvert.  

 

 

4.3 Funksjoner som legges i bygget 

4.3.1 Gjennomgang av tidligere vurderinger 

 

Innholdsprosjektet 2011 

Innholdsprosjektet i 2011 gjennomførte en grundig diskusjon av hvilke sykehusfunksjoner 

som med fordel kan samlokaliseres i storbylegevakten. Det var enighet om at alle de 

funksjoner som i dag ligger i Storgata 40 må videreføres i storbylegevakten. Disse 

funksjoner dimensjoneres i tråd med fremtidig behov og befolkningsutvikling. Også i de 

drøftinger som er gjennomført i etterkant har begge parter hatt dette som utgangspunkt, og 

det er bred enighet om at dagens samlokalisering fungerer godt og til beste for pasientene, 

medfører effektiv ressursutnyttelse og bidrar til kompetanseoverføring. Denne modellen skal 

derfor videreføres. 
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KVU 2012 

Også i KVU-en fra 2012 inngår en beskrivelse av hvilke funksjoner som fortsatt må ligge i 

storbylegevakten. Videre ble det foretatt en vurdering av flere funksjoner som med fordel 

kan lokaliseres dit. Fra Oslo kommune var dette tannlegevakt, Kommunal Akutt Døgnenhet 

(KAD), Helseetatens administrasjon, og Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst (TKØ). 

Fra sykehusets side ble det vurdert en lokalisering av ny AMK-sentral, en 

spesialistpoliklinikk, Rusakuttmottaket og muligheter for ny elektiv virksomhet. Det ble 

gjort beregninger av arealbehovet for de ulike virksomhetene. Samlet var netto 

funksjonsareal 13.500 kvadratmeter.  

 

 

Fase 1 rapport H 2014 

I forbindelse med vurdering av ulike tomtealternativer i utarbeidelse av ny KVU, som ble 

gjennomført høsten 2014, ble det gjort en ny gjennomgang av funksjonsinnholdet og 

arealbehovet i storbylegevakten. Denne gjennomgangen har medført at samlet areal i ny 

storbylegevakt er redusert i forhold til samlet areal i KVU 2012. Forslaget til nye funksjoner 

fra KVU 2012 ble vurdert, og konklusjonene er gjengitt under: 

 Oslo kommune gjennomførte i 2012 en etatsreform der Helseetaten ble opprettet. Denne 

virksomheten var uten felles lokaler da KVU 2012 ble utarbeidet og det ble foreslått 

både av administrative og faglige årsaker, å etablere kontorlokaler i tilknytning til 

storbylegevakten. Virksomheten holder nå til i leide lokaler i Storgata 51. Oslo 

kommune har vurdert at en slik samlokalisering ikke er aktuell. Det må imidlertid 

avsettes noe kontor- og møteplassareal for å ivareta en nødvendig samhandling 

 Oslo kommune har avsluttet sitt samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter 

øst (TKØ). Lokalisering i storbylegevaktens lokaler er ikke aktuell. 

 Som et resultat av samhandlingsreformen har kommunene fra 2016  ansvar for å gi 

akutte døgntilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og 

pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. 

Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på 

Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) som på sykehusene. Innleggelse til KAD skjer i 

et tett samarbeid med legevakten i Storgata og akuttmottakene ved sykehusene. Det er 

allerede etablert 73 slike akuttplasser ved Aker helsearena på Aker sykehus. I KVU 2012 

ble det planlagt for å etablere noen slike senger i den nye storbylegevakten. Oslo 

kommune vurderer nå at det er hensiktsmessig av både faglige og administrative hensyn 

å legge denne virksomheten samlet på Aker helsearena.  

 Oslo universitetssykehus ønsker snarlig, tidligere enn forventet ferdigstilt 

storbylegevakt, etablering av ny AMK med nærhet til pasientreiser og ledelse 

prehospital klinikk. Arealer til dette formålet er derfor tatt ut. 

 Rusakuttmottaket er og forblir lokalisert på Aker sykehus. Arealer til dette formålet er 

derfor tatt ut av dette HFP.  

 



v 3.0                                                                              27 
 

4.3.2 Fra generisk til stedsbundet HFP 

HFP v2 var generisk utformet, og etter vedtak om igangsettelse av forprosjektet på Aker 

sykehusområde var det nødvendig å gjennomgå HFP for å vurdere hvilke konsekvenser det 

vil få for funksjonsinnholdet at den nye storbylegevakten om noen år vil bli liggende på 

samme område som et lokalsykehus og en allerede etablert helsearena.  

 

Oslo kommune har konkludert at dette ikke vil få vesentlig betydning for de kommunale 

funksjonene. Legevakt Aker er lokalisert som en del av Aker helsearena. Av 

beredskapsmessige hensyn skal Oslo kommune ha to legevakter. Oppgavene til legevakt 

Aker må derfor  relokaliseres. Dette er allerede beskrevet i KVU og det er lagt inn som en 

oppgave for forprosjektet å ivareta utredning  av virksomhetsbeskrivelse, lokalisering og 

kostnader ved en slik etablering. Det er vurdert at en gjennomgang av arbeidsdelingen 

mellom allmennlegevaktene antas å ha små arealmessige konsekvenser for 

storbylegevakten.  

Oslo kommune har også vurdert å flytte enheten kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) med 

73 senger fra Aker helsearena til ny storbylegevakt. En samlet vurdering konkluderer med at 

forventet gevinst ved dette ikke er regningsvarende for de økte investeringsutgifter dette vil 

medføre.  

   

Oslo universitetssykehus vurderer at med plasseringen av storbylegevakten til Aker 

sykehusområde er behovet for areal til  sykehuset virksomhet noe redusert i forhold til 

tidligere planlegging ved at noen av funksjonene kan ivaretas i det tilliggende 

lokalsykehuset. Avsatte arealer til medisinske spesialister tas ut av programmet, 

Sterilenheten reduseres og radiologiske modaliteter justeres noe ned. 

 

Basisfunksjoner i ny storbylegevakt 

Tjenestetilbud som utgjør basis i storbylegevakten er i dag og vil ved etablering på Aker 

sykehusområde være:  

Oslo kommune Oslo universitetssykehus 

• Allmennlegevakt 

• Voksen 

• Barn 

• Rus 

• Overgrepsmottak 

• Observasjonspost 

• Legevaktsentral 

• Sosial- og ambulant akuttjeneste (SAA)  

• Skadelegevakt 

• Ortopedisk virksomhet 

• Ortopedisk poliklinikk 

• Operasjon 

• 5-døgnspost  

• Håndterapi/fysioterapi 

• Psykiatrisk legevakt 

• Radiologi, laboratorietjenester 

Forskning, utdannelse, undervisning 

Figur 4-3 
 

Det er knyttet noen merknader til enkelte av funksjonene: 

 Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å endre organiseringen av 

overgrepsmottak fra 2016. «Tjenestene til volds- og overgrepsutsatte skal integreres i de 

ordinære tjenestene, og spesialisthelsetjenesten vil få hovedansvar for tilbud til barn og 

voksne utsatt for seksuelle overgrep. Eksisterende, robuste kommunale mottak skal 
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videreføres gjennom avtaler mellom regionale helseforetak og kommuner» Oslo 

kommune og spesialisthelsetjenesten er enige om slik avtale. 

 Observasjonsposten er et fellesprosjekt som finansieres av Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD)/HSØ og driftes av Oslo kommune. Virksomheten 

planlegges videreført i denne formen. 

 

 

4.3.3 Nye funksjoner i storbylegevakten 

Tannlegevakt og tannklinikk 

Tannlegevakten er en tjeneste som vil ha synergieffekter av å være samlokalisert med en 

Storbylegevakt. Legevakten opplever i dag jevnlig at pasienter kommer for enten tannverk 

eller tannskader hvor det kunne være faglig nyttig å ha tannlege i nærheten. 

Tannhelsetjenesten i Oslo har i dag ni kontorer på Galleri Oslo hvorav to brukes som 

tannlegevakt. Det er i dette HFP innarbeidet arealer til en tannklinikk med elektiv 

tannbehandling med totalt 15 behandlingsplasser. 2 av disse behandlingsplassene vil bli 

benyttet til tannlegevakt på kveld og i helger. Etablering av en ordinær tannklinikk i 

storbylegevaktens lokaler vil inngå i en ny overordnet klinikkplan for tannhelsetjenesten, og 

er forankret i kommunens behov. En felles bruk av utstyr mellom tannlegevakten og en 

ordinær tannklinikk vurderes som økonomisk gunstig.  Tjenesten ytes av Oslo kommune.  

Arealbehovet for ny tannlegevakt er nærmere omtalt i kapittel 5.10 

 

Forskning 

En storbylegevakt gir store muligheter for forskning da den dekker nesten alle sider av 

storbyens medisinske og sosialfaglige utfordringer og fanger raskt opp nye forhold som 

epidemier, rusmiddelbruk etc.  Det må derfor legges til rette for forskning på en 

storbylegevakt. Oslo kommune har etablert en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og 

med Høgskolen i Oslo og Akershus som også omfatter forskning. Oslo universitetssykehus 

har omfattende forskningsoppgaver. Det utføres allerede forskning ved legevakten, men det 

er nødvendig med noe mer egnet areal. Det er avsatt arealer til forskning og undervisning i 

ny storbylegevakt, kap. 5.12.  

Spesialistfunksjoner 

Det har vært avsatt areal i storbylegevakten slik at sykehusets spesialister ville kunne være 

til stede i en tett dialog med allmennlegevaktens personell. Storbylegevakten blir nå 

lokalisert i tett nærhet til  lokalsykehuset, noe som gir grunnlag for utvikling av god 

samhandling som sikrer kompetanseutvikling og hensiktsmessige pasientforløp. Arealer til 

spesialistfunksjoner er derfor tatt ut av programmet. 

 

Det opprettholdes avsatt areal til pasientnære laboratorieanalyser. 
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5 Morgendagens storbylegevakt  

 

5.1 Utforming og arbeidsprinsipper 
Det er høsten 2016 arbeidet med å identifisere og beskrive en hensiktsmessig pasientflyt for 

de ulike brukerreisene i ny storbylegevakt. Vi har beskrevet både pasientreisene overordnet 

fra mottaksfunksjonene og frem til de ulike tjenesteområdene og på pasientreisene innen og 

mellom de enkelte tjenesteområdene. Arbeidet skal fungere som et underlag for å 

konkretisere arealbehovene i ny storbylegevakt. Det er utarbeidet 16 virksomhets- og 

pasientprinsipper som storbylegevakten skal baseres på. Samtidig er det beskrevet en 

storbylegevakt der møtet med legevakten er sett ut fra brukernes ståsted. Arbeidsprinsippene 

baserer seg på tidligere omtalt hovedprinsipp for storbylegevakten: «Storbylegevakten skal 

tilby nødvendig helsehjelp og sosialfaglig bistand til personer som har et akutt hjelpebehov. 

Den skal fungere som et sikkerhetsnett i tilfeller hvor fastlegen ikke er tilgjengelig».  

 

Før oppmøte 

1. Vi skal styre trafikken for å utnytte kapasiteten i “produksjon” så godt som mulig 

2. Vi skal tilrettelegge for at flere av pasientene velger fastlegene 

3. Vi skal tilrettelegge for at flest mulig av pasientene registrerer seg selv   

 

Ankomst / mottak 

4. Vi skal ha “en dør” inn til akuttjenestene 

5. Pasientene skal få prioritet ut fra hastegrad og behov for hjelp. Personalet skal sikre 

at de som trenger hjelp får det 

6. Vi skal legge til rette for forenklede forløp for pasienter som krever få stopp og kort 

innsats i tid 

7. Vi skal sørg for at pasienter ikke skal behøve å gi samme informasjonen flere ganger   

 

Venting 

8. Vi skal ha venteområder tilpasset pasientgruppene og behov for effektiv behandling 

9. Vi skal ha god oversikt over ventende pasienter, og sørge for at pasientene opplever 

trygghet mens de venter 

10. Vi skal gi pasientene tilgang til informasjon som er relevant for deres situasjon mens 

de venter  

 

Under 

11. Vi skal legge til rette for at pasienten kan forholde seg til få helsepersonell på 

legevakten 

12. Vi skal ha arealer som kan utvides, reduseres og stenges ved behov 

13. Vi skal etterstrebe tett tverrfaglig samarbeid når det kommer pasienten til gode 

14. Vi skal etterstrebe behandlingsrom som er standardiserte, og som kan tilpasses 

endrede behov   

 

Etter 

15. Vi skal øke kvaliteten på behandlingen gjennom å se på helheten i pasientforløpet 
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16. Vi skal være en lærende organisasjon som forbedres som følge av de 

tilbakemeldinger vi får fra brukerne 

 

Gjennom tjenestedesignprosjektet er det reist en rekkes spørsmål som vi må arbeide videre 

med i utformingen av storbylegevakten ved utarbeidelse av skisseprosjektet våren 2017.  

Vi må vurdere behovet for å etablere nye digitale løsninger både for selvregistrering av 

pasienter, informasjonsflyt og betalingsordninger. Mottaksområdet må sees særlig på med 

tanke å gjennomføre raskere vurderinger av pasienter, egne hurtigregistreringsområder og 

egne hurtig-behandlingssløyfer. I forhold til innarbeidede løsninger må det vurderes om 

ambulansemottaket ikke skal legges i bakkant av bygget men skal legges nærmere byggets 

hovedmottak for å sikre en felles bruk av personellressurser. Tjenestedesignprosjektet 

utfordrer vår tenkning om ventearealer og skjermingsbehov, og utforming av 

pasientstrømmer for elektive pasienter. Det stilles store krav til informasjonsflyt og en 

utforming som gjør det lett å orientere seg i bygget.  

Videre skal deler av storbylegevaktens areal kunne stenges av i løpet av døgnet da 

aktiviteten og personellbehovet er sterkt varierende gjennom døgnet. En ny infeksjonsenhet 

og utstrakt ny elektiv tjeneste gir oss utfordringer på utforming av overordnet logistikk og 

utforming. 

 

5.2 Innhold og kapasitet ved storbylegevakten 
I KVU 2012 er planleggingshorisonten for ny storbylegevakt at bygget var ferdigstilt  i 2016 

og kapasiteten er derfor vurdert frem mot 2030. I dette hovedfunksjonsprogrammet (v3) er 

planleggingshorisonten forskjøvet slik at storbylegevakten vil kunne inneha en tilstrekkelig 

kapasitet frem til 2035. Det er tidligere vist en stor grad av usikkerhet knyttet til 

befolkningsutviklingen i Oslo og dermed kapasitetsbehovet i ny storbylegevakt. 

Usikkerheten i kapasitetsvurderingen håndteres ved å legge til rette for fleksibilitet og 

elastisitet ved utformingen av bygget. Videre skal det etableres et lokalsykehus i tett nærhet 

til storbylegevakten. Elastisitet i bygget kan også oppnås ved å endre 

funksjonslokaliseringen i fremtiden, dersom det blir behov for dette. 

 

Vurderingene av aktivitet gjengitt i dette kapitlet er gjennomført av de enkelte tjenestene 

basert på egen aktivitet og vurderinger av forventet utvikling.  Det vesentligste elementet er 

forventet befolkningsutvikling, og aktivitetsøkningen utgjør  30 – 45 % i forhold til dagens 

aktivitet.  Sosial og ambulant akuttjeneste  er styrket de seneste årene for å gi et bedre tilbud 

til målgruppen. Det forventes derfor en  større vekst i denne tjenesten, anslått til 80% i 

perioden frem til 2035. Dette er nærmere omtalt under kapittel 5.4   

 

Basisfunksjonene i ny storbylegevakt vil være de samme som i Storgata i dag, se. kap. 4.3.1. 

Disse er mer detaljert beskrevet under de enkelte kapitler. Det er samlet sett noen vesentlige 

forbedringer i forhold til dagens situasjon som bør nevnes: 

 Utvidelse av radiologisk avdeling, dvs. mer radiologisk kapasitet  
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 Økt evne til å håndtere smittsomme sykdommer, inkludert MRSA-bakterier og andre 

smittestoffer som ofte importeres fra utlandet ved etablering av en infeksjonsenhet  

 Bedre lokaler for håndtering av skadepasienter som er ustabile eller trenger sedasjon 

 Etablering av båreplasser i poliklinikk for observasjon av barn inntil 6-timer 

 Antallet båreplasser for observasjon av voksne øker med 14 fra dagens 10 til 24 

 Etablering av tannlegevakten 

 Utvidelse av kapasitet ved legevaktsentralen(LVS) 

 

Tabellen under viser forventet aktivitet og aktivitetsvekst fra 2015 til 2035 for alle 

funksjoner i ny storbylegevakt. Samlet anslås antall pasienter gjennom mottaket å være 

321.500 i 2035. Aktiviteten inneholder både akutte og planlagte tjenester.  

Tabell 5.1 

Tabellen viser en kolonne 2014/2015. For noen av tjenestene er det oppgitt gjennomført 

aktivitet i 2014, for noen er det oppgitt planlagt aktivitet 2015. Dette har ikke betydning for 

prognosearbeidet for 2035.  

 

5.3 Allmennlegevakt 

5.3.1 Funksjoner  
Legevakten skal ivareta befolkningens behov for legetjenester ved akutt og alvorlig sykdom 

eller skade der diagnostikk og behandling ikke kan vente til neste dag. Legevakten skal i hht. 

Akuttmedisinforskriften3 blant annet vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om 

øyeblikkelig hjelp. Legevakten skal diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander 

ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre instanser i kommunen 

og eventuelt spesialisthelsetjenesten. Legevakten skal yte hjelp ved ulykker og andre akutte 

situasjoner.  

 

Basisfunksjoner i allmennlegevakten er: 

                                                           
3
Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste mv av 20.03.2015 med ikrafttredelse 01.05.2015 

Prognose for samlet pasientvolum 

i Storbylegevaktens lokaler 

2010 

Storgt 

2104/15 

Storgt 

2035 

Storbylgv 

Estimert 

vekst 2015 

/2035 

Allmenn voksne 63.000 80.000 110.000 38 % 

herav barn  18.000 16.000 20.000?  

Sosialt og ambulant akuttjeneste konsultasjoner 9.300 8 800 15 800 80 % 

Psykiatrisk legevakt 3.000 2.600 3.500 35 % 

Skade akutt  76.500 84.000 106.300 26 % 

Skade kontroll og ortopedisk poliklinikk 26 600 30.000 42.700 42 % 

Ortopedisk operasjon 4 000 4 500 6 400 42 % 

Tannlegevakt 0 0 6.800  

Tannklinikk 0 0 30 000  

Sum pasienter gjennom mottaket 200 400 209 900 321 500 52 % 

     

Observasjonsposten allmenn/rus og skadelegevakt 5.800 7.200 10.000 39 % 
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 Mottaksfunksjon med triage (sortering etter hastegrad). Mottaksfunksjonen skal være 

felles med øvrige enheter.  

 Vente- og behandlingsområder for voksne med tilpasningsmuligheter i forhold til 

skjerming, utagering, behov for båre osv. 

 Båreplass med observasjonsmuligheter på poliklinikken <4 timer for pasienter som er 

uavklart eller venter på transport. Observasjonsmulighetene kan bli noe mer brukt enn i 

dag, fordi man vil ha enklere tilgang til diagnostikk som det tar kort tid å få svar på 

(radiologi, lab).  

 Overgrepsmottak med tilhørende oppfølgingstilbud etter seksuelle overgrep og vold i 

nære relasjoner. 

 Behandling av akutt rusforgiftninger (se omtale under Rus, sosiale tjenester og 

psykiatri) 

 Dusjmulighet slik at pasienter utsatt for giftige eller smittsomme stoffer kan rengjøres 

på vei inn i lokalene og dermed få behandling uten at lokalene kontamineres.  

 Skjermet vente- og behandlingsområde for barn 

 Det etableres båreplasser med observasjonsmulighet for barn i inntil 6 timer i 

poliklinikken. De viktigste pasientgruppene vil være barn med luftveisinfeksjoner og 

diaresykdom, som trenger noen få timers behandling og opplæring av foreldre. En slik 

funksjon gir også muligheter for å observere barn som har varierende symptomer og 

mangler avklarende funn ved undersøkelse. I dette arbeidet vil sykehusets spesialister 

delta etter nærmere samarbeidsavtale. 

5.3.2 Kapasitet  

Det er viktig å huske at endringer i helsetjenesten kan medføre store endringer i bruk av 

legevakt, kanskje særlig allmennlegevakt. Når man endrer legevakttilbudet er det derfor 

svært viktig å fokusere på andre tiltak som kan begrense bruken av akuttjenester.  Dette ble 

for eksempel tydelig i 2001, da man ved innføring av fastlegeordningen etablerte 

legevaktbaser og sluttet å kjøre sykebesøk til pasienter som kunne oppsøke en legevakt. 

Endringen medførte en sterk økning av legevaktens totale konsultasjonstall, til tross for at 

hensikten med fastlegereformen var å styrke relasjonen mellom pasient og fastlege. Etter 

2002 har endringen i konsultasjonstallet ligget nær befolkningsøkningen.  

Den planlagte kapsitetsveksten i allmennlegevakten er i  hovedsak i samsvar med 

befolkningsveksten. Konsultasjonsprognosene avhenger sterkt av den generelle utviklingen i 

helsetjenesten i Oslo, fordi bare små glidninger i forholdet mellom legevakten og fastlegene 

og andre behandlere vil gi store utslag for legevakten. 

 

Prognoser for 

allmennlegevakt 

2010 

Sum 

 

Storgt 

 

Baser 

2014 

Sum 

 

Storgt  

 

Aker  

2035 

Sum 

 

Storby  

 

Aker  

Vekst 

% 

Konsultasjoner  121.000 
81.000 40.000 128.000 80.000 48.000 170.000 110.000 60.000 

Sum 
33 

Herav barn <16 år 
1
 34,000 18.000 16.000 30.000 16.000 14.000     

Båreplasser barn <6 t 0 0 0 0 0 0 800 800 0 nytt 

Badeplasser rus <4 t 
2
 1.931 1.931 0 2.300 2.300 0 3.200 3.200 0 39 

Observasjon obspost 
3
 5.800 5.800 0 7.200 7.200 0 10.000 10.000 0 39 

Legevaktsentral (tlf) 170.000 170.000 0 212.000 212.000 0 300.000 300.000 0 36 

Sykebesøkslege 17.600 17.600 0 16.000 16.000 0 20.000 20.000 0 25 

Seksuelle overgrep 372 382 0 428 428 0 800 800 0 87 
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Tabell 5.2 
 Det er ikke utarbeidet prognose for andelen barn for 2035. Dette er nærmere omtalt under kapitlet om 
barnelegevakt, kap. 5.2.3 
2 

Integrert i allmennlegevakten, men omtales i delrapporten om rus, sosiale tjenester og psykiatri 
3
 Totalforbruket for obs-posten står oppført her. Skadelegevalten benytter også OBS-postsengher. I deres 

tabell står oppført deres andel. 

Det er sett særlig på hvordan man bør håndtere veksten i konsultasjoner i 

allmennlegetjenesten.  I KVU 2012 ble det lagt til grunn at allmennlegevaktens 

kapasitetsbehov skulle dekkes ved den nye storbylegevakten frem til 2030, og at man 

deretter benyttet kapasitetsøkning ved Legevakt Aker i samme periode. Vi ser at 

allmennlegevakten i Storgata nærmer seg et  «tak» i behandlingskapasitet. De siste årene har 

aktiviteten her vært relativt jevn, mens vi ser en tildels stor aktivitetsvekst ved Legevakt 

Aker. Samlet for allmennlegevaktens aktivitet ligger denne i rimelig samsvar med tidligere 

prognoser, men fordelingen mellom disse to tjenestestedene er annerledes enn tidligere 

forutsatt. Legevakt Aker vil ha kapasitet, under gitte forutsetninger, til å øke aktiviteten til 

om lag 60.000 konsultasjoner pr. år, mot 49.000 i 2014. Samtidig er det kapasitet i dagens 

legevakt i Storgata til å håndtere en økning til inntil 90.000 konsultasjoner på årsbasis.  

Storbylegevakten bør dimensjoners til å ivareta et allmennlegevaktvolum på 110.000 

konsultasjoner pr. år, øvrig ekspansjon planlegges på Legevakt 2og hos fastlegene.  

I disse prognosene/vurderingene er det ikke skilt på behandling av barn og voksne. 

Tidsbruken på hver enkelt pasient er også avgjørende for arealbehovet. Enkelte pasienter vil 

kunne avklares raskere enn i dag pga. nærhet til laboratorier og andre logistiske 

forbedringer. Oppgaver som i dag utføres i sykehusmottakelser kan av samme grunn i 

fremtiden utføres i Storbylegevakten, hvilket vil medføre økt tidsbruk der (men redusert 

tidsbruk for pasienten). Prosjektgruppen har ikke kunnet estimere dette nærmere.  

 

5.3.3 Arealer  

Den kommunale delen av legevakten benytter i dag totalt mellom 2 000 og 3 000 m
2
 i 

Storgata 40. Mye av arealet er vanskelig utnyttbart, spesielt det i Krohgstøtten sykehus som 

ble bygget i 1859.  

 

Arealbruken i et nytt legevaktbygg må planlegges ut fra at: 

 Lokalene må tilpasses en logistikk styrt av pasientenes hastegrad.  

 Det er ønskelig å effektivisere arealbruken ved å gjøre om noen behandlingsrom til mer 

åpne arealer (tun, avlukker). Effektivitet og oversikt må veies opp mot konfidensialitet 

og skjerming. 

 Det må finnes muligheter for å ta inn familiegrupper og tolk på undersøkelsesrom. 

 I tillegg til generelle behandlingsrom trengs det rom tilpasset og utstyrt for  

o observasjon og skjerming av pasienter som utagerer verbalt og/eller fysisk 

o 3 rom for akutt resuscitering av pasienter med ustabile vitale funksjoner og 

hjertestans (akuttrom)     

o 1 spesialrom til øyeundersøkelse med mikroskop (felles med skadelegevakt) 
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o 1 spesialrom for øre-nese-halsundersøkelse med behandlingsstol, sug, 

øremikroskop, fleksibelt lys 

o I KVU 2012 var det innarbeidet et spesialrom til gynekologi. Dette utgår, og det 

settes inn gynbenk i 3 av allmennlegevaktens undersøkelsesrom 

 

Allmennlegevakt, voksne. 

Aktiviteten i 2014 er 64.000 konsultasjoner. Allmennlegevakten i Storgata har kapasitet til å 

håndtere noen flere konsultasjoner i påvente av etablering av ny storbylegevakt. Det er 

vanskelig å fordele kapasitetsvurderingene på voksne og barn, og dette er ikke spesifisert i 

tabelloversikten. Vi mener imidlertid at ved den beskrevne arealutvidelsen for 

allmennlegevakten å kunne håndtere opp mot ca. 90.000 konsultasjoner av voksne. 

 

Allmennlegevakt voksne inneholder konsultasjonsrom, desentrale venterom, vaktbase, 

støtterom og båreplasser med observasjonsmulighet. Noen spesielle behandlingsrom, bl.a. 

øye og øre plasseres slik at de kan fungere felles for allmennlegevakt voksne og barn. 

Spesialrom Øye er et område for mulig utvikling av samhandlingen mellom 

allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Det er vurdert å være behov for 10 standard undersøkelses-/behandlingsrom i 2035 innenfor 

allmennlegevaktens voksenområde.1 av disse skal ha adkomst fra utsiden av bygget og kan 

benyttes som saneringsrom. I tillegg til standardrom, er det forutsatt 3 akuttrom samt 2 

spesial undersøkelsesrom. 1 av akuttrommene forutsettes benyttet til undervisning. Dette 

samsvarer med dagens omfang.  Det er videre satt av 8 nye båreplasser i poliklinikk til 

observasjon i mindre enn 4 timer, slik at dette totalt utgjør 18 slike plasser. Antallet av 

plasser bygger ikke på faktisk fremskrevet aktivitet, men baserer seg alene på et anslått 

fremtidig behov. 

 

Leger som kjører sykebesøk har behov for 4 arbeidsplasser og depot til utstyr. Det må 

avsettes areal til pauserom for sjåfører knyttet til denne tjenesten 

 

 

Tabell 5.3 

 
 

Allmennlegevakt voksne 

 
      Antall 
2015               2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Konsultasjonsrom (beregnet)  8 10   

Akuttrom 2 3*   

Spesialundersøkelsesrom 2 2   

Båreplass i poliklinikk til 
Observasjon <4 timer 

10 18   

Sykebesøk     

I alt 22 33 777 851 

 Herav 1 undervisningsrom 
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Allmennlegevakt barn 

Allmennlegevakten for barn har åpent døgnets 24 timer 365 dager i året. Om natten 

behandles barna i samme areal som voksne fordi bemanningen er lavere på dette 

tidspunktet.  Aktiviteten i 2015 er 16.000 konsultasjoner. Dette er noe færre enn i 2010. 

Tjenestene antar at denne endringen baserer seg på en mild influensasesong. Vurdert 

arealbehov fra KVU 2012 er opprettholdt.    

 

Allmennlegevakt barn inneholder konsultasjonsrom, desentrale venterom, vaktbase og 

båreplasser i poliklinikk for observasjon under 6 timer. Sistnevnte er en ny funksjon i 

allmennlegevakten. Allmennlegevakt barn må ligge i nærhet av allmennlegevakt voksne og 

være lett tilgjengelig ettersom mange av pasientene her har en kort konsultasjon. Den bør 

ligge skjermet for ambulansemottaket, rus, sosialtjenester og psykiatri.  

 

Av tabellen under ses det at det vil være behov for 4 standard undersøkelses- 

/behandlingsrom i 2035 innenfor allmennlegevaktens barneområde. I tillegg   er det 

dimensjonert med 6 båreplasser i poliklinikk for observasjon av barn i inntil 6 timer. Det vil 

her være snakk om en del infeksjonspasienter, hvilket fører til, at noen av plassene skal 

være isolater.  Det vurderes å være tilstrekkelig med 6 båreplasser totalt til denne 

funksjonen. 

 

Tabell 5.4 

 
 

Allmennlegevakt barn 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Konsultasjonsrom 4* 5   

Båreplass i poliklinikk til 
Observasjon <6 timer 

 6   

I alt 4 10 213 211 

 *Har i dag 3 rom + mulighet for å benytte 1 skadestue 

 
 

Overgrepsmottak 

Overgrepsmottaket er et akutt og oppfølgende tilbud til ungdom og voksne av begge kjønn 

utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Mottaket er integrert i legevaktens 

øvrige drift. Tjenesten er tverrfaglig og ytes av allmennlegevakten og avdeling for 

psykososiale tjenester i samarbeid.   Andre avdelinger trekkes inn ved behov. Akuttilbudet 

inkluderer mottak/kriseintervensjon av sosionom, medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse 

samt tilbud om inntil et døgns innleggelse på Observasjonsposten. I tillegg får den 

overgrepsutsatte tilbud om et psykososialt rådgivingsprogram, inntil 6 samtaler med 

sosionom og 3 medisinske kontroller i en 3 måneders periode.  Oppfølgingssamtalene og de 

medisinske kontrollene foregår i hovedsak på dagtid fra mandag til fredag. I tillegg brukes 

mye ressurser på rettslig arbeid som å skrive legeerklæring til politi, møte i retten etc. Dette 

arbeidet kan i hovedsak utføres på dagtid.  

 

Antallet av akutte overgrep er estimert til å øke fra 428 i 2014 til 800 i 2035 – altså 
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nesten en fordobling. For dette tilbudet er det vanskelig å benytte 

gjennomsnittsbetraktninger i forhold til antall saker og rombehov.  En forventet vekst i 

antall saker vil gi et gjennomsnitt på ca. 2 pr. dag. Overgrepene er imidlertid i stor grad 

knyttet til helg, og det er en vesentlig grad av samtidighet, noe som tilsier et behov for 2 

rom.  

 

Overgrepsmottaket må ha tilgang til mikroskop og enkel lab, røntgen / CT, rom med 

gynekologisk stol, godt undersøkelseslys og undersøkelsesbenk med  kolposkop. 

Innredning må være tilpasset krav til sporsikringshygiene og at det er en pasientgruppe med 

stort behov for skjerming. Overgrepsmottaket kan ikke dele undersøkelsesrom med andre, 

da en må sikre rettsmedisinske undersøkelser (sporsikringshygiene). Skjerming og tilgang 

til eget bad/toalett er viktig. Samlokalisering med observasjonsposten vurderes som en 

suksessfaktor, og pasientene bør ha enerom.  

 

Overgrepsmottaket plasseres nær observasjonsposten og inneholder konsultasjons- / 

undersøkelsesrom, samtalerom og et eget avskjermet venteområde. Av tabellen under ses 

det, at det vil være et samlet behov for 4 undersøkelses-/behandlingsrom i 2035 i 

overgrepsmottaket samt at det samlede arealet er beregnet til 112m². 

 

I tillegg legges 2 nye samtalerom for SAA hit, samlokalisert med overgrepsmottaket, disse 

er listet under SAA. 

 

Tabell 5.5 

 
 

Overgrepsmottaket 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Konsultasjonsrom akutt 1 2   

Konsultasjonsrom kontroller 0 2   

I alt 1 4 97 112 

 

 

5.4 Rus, sosialtjenester og psykiatri 

5.4.1 Funksjoner 

 

Basisfunksjoner i Storbylegevakten er: 

 Ambulant team for pleie og omsorgstjeneste, psykososial hjelp, rusmiddelmisbrukere   

    m.m. 

 Behandle akutte rusmiddelforgiftninger (allmennlegevakten utfører) 

 Identifisere behov for øyeblikkelig hjelp i somatisk sykehus, psykisk helsevern eller   

    rusakuttmottak 

 Sosialtjenestefunksjoner (kriseintervensjon, støttesamtaler, ytelser etter lov om sosiale  

    tjenester og videreformidling til rett oppfølgingsinstans) 

 Emosjonell førstehjelp og psykososial oppfølging ved brann, ulykker mv (på skadested  

     og i legevakten) 
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 Lede og koordinere psykososialt arbeid i pårørendesenter ved større ulykker  

 Psykiatrisk spesialistvurdering 

 Forskning innenfor fagområdene  

 

Avdeling for psykososiale tjenester(PST) 

Avdeling for psykososiale tjenester består av to seksjoner; Sosial og ambulant akuttjeneste 

(SAA) som er den publikumsrettede tjenesten, og seksjon for Psykisk helse- og avhengighet 

(PHA). Sistnevnte er en oppgave som er tilkommet etter utarbeidelse av KVU i 2012. 

Tjenesten har ansvar for systemrettede oppgaver som planverk, tjenesteutvikling og 

samhandlingstiltak. Seksjonen omfatter 10 årsverk. Det er avsatt arealer til arbeidsplasser for 

disse under kap. 5.14 administrasjon og ledelse.  

 

Sosial og ambulant akuttjeneste er en seksjon med totalt 41,8 årsverk, ca.  60 medarbeidere, 

og har i tillegg en portefølje med ekstravakter. Tjenesten er tverrfaglig bestående av 

sykepleiefaglig og sosialfaglig kompetanse med videreutdanning primært innenfor rus, 

psykisk helse, krise/ sorg/ traume. Kjerneoppgavene i SAA er i dag inndelt i 3 

hovedfunksjoner;  

 

Ambulante tjenester  

Oppdrag fra AMK, Distriktpsykiatriske sentre (DPS), bydelene, legevaktsentralen, 

allmennlegevakten, pasienten selv, pårørende, mv. der primæroppgaven er kartlegging av 

personen og i situasjonen vurdere aktuelle tiltak innenfor primært somatikk, psykisk og 

rusrelaterte problemstillinger. 

 

Ambulant tjeneste hadde i hovedsak sine oppdrag knyttet til pleie og omsorg fram til 2006. I 

dag er kun 30 % av oppdragene knyttet til akutt pleie og omsorgsoppgaver, fortrinnsvis 

eldre, mens 70 % er knyttet til psykososiale tjenester til personer med omfattende psykiske 

lidelser / plager som bor i egen bolig. Antall unge uføre og eldre i egen bolig er økende, og 

det forventes økt etterspørsel etter ambulante tjenester på kveld, natt og helg knyttet til 

denne brukergruppen. Mange rusmisbrukere kan trenge et sikkerhetsnett som i en 

akuttsituasjon sikrer rask skjerming og vurdere behov for behandling. Prognosen for 

aktivitetsveksten avhenger av at bydelene har et behov for slik bistand. 

 

Stasjonære tjenester  

Tjenesten har akutt mottak av personer utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, 

kartleggingssamtaler for innleggelse i Rusakuttmottaket (RAM), oppfølging av ungdom 

etter rusmiddelforgiftning, støttesamtaler med psykisk syke og oppfølging av 

rusmiddelavhengige «gjengangere» i akutt overnattingssystem i Oslo kommune. Det er 

døgnåpen sosialtjeneste med vedtaksansvar etter Lov om sosiale tjenester i NAV. 50 % av 

alle konsultasjoner i sosialtjenesten på Legevakten handler om råd og veiledning, 

økonomisk sosialhjelp og behov for døgnovernatting. Det forventes ingen økning ut over 

generell befolkningsvekst.  

 

Oppfølgingstjenester  
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Denne tjenesten er knyttet til personer utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, 

overgrepsutsatte eldre, oppfølging etter forsøk selvmord og etterlatte etter selvmord, 

oppfølging ungdom i forbindelse med innleggelse etter rusforgiftning, og oppfølging av 

personer som har vært utsatt for eller er berørte etter store hendelser og ulykker. 

 

Nytt fra 2014/15 er at etaten og avdelingen tildelt et større ansvar i psykososial beredskap 

ved større ulykker og katastrofer. Ansvaret innbefatter opprettelse, ledelse og drift av 

evakuert og pårørendesenter (EPS) og beredskapsansvar for bydelenes kriseteam som inngår 

i Oslo kommunes kriseberedskap. Funksjoner knyttet til beredskap er innarbeidet i 

arealbeskrivelsen. 

 

Rustilbud 

Legevakten møter alle variasjoner av rusfaglige problemstillinger fra de yngste som ikke 

kjenner sin egen begrensing og kommer inn med rusforgiftning til de tyngste 

rusmisbrukerne med sammensatte problemer. Det er den siste kategorien brukere som 

involverer flest funksjoner i hjelpeapparatet og som ofte ikke ønsker eller greier å ta imot 

nødvendig hjelp. De fleste har et tungt rusmisbruk i kombinasjon med psykiske 

plager/lidelser, er bostedsløse og har gått ut og inn av lavterskeltilbud i mange år, samtidig 

som de har vekslet mellom innleggelser i akuttpsykiatrien og/eller opphold i fengsel. Mange 

av brukerne er ikke utredet for sine psykiske plager.  

 

Tjenester innen disse fagområdene er fordelt på flere aktører. Legevaktens oppgaver er 

 Akutt medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk hjelp (allmenn-, skade- og psykiatrisk 

legevakt) 

 Sosiale tjenester - økonomisk sosialhjelp, døgnovernatting, videreformidling til ansvarlig 

dag apparat (Sosial og ambulant akuttjeneste SAA) 

 Kriseintervensjon, råd og veiledning (SAA) 

 Oppfølging av særlige grupper som yngre ruspasienter, seksuelle overgrep og 

voldstraumer (SAA) 

 

I tillegg vil bydelene, Velferdsetaten, spesialisthelsetjenesten med Rusakuttmottaket ved 

Aker sykehus, de distriktsikspsykiatriske sentrene og psykiatriske avdelinger være 

samarbeidspartnere.  

 

 

Psykiatrisk legevakt 

Psykiatrisk legevakt er en seksjon i Avdeling for akuttpsykiatri ved Klinikk Psykisk helse og 

avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Målgruppen er pasienter i akutte psykisk kriser. I 

praksis gjør tjenesten mange innleggelsesvurderinger og selvmordsrisikovurderinger. 

Psykiatrisk legevakt er den eneste tjenesten ved dagens legevakt som ikke har døgnåpen 

tjeneste men er tilstede på ettermiddag og kveld alle dager. Psykiatrisk legevakt har 5 

årsverk, og vaktene bemannes med spesialist i psykiatri, Leger i spesialisering (LIS-leger), 

psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Alle som arbeider ved psykiatrisk 

legevakt har dette som tilleggsarbeid til hovedstilling annet sted.   
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Ved mistanke om somatiske problemstilling, samarbeides det tett med allmennlegevakten. 

 

5.4.2  Kapasitet  
Antallet personer som trenger hjelp på legevakten innenfor fagområdene rus, sosialtjenester 

og psykiatri er lite i forhold til volumene på allmenn- og skadelegevakten. Samtidig er det 

behov for å bedre samhandlingen både internt og eksternt, hvor koordinering av samlet 

innsats for brukergruppen er avgjørende for å sikre helhetlige og varige tiltak og for å 

redusere behovet for akutte tjenester. Kommune og stat vil ha et stort fellesansvar for å 

ivareta oppgaver knyttet til brukergruppen.  

Det er skjedd endringer i organisering av de kommunale tjenestene omtalt i dette kapitlet i 

etterkant av utarbeidet KVU 2012. Avdeling for psykososiale tjenester ble opprettet i 

forbindelse med etablering av Helseetaten i 2012. Tjenesten består av to seksjoner Sosial og 

ambulant akuttjeneste (SAA) og seksjon for psykisk helse og avhengighet (PHA). Vern for 

eldre ble fra 2015 samorganisert med avdelingen. Hovedoppgavene til avdelingen er delt i 

operasjonelle tjenester og systemorienterte oppgaver.  

 

Avdeling for psykososiale tjenester utførte ca. 30 000 konsultasjoner i 2014 og har en 

utstrakt portefølje av kurs, opplæringstiltak i tillegg til særskilt arbeid knyttet til psykisk 

helseplan og vold i nære relasjoner. Avdelingen har i utgangspunktet to brukergrupper, 

bydelene med deres ansatte og byens befolkning direkte. Sosial og ambulant akuttjeneste 

forventer en differensiert vekst mot 2035, avhengig av problemstilling og 

henvendelsesgrunnlag. Totalt sett forventes sterkere vekst i disse pasientgruppene enn på 

allmenn- og skadelegevakten. Tidlig intervensjon og systematisk oppfølging av rusrelatert 

problematikk vil ha høy fokus og det forventes vekst ut over befolkningsveksten, spesielt i 

den yngste brukergruppen. Disse tjenestene ytes av Oslo kommune.  

 

Psykiatrisk legevakt er en spesialisthelsetjeneste som ytes fra Oslo universitetssykehus. 

Psykiatrisk legevakt har hatt synkende konsultasjonstall og innleggelsestall de siste årene fra 

5427 i 2005 til 2299 i 2014, samtidig som befolkningstallene har steget. Årsaken til dette 

synes å være resultater av Opptrappingsplan for Psykisk helsevern (1998- 2008) der et 

hovedsiktemål var å øke tilbudet om desentraliserte tjenester innen psykisk helsevern.  Oslo 

har nå 5 distriktpsykiatriske sentre (DPS) som på dagtid følger opp egne pasienter tett og tar 

hånd om nye tilfeller. Noen DPS har døgntilbud med senger men ingen DPS har døgnbasert 

vaktberedskap med tanke på med akutte innleggelser. Den gode oppfølgingen på dagtid 

reduserer imidlertid antall psykiatriske akutte tilfeller på kveld og natt.  Det er imidlertid 

vanskelig å gå ut fra at tendensen de siste årene vil fortsette videre. Belastningen på 

legevakten vil avhenge av hvilken beredskap og generell kapasitet DPS vil få i fremtiden. 

Det er tatt et valg om å legge inn et økt behov for psykiatrisk legevakt de neste 20 år. 
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Tabell 5.6 

Prognose for 

 sosialtjeneste, rus, og psykiatri 

2010 Plan 2015 2035 Økning 

Ambulante oppdrag utenfor legevakten 2 642 1 868 2 750 47 % 

Telefonkonsultasjoner knyttet til uteoppdrag  4 958 3 082 4 000 30 % 

Sum ambulant tjeneste oppdrag 7 600  6 750 36 % 

Konsultasjoner på legevakten 9 330 8 768 15 800 80 % 

Telefonkonsultasjoner knyttet til inneoppdrag 7 140 6 628   8 600 30 % 

Sum sosialtjeneste 16 470 15 396 24 400 58 % 

Rus ønsker oppfølging, avrusning, behandling.  607 670 950  

Sum ruskonsultasjoner  2.538 670 950 42 % 

Psykiatrisk legevakt   3 063 2 533 3 500 38 % 

Totalt antall konsultasjoner 27 740 23 549 35 600 51 % 

 

5.4.3  Arealer  

SAA 

Det foreslås å bringe sosial- og rusfaglig, medisinsk og psykiatrisk kompetanse tettere 

sammen ved å samlokalisere Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) og psykiatrisk legevakt, 

og ha noe sambruk av areal. Dermed kan man lettere dele kompetanse, samarbeide på tvers 

og fordele rett oppgave til riktig forvaltningsnivå og til rett tid.  

 

Konsultasjoner i legevaktens lokaler knyttet til sosiale tjenester bør finne sted i samtalerom 

knyttet til ruslegevakten og i et lydskjermet område i mottaket. SAA benytter i dag ca. 170 

kvm (110 kvm i 1. etg og 60 kvm i 2. etg). Tjenesten har behov for større lokaler til 

vaktbase, telefonmottak og egnede samtalerom som gir rom for en mer effektiv tjeneste uten 

unødig ventetid for brukerne. Aktiviteten i 2015 er 8.800 besøk/konsultasjoner, og disse 

fremskrives til i 2035 å utgjøre 15.800 besøk/konsultasjoner, svarende til en økning på ca. 

80 %. 

SAA skal inneholde samtalerom, konsultasjonsrom, kontorer og avskjermet venteområde. 

Det er ikke endelig avklart hvordan vaktbasene for SAA bør plasseres, fordi de har viktige 

knytninger både til poliklinikkene og telefontjenestene. 

 

Av tabellen under ses det at det vil være behov for 5 standard undersøkelses-

/behandlingsrom i 2035. 2 av disse samtalerom for SAA skal lokaliseres til 

overgrepsmottaket. Det avsettes areal til 2 vaktbaser, en for akutte tjenester og en for 

oppfølgingsoppgaver. Det er avsatt triagerom i tilknytning til mottaksarealene. 

Tabell 5.7 

 
 

SAA 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Samtalerom ? 5*   

Vaktbase 1 2   

I alt  9 143 189 

*2 rom lokaliseres til overgrepsmottaket 
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Rusbehandling 

Behandlingen av ruspasienter gjennomføres i de ordinære behandlingsarealene for 

allmennlegevakten voksne og SAA. I tillegg er det slik at kapasiteten for observasjon av 

rusforgiftninger på poliklinikken må økes. I dag observeres regelmessig mer enn 10 

pasienter samtidig, en sjelden gang mer enn 20. Faste båreplasser i poliklinikk for 

observasjon må derfor kunne suppleres med plasser som vanligvis brukes til andre pasienter. 

Kvinner og menn bør observeres på atskilte rom. Ruslegevakten skal ha et skjermet 

venteområde og være tilknyttet 10 båreplasser for observasjon for behandling av 

rusmiddelforgiftninger. Arealene er omtalt og innarbeidet i arealoversikten for 

allmennlegevakten for voksne, 

 

Psykiatrisk legevakt 

Psykiatrisk legevakt skal plasseres i tilknytning til allmennlegevakten og sammen med 

Sosial ambulant akuttjeneste og ruslegevakten. Den inneholder konsultasjonsrom, venterom 

og arbeidsstasjoner. I tillegg er det behov for et rom nær utgangen der vi kan ha urolige 

pasienter. Rommet bør være skjermet fra de vanlige pasientene ved Legevakten og kan med 

fordel legges i nærheten av ambulansehall og akuttområder. Arealene til denne funksjonen 

er lagt inn i arealberegningene for mottaksfunksjonene.   

 

Tabell 5.8 

 
 

Psykiatrisk legevakt 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Samtalerom 2 2   

Vaktbase (2-3 personer) 2 2   

I alt   56 46 

 

5.5 Observasjonspost allmennlegevakt og skadelegevakt 
Der er forutsatt en felles Observasjonspost for allmennlegevakt og skadelegevakt. 

Det var i KVU 2012 anslått et behov for 32 OBS-post-senger, forutsatt et belegg på 75 %. I 

dag er belegget på denne posten, med 18 senger, rett i overkant av 100 %, hvilket betyr at 

det er et stort antall pasienter som har kortere liggetid enn ett døgn. 

Det er vanskelig å anslå behovet for senger i OBS-posten frem mot 2035 av flere årsaker. En 

lokalisering tett ved et sykehus vil kunne bety et endret behov. For skadeseksjonen påpekes 

det at en ny storbylegevakt ved et lokalsykehus vil gi en nærhet til laboratorietjenester som 

vil redusere innleggelser for d-dimer, CK med mer. Et mulig samarbeid med sykehusets 

andre obs-post kan påvirke behovet i begge retninger. Videre vil etablering av flere KAD-

senger påvirke behovet for innleggelser i observasjonssenger ved legevakten. Det er vurdert 

som hensiktsmessig å etablere en post med 26 senger. Der i hovedsak er felles sengerom og 

noen enerom til smitte og andre skjermingsbehov 

 

Den samlede aktiviteten i 2014 var 7.200 sengedøgn.  I 2035 estimeres det, at aktiviteten vil 

være steget til 10.000 sengedøgn samlet for begge tjenester.   
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Observasjonsposten ligger fortrinnsvis nær allmennlegevakten, skadelegevakten og 

overgrepsmottaket 

Tabell 5.9 

 
 

Observasjonspost 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

OBS-post 18 26   

I alt 18 26 704 718 

 

Dette arealet er i hovedsak basert på flersengsrom. Kjøkken og møterom var programmert til 

felles bruk med KAD og arealet var ført der. KAD er tatt ut av programmet, og fellesarealet 

er noe redusert og lagt inn i arealbehovet til OBS-posten. 

 

5.6 Spesialistfunksjoner 
Det har vært avsatt areal i storbylegevakten slik at sykehusets spesialister ville kunne være 

til stede i en tett dialog med allmennlegevaktens personell. Storbylegevakten blir nå 

lokalisert i tett nærhet til lokalsykehuset, noe som gir grunnlag for utvikling av god 

samhandling som sikrer kompetanseutvikling og hensiktsmessige pasientforløp. Arealer til 

spesialistfunksjoner er derfor tatt ut av programmet. 

Det opprettholdes avsatt areal til pasientnære laboratorieanalyser. 

Tabell 5.10 

 
 

Spesialistfunksjoner 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

I alt   71 50 

 
 

5.7 Skadelegevakt og ortopedi 

5.7.1  Funksjoner 
Basisfunksjoner i storbylegevakten er: 

 Akutt brudd- og sårbehandling 

 Behandling av hudinfeksjoner og abscesser 

 Poliklinikk for skadekontroll og ortopedisk poliklinikk (integrert funksjon med kontroll 

brudd) 

 Dagkirurgisk enhet for håndkirurgi, fotkirurgi og artroskopisk kirurgi 

Høy kvalitet i skadebehandling krever at spesialist er tilgjengelig for mester-svenn 

læring omkring den enkelte pasient. For å sikre at spesialister er tilgjengelig er det 

nødvendig å ha både poliklinikk og operasjonsstue i legevaktbygget, tilsyn fra avdeling i 

annet bygg er erfaringsvis lite realistisk å få til. Derfor er det avgjørende å beholde en 

samlokalisering med de mest relevante ortopediske seksjonene.  

 Ortopedisk 5-dagerspost benyttes til oppvåkning, observasjon og mobilisering etter 

dagkirurgi 
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 MRSA-screening av pasienter fra skadelegevakten som skal innlegges i sykehus 

uavhengig av sektor. I tillegg screenes noen henviste pasienter som skal opereres på 

Ullevål  

 

Skadelegevakten 

Skadepoliklinikken er ansvarlig for akutt brudd – og sårbehandling. Videre behandles 

hudinfeksjoner og abscesser.  

Det anbefales å styrke skadelegevakten med følgende funksjoner:  

 Infeksjonsavsnittet må utvides for å håndtere det økte antall pasienter som henvender 

seg til skadelegevakten med infeksjonsproblematikk. Dette antall øker mer enn 

befolkningsveksten pga. endret befolkningssammensetning og globalisering. Konkret 

tenkes en egen enhet for alle infeksjonspasienter til akutt- og kontrollenheten på 

såravdelingen. Pasientkategorier: Abscesser for incisjon, operasjon av inngrodd tånegl, 

hudinfeksjon og osteomyelitt, MRSA eller risiko for annen smitte.  

 

 Et nytt akuttrom som betjener både sår- og bruddsiden. Rommet skal brukes både til 

hjerte/lungeredning, uavklarte traumepasienter, og utføring av behandlingsprosedyrer 

som for eksempel reponering og suturering av barn i narkose eller sedering.  

 En ny observasjonsstue, dvs. båreplasser for observasjon i tilknytning til akuttrommet 

for uavklarte traumepasienter, pasienter som har fått sederende medikamenter og 

pasienter med behov for forsterket tilsyn før og etter røntgendiagnostikk 

 

Ortopedisk poliklinikk 

Ortopedisk poliklinikk for håndkirurgi og artroskopi er integrert med kontroll brudd.  

Ortopedisk poliklinikk består av «to spor» – i det ene spor foregår polikliniske 

konsultasjoner - i det andre sporet ortopediske kontroller. 

 

Operasjonsenheten 

Operasjonsenheten i storbylegevakten består av en kirurgisk enhet for håndkirurgi, 

fotkirurgi, enkel skadekirurgi og artroskopisk kirurgi. 

Pasientflyten i operasjonsenheten kan beskrives ved følgende 3 sløyfer: 

 

1. Akutt sløyfen 

Pasienter med akutte skader, mest håndskader, men også noen fot-ankel seneskader, 

blir primært undersøkt på skadelegevakten av førstelinje leger. Dersom man mener det 

er aktuelt med snarlig kirurgisk behandling blir det gjort avtale om oppmøte 

om morgenen en av de nærmeste en-tre dagene, fastende og forberedt på operasjon. 

 

 

2. Planlagt dagkirurgisk sløyfe 

Dette er planlagt kirurgi. Oftest etter en ventetid som varierer avhengig av medisinsk 

hastegrad og kapasitet og etter poliklinisk konsultasjon på spesialistpoliklinikk. Pasientene 

møter fastende i to puljer klokken 07.15 og 10.00.  Pasientene, evt. også pårørende, venter så 

på tur i et av to venterom. Etter operasjon ligger de på PostOperativ enhet (PO) til de er 
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våkne og stabile, deretter sitter de på venterommet til de har snakket med operatør og 

fysioterapeut/håndterapeut før de 

reiser hjem. Denne enheten stenger ca. kl. 20.00. 

 

3. Planlagt inneliggende sløyfe 

Dette er også planlagt kirurgi på samme måte som i 2. Forskjellen er at pasientene, 

enten på grunn av inngrepets art og behovet for etterbehandling, eller egen 

helsetilstand, ikke kan reise hjem samme dag. Disse pasientene møter opp på 

sengeposten der de klargjøres og snakker med operatør + evt. anestesilege før de tas til 

operasjon. Overvåkes på PO til de er stabile og kan flyttes til sengeposten. De 

ligger inne en-fire netter. Pasientene trener daglig med fysioterapeut/håndterapeut under 

oppholdet i avdelingen. Sengeposten er stengt fra fredag ettermiddag til mandag morgen. 

Evt. pasienter som ikke kan reise hjem fredag overføres til Ullevål, sengepost eller 

pasienthotellet for helgen. Ortopedisk 5-dagerspost benyttes som sengepost samt til 

oppvåkning, observasjon og mobilisering etter kirurgi. Hånd- og fysioterapeutisk enhet 

består av tre enheter: Håndterapi og poliklinisk aktivitet etter operasjon samt behandling på 

sengepost. 

 

5.7.2 Kapasitet 
Skadelegevakten og ortopedi driftes av Oslo universitetssykehus  

 
Tabell 5.11 

Prognoser for 

 skader og ortopedi  

2010 

Storgt 

Plan 

2015 

2035 

Progn 

 

Storby  

Nytt 

sted 

Estimert vekst  

2015-2035 

Akutt brudd 45.000 49.500 72.000 63.000 9.000 49 % 

Akutt sår 31.500 34.500 50.550 43.250 7.300 47 % 

Herav pasienter uten skader 13.250 16.000 25.500 10.000 15.500  

 

Totalt akutte pasienter 

 

76 500 

 

84 000 

 

122 500 

 

106 250 

 

16 500 

 

46 % 

Kontroll brudd + 

Ortopedisk poliklinikk   

20 200 

 

23.000 32.400 32.400 0 41 % 

Kontroll sår 6 400 7.000 10.300 10.300 0 47 % 

Ortopedisk poliklinikk og 

kontroller 

 

26 600 

 

30 000 

 

42 700 

 

42 700 

 

0 

 

42 % 

Observasjonsposten 
1
 1.500 1.700 2.400 2.400 0 41 % 

Op.enhet (dagkirurgi) 4.000   4.500 6.400 6400 0 42 % 

Ortopedisk 5-dagerspost, 

fysio, ergo 

15 senger 15 18   20 % 

1 
tabellen viser skadelegevaktens andel av observasjonspostens kapasitet. Totaltallene er lagt i 

allmennlegevaktens tabell. 
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5.7.3  Areal  
 

Skadelegevakt 

Aktiviteten i 2015 er 84.000 akutte besøk/konsultasjoner, og disse fremskrives til i 2035 å 

utgjøre 122.550 besøk/konsultasjoner, svarende til en økning på 46 %. I 2035 planlegges det 

for 106.250 akutte henvendelser i storbylegevakten og 16.300 ved en annen lokalisering. 

 

Skadelegevakten inneholder undersøkelses- / behandlingsrom, både en-sengs og flersengs. 

Videre er det gipserom, akuttrom, vaktbaser, båreplass i poliklinikk for observasjon, 

venterom (med skjermet område for barn) og støtterom / birom.  

 

Av tabellen under sees det at det vil være behov for 19 standard undersøkelses-

/behandlingsrom i 2030 innenfor skadelegevakten. Denne kapasitet forutsetter plassering 

nær ortopedisk poliklinikk 

 

Tabell 5.12 

 

 
Skadelegevakt 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Plasser (beregnet) 16 19   

Akutt/traumerom  2   

Gipserom  2   

Båreplass i skadeklinikk for 
observasjon 

0 6   

I alt  29 804 859 

 

Skadelegevakten har i dag 16 undersøkelses-/behandlingsrom og har uttrykt 

bekymring for om 19 rom er tilstrekkelig i den nye Storbylegevakt. I tillegg til 19 

rom er det også 6 båreplasser for observasjon jf. ovenfor. Sistnevnte er en ny funksjon 

 

Tabell 5.13 

 
 

Infeksjonsenhet 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Infeksjonsstue  2   

Undersøkelsesrom  2   

Vaktbase  1   

I alt  5 0 150 

 

Legevakten må øke sin evne til å håndtere smittsomme sykdommer. Dette inkluderer både 

økningen av MRSA-bakterier og andre smittestoffer som ofte importeres fra utlandet. Det er 

derfor avsatt egne arealer til en smitteenhet, som ikke er omtalt i KVU 2012.  

Utforming av infeksjonsenheten: Fire infeksjonsstuer beliggende vegg i vegg: to av 

skiftestuestørrelse med operasjonslampe for kirurgisk behandling og to undersøkelsesrom 

med benk. Eget venteareal for pasienter på en side og sluse for omkledning av personalet på 

motsatt side. I tilknytning til sluse eget rom for utstyr, eget skyllerom og eget rom med plass 

til PC for lege og sykepleier. 
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Ortopedisk poliklinikk og kontroller 

Antall besøk/ konsultasjoner i 2015 er planlagt til 30.000, og disse fremskrives til i 2035 å 

utgjøre 42.700 besøk/konsultasjoner, svarende til en stigning på litt over 42 % fra 2015.  

 

Ortopedisk poliklinikk og kontroller er et område med mange dagpasienter. Den bør derfor 

ligge lett tilgjengelig nær hovedinngang eller en vertikal hovedkommunikasjon.  

 

Av tabellen under ses det at det vil være behov for 4 standard undersøkelses-

/behandlingsrom i 2035 innenfor den ortopediske poliklinikk samt 14 rom til å vareta de 

ortopediske kontroller. Ett av disse benyttes for undervisning. 

 

 

Tabell 5.14 

 
 

Ortopedisk poliklinikk og kontroll 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Konsultasjonsrom poliklinikk  4   

Konsultasjonsrom ortopedi  14   

Gipserom  2   

  20 495 469 

 

Ortopedisk poliklinikk har uttrykt bekymring for hvorvidt de har nok rom, og om de er i 

stand til å utnytte sine rom så mye som antas i dimensjonering. Dette må kvalitetssikres i det 

videre arbeidet. 

 

Operasjon 

Aktiviteten i 2015 er oppgitt til 4.500 operasjoner, og disse fremskrives til i 2035 å 

utgjøre 6.400 operasjoner, svarende til en økning på ca.42 %. Operasjoner gjennomføres på 

dagtid i perioden kl. 8.00 – 16.00.  

 

Akuttsløyfen benytter  i Storgata den såkalte stue-77 virksomheten som i dag foregår utenfor 

de rene operasjonsstuene og har sin egen del av Postoperativ avdelingen (PO). 

 

Operasjon bør plasseres nær ortopedisk poliklinikk og kontroller.  

 

Av tabellen under ses det at det vil være behov for 8 operasjonsrom i 2035. I arbeidet med 

delfunksjonsprogrammene i 2012 ble antallet operasjonsstuer økt fra 7 til 8, samtidig som 

arealet pr. stue ble noe redusert. En dagkirurgisk enhet bør være på 8 operasjonsstuer for å få 

en effektiv drift. Enheten vil etableres slik at den vil kunne brukes til annen dagkirurgisk 

aktivitet dersom det er ønskelig å endre dette. Samlet areal for operasjonsstuer er i samsvar 

med dimensjonering av operasjonsareal ved planlegging av nye sykehusbygg i HSØ. 
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Tabell 5.15 

 
 

Operasjon 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Operasjonsstuer 5 8   

Skiftestuer  2   

Sterilvask 1 1  50 

I alt 6 11 818 820+50 

 

Det er planlagt for 125 netto kvm til sterilenhet. Det bygges nå en sterilenhet på Aker 

sykehus som bl.a. skal betjene Radiumhospitalet. Det reduseres derfor på dette arealet til 50 

netto kvm til vask av utstyr og mottak fra sterilsentralen.   

 

Sengepost – ortopedi 

For 5-døgns post ortopedi er det tatt utgangspunkt i antall senger i dag fremskrevet i henhold 

til den demografiske utviklingen. 5-døgnsposten benyttes også til pre- og postoperative 

funksjoner for operasjon. Det er satt av 18 sengeplasser til dette, idet det forutsettes, at det er 

behov for 1 preoperativ plass og 1,5 postoperativ plass per operasjonsrom.  

5-døgnspost ortopedi bør plasseres direkte inntil operasjon av hensyn til pre- og 

postfunksjonen.  

 

Tabell 5.16 

 
 

Sengepost ortopedi 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

5-døgns post 15 18   

Preop/postop  18   

I alt  36 806 739 

Dimensjoneringen av sengeareal i KVU 2012 var basert  på en-sengsrom. Avdelingen 

ønsker etablert 7 to-sengsrom og 4 en-sengsrom. Dette er innarbeidet i arealoppsett for 2015, 

og er årsaken til det noe reduserte arealet.  

 

Håndterapi 

Dimensjoneringen av hånd- og fysioterapi, som er vist under baserer seg på skjønn fra 

brukerne. 

 

Tabell 5.17 

 

 
Håndterapi fysioterapi 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Treningsrom   2*   

Konsultasjonsrom  3   

I alt   200 145 

 1 treningsrom på sengeposten 
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5.8 Radiologi og laboratorietjenester 

5.8.1  Funksjoner 
Basisfunksjoner radiologi i storbylegevakten er: 

 Skjelettrøntgen og CT . Dette er tjenester som er etablert i dagens legevakt, og som må 

videreføres 

 Ekstremitets-MR er en tjeneste som må etableres i fremtiden 

 Helkropps-MR/3T-MR vil sannsynligvis benyttes i fremtiden for å avklare en rekke 

akuttilstander, og må etableres  

 Utdanning av radiografer og radiologer 

 

Med nærhet mellom planlagt storbylegevakt og dagens sykehus på Aker kan det være 

hensiktsmesssig å planlegge med noe færre modaliteter enn det som tidligere er planlagt. 

Det gjøres en reduksjon for MR der det avsettes areal for 2 som planlagt, men kun anskaffes 

1 maskin ved oppstart. Ultralyd  og DXA tas også ut av programmet, da dette er funksjoner 

som ivaretas i sykehuset 

I planlegging av ny storbylegevakt bør man styrke laboratorietjenesten, dvs. blodprøver etc. 

for å støtte opp under bedre diagnostisk kvalitet og større grad av pasientobservasjon før 

innleggelse i sykehus. For å være fremtidsrettet bør en ikke utelukkende basere seg på 

sykehuslaboratorier.     

5.8.2  Kapasitet 
Økt diagnostisk kapasitet er avgjørende dersom Storbylegevakten skal nå målet om å sortere 

riktig, avklare flest mulig ved første kontakt og utnytte samarbeidet med sykehus maksimalt. 

Antallet undersøkelser må forventes å øke mer enn økningen i pasienter. Ny teknologi vil bli 

innført, og kravene til avansert diagnostikk øke. MR og CT erstatter vanlig røntgen ved 

mange tilstander. I dagens legevakt disponeres totalt 3 konvensjonelle røntgenapparat og 1 

CT.). Ortopediske MR undersøkelser utføres allerede i dag på minst 1 MR maskin på 

Ullevål/Aker fra skadelegevakten. I tillegg henvises et stort antall MR undersøkelser til 

private aktører fra ortopedi.  

 

Laboratorietjenester var ikke innarbeidet i KVU i 2012. Vi har i HFP ikke avklart omfanget 

av laboratorieprøver. Dette må gjøres i det videre arbeidet.   

 
Tabell 5.18 

Prognoser  

røntgen  

2010 

Storgt 

2015 

Storgt. 

Prognose 

2035 

 

Estimert vekst  

2015-2035 

Konvensjonell røntgen 31.500 54.000 81.000 50 % 

CT 10.500 10.000 15.000 50 % 

MR * 0 5.250 7.875 50 % 

* Antatt  bruk i 2015 er på ca. 100 MR henvisninger i uka. I underkant av halvparten av disse utføres i dag på 

Ullevål/Aker, resterende henvises pt til private aktører fra ortopedi. Alle disse MR-undersøkelsene er allikevel  

oppført i Storgata for lettere å kunne se å kunne se utviklingen til 2035 
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5.8.3  Areal  

Det planlegges drift av 8 modaliteter. 4 konvensjonelle modaliteter, der 2 bør plasseres i 

akuttsløyfen og 2 i nær tilknytning til ortopedisk elektiv pasientbehandling. 2 CT- maskiner, 

der 1 bør plasseres i akuttsløyfen og 1 i forbindelse med allmennlegevakten. 1 (2) MR 

maskiner som bør plasseres i forbindelse med ortopedisk elektiv behandling. 

 

 

Tabell 5.19 

 

 

 

 

 

I den totale sum på 750 m² er det inkludert kontorer, sjalterom, venterom, personalrom, 

granskningsrom for radiologer og tverrfaglige møterom. Dette fagområdet har en 

arealmessig stor vekst fra dagens areal, og dette må sees nærmere på i det videre arbeidet. 

Arealet synes imidlertid å være i samsvar med tilsvarende areal planlagt i nye sykehusbygg i 

Helse Sør-Øst. En utvidelse av sykehusets virksomhet knyttet til diagnostisk virksomhet i 

storbylegevakten vil medføre et økt behov for radiologiske tjenester. OUS vil gjennomføre 

en gradvis innfasing av nytt utstyr, og det et nødvendig at det i planleggingen avsettes 

tilstrekkelig areal til fremtidig vekst i denne tjenesten. 

 

Det avsettes et areal på 50 kvm til laboratoriefunksjoner. I arealoversiktene er dette 

innarbeidet i spesialistfunksjoner, se kap. 5.6. Laboratoriet bør være sentralt plassert og det 

må være god tilgjengelighet for pasienter og noe venteareal. Hvorvidt laboratoriearealet skal 

innredes og bemannes fullt ut straks etter åpning, er ikke avklart på nåværende tidspunkt..  

 

5.9 Ambulansemottak  
I tilknytning til dages legevakt er det lokalisert en ambulansestasjon, Denne skal ikke flyttes 

med storbylegevakten. Mottak av ambulansepasienter foregår i dag i bakgården til 

legevakten. I ny storbylegevakt vil det være behov for egne arealer  til ambulansemottak. 

Det er avsatt  et areal til 6 ambulanser. Det er ikke tatt endelig stilling til hvor åpent eller 

lukket dette skal være og om det skal være basert på at ambulanser rygger inn eller kjører 

inntil / innom. Det er heller ikke tatt stilling til om alle 6 plassene skal være likeverdige med 

hensyn til plass for håndtering av bårer og pasienter, eller om noen skal være mindre for en 

ren ventefunksjon. 

Det er kommet litt forskjellige synspunkter på om ambulansemottaket bør ligge nærest 

mulig inngang for selvhenvendere for å få en helt parallell behandling med disse, eller om 

det bør ligge med avstand til disse for å skjerme deler av allmennlegevakten for den mer 

akutte aktiviteten som vil være rundt ambulansemottaket.  

 

 
Røntgen 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Konvensjonell radiologi 2+1 4   

CT 1 2   

MR 0 2   

I alt 4 10 648 750 
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Disse spørsmålene må avklares i skisseprosjektet 

 

 

 

Tabell 5.20 

 
 

Ambulansemottak 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Ambulansemottak  6 biler   

I alt   200 200 

 

5.10 Legevaktsentral (LVS) 

5.10.1 Funksjoner  
Legevaktsentralen mottar og håndterer henvendelser via et nasjonalt legevaktsnummer. 

Sentralen prioriterer, iverksetter og følger opp henvendelser til lege i vaktberedskap 

(sykebesøksleger) og andre relevante instanser. Sentralen gir også medisinskfagligråd og 

veiledning der det ikke er behov for legetilsyn samme dag. LVS kommuniserer direkte og 

videreformidler henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentralen. LVS 

videreformidler henvendelser til SAA der hvor det er aktuelt.   

 

LVS har utstyr for logging av viktig trafikk, og bruker AMIS som journalsystem. Tjenesten 

har nødnett. Lege er på LVS dag og kveld. På natt er skiftleder på allmennlegevakten 

tilgjengelig ved behov. Legevaktsentral ønsker en plassering i nærheten av katastroferom. 

 

5.10.2 Kapasitet 
Legevaktsentralen mottok i 2014 212.000 telefonhenvendelser. Det forventes i 2035  

300.000 henvendelser, en økning på 36 % . LVS har i dag for liten kapasitet, med 5 personer 

på dagtid/5 personer på kveldstid/2 personer på nattetid.  I Akuttmedisinforskriften
4
 

forutsettes det at 80 % av alle telefonhenvendelser skal besvares innen 2 minutter. For å 

oppnå dette må tjenesten økes vesentlig mer enn antall henvendelser skulle tilsi. 

Legevaktsentral skal også ha reservekapasitet for å håndtere beredskapssituasjoner.  

 

5.10.3 Areal  
Det er avsatt areal til 12 arbeidsstasjoner til legevaktsentralen. I tillegg er det ønske om å 

samle kontorarbeidsplasser for lydlogg, 2 opplæringsplasser og møteromsfunksjoner i et 

opplæringsrom.  Tjenesten må koples opp mot et kommandorom til bruk i 

beredskapssituasjoner. Sentralen har en sentral samarbeidspartner i SAA og vaktbase for 

SAA bør ligge med vertikalforbindelse til sentralen. 

 

 

 

                                                           
4
 Akuttmedisinforskriften, § 13 
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Tabell 5.21 

 
 

Legevaktsentral 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Arbeidsstasjoner 5 12   

Opplæringsrom  1   

Teknisk rom  1   

I alt   90 280 

Arealet avsatt til legevaktsentralen i KVU 2012 forutsetter at flere av funksjonene kan 

sambrukes med AMK-sentralen. I etterkant av dette arbeidet har OUS besluttet å legge 

AMK-sentralen utenfor dette bygget. Konsekvenser av dette for LVS er vurdert, og arealet 

er økt fra 90 til 280. Allerede ved gjennomgang av delfunksjonsprogrammene ble arealet økt 

til 174 m2. Det er avsatt 12 m2 pr. arbeidsplass, samt arealer til opplæring og tekniske rom. 

Arealer til LVS må kvalitetssikres i den videre prosessen. Akuttmedisinforskriften regulerer 

funksjonskrav for kommunikasjonsteknisk utstyr. 

 

5.11 Tannlegevakt/tannklinikk 

5.11.1 Funksjon 
Tannhelsetjenesten er en fylkeskommunal oppgave som er regulert il lov av 3. juni 1983 om 

tannhelsetjenesten og forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige 

tannhelsetjenesten. Loven pålegger bl. a Oslo kommune, som ansvarlig for 

fylkeskommunale oppgaver, å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for hele 

befolkningen. Det skal gis et regelmessig og oppsøkende tilbud til: 

 barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år (gruppe a) 

 psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon (gruppe b) 

 eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie (gruppe c) 

 ungdom som fyller 19 eller 20 i behandlingsåret (gruppe d) 

 andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan (gruppe e) 

 

I tillegg til disse prioriterte pasientgruppene gis det et tilbud til grupper av 

rusmiddelavhengige og til noen voksne betalende pasienter.  Tjenestetilbudet gis ved en 

rekke behandlingssteder.  

 

I tillegg yter Oslo kommune et tilbud om tannlegevakt. Tjenesten er ikke lovpålagt. Den  er 

tilgjengelig hver dag  fra 19.00 – 22.00, samt 3 timer hver formiddag lørdag/ søndag og 

helligdager. Denne tjenesten er i dag lokalisert i Galleri Oslo, der tannhelsetjenesten i tillegg 

har lokalisert enkelte spesialfunksjoner. Helseetaten mener det er viktig å inkludere 

Tannlegevakt i ny Storbylegevakt. Det er pasienter som har tannskader i kombinasjon med 

andre skader, og pasienter med tannskade eller tannverk som henvender seg på legevakt og 

har behov for en slik tjeneste.    

 

Helseetaten utarbeider nå en ny plan for tannklinikker i Oslo.  Mange av dagens klinikker er 

små og uhensiktsmessige, og det er ønskelig å redusere fra dagens 18 klinikker til om lag 
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10-12 klinikker. Den planlagte tannlegevakten vil ha en liten utnyttelsesgrad, og Helseetaten 

vurderer det som gunstig å kunne benytte arealene i en ny storbylegevakt på en mer 

økonomisk måte. Dette kan gjøres ved å utvide arealene fra 2 til 15 behandlingsrom, fra 100 

til 555 kvadratmeter netto funksjonsareal. En større klinikk vil dermed være mer 

arealeffektiv og gi mulighet for en bedre/ større utnyttelse av arealene.  

 

5.11.2  Kapasitet 

Tannlegevakten har vist en nedgang i antall henvendelser de siste årene. Endringene skyldes 

i hovedsak etablering av flere private tannlegevakter i Oslo. Det ser ut til at disse tjenestene 

nå har en overkapasitet, og det forventes ingen vesentlig endring i tilbudet fremover. Den 

kommunale tannlegevakten vil i tillegg til vakttjeneste for egne pasienter ha et ansvar for 

personer som oppholder seg midlertidig/ er besøkende i Oslo. Det er derfor vanskelig å anslå 

behovet i fremtiden. Tallene er derfor justert i forhold til befolkningsveksten. 

En tannklinikk med 15 behandlingsrom anslås, på bakgrunn av dagens erfaringstall for 

tilsvarende virksomhet, årlig å ha ca. 30.000 konsultasjoner i 2035.  

 

Tabell 5.22 

Prognose  

Tannklinikk 

2010 

 

2014 

 

2035 

 

Estimert 

vekst 

Akutthenvendelser  6.344 5.012 6.800 34 % 

Elektiv behandling   30.000 Ny 

 

5.11.3 Areal  
Tannlegevakten inneholder behandlingsrom, resepsjon med kontorplass, venterom, steril og 

motorrom, i tillegg til lager og toalett. Flere av disse funksjonen kan samlokaliseres med 

øvrige avdelinger i Storbylegevakt om det lar seg gjøre rent praktisk. Tannlegevakten vil ha 

behov for ca. 100 kvadratmeter netto funksjonsareal. 

 

Ved etablering av en tannklinikk utvides behandlingsarealet fra 2 til 15 behandlingsrom, og 

arealet øker til 555 kvadratmeter.  

 

Endringene i areal fra KVU 2012 forklares med en oppjustering fra det da planlagte behovet 

på 7 behandlingsrom til 15.  

 

Tabell 5.23 

 
 

Tannklinikk 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Behandlingsrom 0 15   

I alt  15 183 555 
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5.12 Forskning og undervisning 
Legevakten i Oslo egner seg svært godt for forskning, utvikling og undervisning. De 

forskjellige arbeidsgruppene har løftet frem noen arealbehov til slik virksomhet. Disse må 

sees i sammenheng i den videre prosess, blant annet i dialog med universitetet.  

Forskning 

Det gjøres av forskjellige grunner lite forskning på arbeidet i den usorterte førstelinjen. I 

norsk sammenheng med en desentralisert legevakttjeneste er det få som har tilgang til 

kombinasjonen av store volumer, fast personell, sentralisert organisering og 

forskningsmidler. Storbylegevakten kan bidra til å sette fokus på aktuelle problemstillinger, 

ved at store pasientvolumer bringes i kontakt med forskningsmiljøer på en ny måte 

Pasientvolumene er store også i internasjonal sammenheng, hvilket gjør det mulig å jobbe 

systematisk også med relativt uvanlige problemstillinger. Legevakten er en lyttepost i 

forhold til utviklingen i Oslo by, og fanger opp mange av de problemene som oppstår hos 

personer som ikke får tilstrekkelig hjelp i det ordinære tjenesteapparatet. Slik sett kan 

storbylegevakten bli en viktig bidragsyter til å øke kunnskap og kvalitet i helsetjenesten. Det 

foregår en del forskningsaktiviteter på Legevakten i Storgata allerede, uten at det er avsatt 

egne arealer til dette. Helseetaten har oppgaver innenfor bl.a. epidemiologi og 

folkehelsearbeidet som er svært aktuelle områder for forskning. En bieffekt vil være at det 

rettes et analytisk blikk mot storbylegevaktens egen aktivitet, hvilket vil bidra til 

kvalitetsutvikling også utenom definerte forskningsprosjekter 

For å få til et løft innen forskning og utvikling bør dette arbeidet samlokaliseres i egnede 

lokaler som brukes av alle enhetene i legevaktbygget. Slik kan man bygge opp et forsknings- 

og utviklingsmiljø som egner seg for å løse fremtidens utfordringer. Arbeidsgruppene har 

løftet frem følgende behov på forskningsområdet: 

 3-4 arbeidsplasser for forskere (allmennlegevakten) 

 6 arbeidsplasser for prosjektarbeidere/fagutviklingsstillinger (sosial og ambulant 

akuttjeneste) 

 4-6 kontorplasser for professorer og stipendiater (ortopedi) 

 

Undervisning 

Legevakten har et meget stort antall pasienter og kan tilby helsepersonell av mange typer 

trening i enkle prosedyrer og øvelse i å skille det alvorlige og akutte fra den store mengden 

vanlige tilstander. I dag foregår det undervisning av studenter som studerer til lege (pediatri, 

skadebehandling, ortopedi), sykepleier, fysioterapeut og radiograf.  Slik planene ser ut i dag 

vil ortopediundervisningen alene medføre at man har seks smågrupper à ca. 6-10 studenter 

på Legevakten samtidig. Dertil er tjeneste ved enhetene tellende som spesialistutdanning i 

noen legespesialiteter.  

Følgende behov på undervisningsområdet er identifisert:  

 Møterom lokalt på enhetene er nødvendig for å ivareta internundervisning, 

overlevering ved vaktskifter og som informasjonsformidling på vakt-tid når man 

ikke kan forlate enhetene. En del møter ut over dette kan foregå i et fellesareal 

sentralt plassert i legevaktbygget. 
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 undervisningsrom ca. 100/120 personer er ønsket av flere, og er i dette HFP sett i 

sammenheng med behov for areal til å ta imot større grupper pasienter i 

beredskapssituasjoner, og til møterom for større møter.  Det er en fordel om rommet 

er fleksibelt, dvs. ikke utformet som et amfi med faste stoler. 

 Lesesal for studenter   

 Behandlingsrom egnet for smågruppeundervisning 

(allmennlegevakten/barneseksjon) 

 To grupperom for smågruppeundervisning  

 Studentgarderobe 

 

Arealer til forskning, utdannelse, undervisning kan ligge i forbindelse med kontorene til det 

kliniske personalet. Det er i stor grad felles bruk av rommene. Kontorene skal være en 

blanding av cellekontorer og kontorlandskap. Reduksjonen i areal fra KVU 2012 utgjøres i 

hovedsak av møtearealer som i arbeidet med delfunksjonsprogrammenene ble programmert 

benyttet i fellesskap med klinisk virksomhet. I forprosjektfasen må det spesielt sees på hva 

som er areal forventet brukt av Universitetet i Oslo. 

 

Tabell 5.24 

 

Forskning, utdannelse  
og undervisning 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Arbeidsplasser 0 21   

Auditorium, felles med adm. og 
ledelse 

0 1   

Behandlingsrom 0 2   

Møterom,  0 3   

I alt   380 210 

 

 

5.13 Døgnåpent apotek  
Det skal være et apotekutsalg som er åpent 24 timer 365 dager nært ankomstområdet.  

Oslo kommune har avtale med Apotek1 om drift av publikumsrettet apotektjeneste i 

tilknytning til legevakten i Storgata. Etableringen av døgnåpent apotek på Legevakten i 

Storgata representerte et stort løft i tilbudet til pasientene. Erfaringer viser imidlertid at 

legevaktens pasienter utgjør en mindre andel av omsetningen og benytter en begrenset del av 

medisinutvalget. Det har derfor vært vurdert alternative løsninger for apotekfunksjonen.  

 

Det finnes pr. i dag ikke apotek på Aker.  Det må i den videre prosessen avklares med 

sykehusapotekene om det er hensiktsmessig og ønskelig med noe sambruk og felles 

løsninger, eller om det skal velges en annen leverandør Det avsettes derfor et begrenset areal 

til apotek, men tilstrekkelig til at det antas mulig å drive lønnsom forretningsdrift der uten at 

man trenger et moderapotek i nærområde. Detaljering av arealet bør gjøres i samarbeid med 

aktuell leietaker. 
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Tabell 5.25 

 
 

Apotek 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Apotek 1 1   

I alt   113 113 

 

5.14 Administrasjon og ledelse 
Kontorareal til ledelse, stab og klinisk personale er i hovedsak plassert i eller umiddelbart 

nær de kliniske enhetene og ønsker å fortsette med dette. Mange funksjoner som lønn og 

IKT er sentralisert i henholdsvis OUS, sykehuspartner og Helseetaten. Det skal være relativt 

store kontorarealer både for administrasjon av legevakten og det kliniske personalet. Det er 

avsatt noe i behandlingsarealene. Det er i tillegg beregnet kontorareal til ca. 160 ledere og 

medarbeidere. Det er behov for en del felles møterom med ett stort møterom / auditorium 

med ca. 120 plasser med flatt gulv, og opphøyet podium tilpasset undervisning. Ettersom 

kontorene ikke er publikumsrettet legges disse høyere opp i etasjene, fortrinnsvis i arealer 

som utformes enklere enn behandlingsarealene.  

Legevaktens beredskapsfunksjon tilsier at det må avsettes arealer til å håndtere masseskader 

(f.eks. mottaksområder eller auditorium) og ivareta større grupper etter større ulykker, 

branner og liknende (f.eks. et auditorium). Dette er avsatt i det ordinære programmet, ved 

fellesbruk av arealer.  

Det er avsatt arealer til arbeids- og møteplasser for å sikre nødvendig samhandling med 

Helseetatens virksomhet i storbylegevakten. 

Areal avsatt til forskning, møterom og kontor utgjør ca. 15% av storbylegevaktens totale 

areal og det er nødvendig med en fornyet gjennomgang av disse arealene i skisseprosjektet.  

Tabell 5.26   

 
 

Administrasjon og ledelse 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Felles møterom, katastroferom 1 1 150 319 

Støtterom/arkiv/sentralarkiv   0 94 

Kontorer klinisk personale   886 1 217 

I alt    1 630 

 

 

5.15 Fellesfunksjoner og –arealer 
Gode tekniske løsninger og høy grad av sambruk av lokaler er viktig for at storbylegevakten 

skal bli kostnadseffektiv. I dette kapittelet nevnes enkelte spesielle behov som kan skille 

storbylegevakten fra mange andre bygg.  

5.15.1 Hovedinngang, ankomst- og venteområde 
Brukergruppen ved storbylegevakten har stor bredde, fra pasienter som ankommer i 

ambulanse eller ved egen hjelp for øyeblikkelig hjelp, via små barn som skal til 



v 3.0                                                                              56 
 

tannbehandling og til rusmiddelmisbrukere som har behov for observasjon og skjerming. Vi 

har i tjenestedesignprosjektet særlig sett på hensiktsmessig pasientflyt overordnet i 

mottaksfunksjonen og frem til de ulike tjenesteområdene. Prinsippene utarbeidet for de ulike 

pasientreisene skal legges til grunn ved en endelig utforming av mottaksområdene. Dette må 

gjøres i tilknytning til skisseprosjektet.  

 

Digitale løsninger kan bistå pasienter med forventningsavklaringer, informasjon og å holde 

pasientene orientert gjennom hele pasientforløpet. Det bør etableres digitale løsninger for 

egenregisteringer både før og ved oppmøte ved legevakten. Anbefalinger om etablering av 

hurtigvurdering og egne hurtigsløyfer for enklere behandling vil endre mottaksområdet i 

forhold til våre tidligere beskrivelser. Arbeid med utforming av mottaks- og venteområder 

må derfor gis særlig oppmerksomhet tidlig i prosessen ved utarbeidelse av skisseprosjektet. 

 

Det er viktig at alle pasienter som kommer til legevakten  innregistreres på en måte slik at  

de som jobber på legevakten har kontroll og oversikt over de som befinner seg på legevakten 

til enhver tid.  

 

Storbylegevakten må ha tydelig inngang(er), med fjernsignal, byggmarkører og tydelig 

merking. Det etableres en egen ambulanseinngang. Ved utforming av inn- og utganger må 

det for øvrig sikres både  lett tilgjengeligheten for publikum og  registrering av pasienter slik 

at sikkerheten for ansatte og pasienter ivaretas.   

 

Spesialsituasjoner som smitte, beredskap, større ulykker osv. må også kunne ivaretas, og 

man må ha rutiner som fanger opp slike situasjoner. Dette kan f.eks. bety egen inngang for 

smitteproblematikk og tilstrekkelig plass og egnede områder til å håndtere større 

ulykker/katastrofer.  

Ankomstområdet inneholder i dag resepsjon, triage, ventearealer for pasienter før de er 

triagert og venteareal for pårørende, alle funksjoner som må ivaretas i videre utforming.  

 

Pasienter må ha tilgang til hurtig vurdering og hjelp, og det må være en god balanse mellom 

konfidensialitet, sikkerhet og effektivitet.   

Det første møtepunktet må være lett tilgjengelig og imøtekommende. . Organisering og 

utforming av dette er viktig med tanke på hvordan besøkende blir møtt på legevakten. 

Ankomstområdet utformes slik at det blir en tydelig fordeling til respektive avdelinger, og at 

det ikke blir en uhensiktsmessig situasjon med pasienter som skal inn og ut, gjennomføre 

betaling og innhente generell informasjon.  

 

Triage er en medisinsk «sorteringsfunksjon» etter pasientens hastegrad hva gjelder behovet 

for øyeblikkelig hjelp og må være tilknyttet ankomstområdet, i tillegg til 

ambulansemottaket. 

 

I venteområdene må pasientene adskilles fysisk – i de som er vurdert og de som ikke er 

vurdert. Venteområdene må utformes slik at sikkerhetsfunksjonen har kontroll, og at alle 

som er på området blir ivaretatt på en god måte uten å oppleve seg ”overvåket”.  
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For elektive pasienter til tannklinikken og ortopediske kontroller må det etableres et egnet 

forløp. 

 

Det er viktig å tilby pasienter, pårørende og personale et kantine/kafe/kiosktilbud, og at mat 

og drikke må være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Tabell 5.27 

 

Personflyt i mottakelsen 
 

2010 

 

2014/15 

 

2035 

Pasienter akutt 
Pasienter, kontroll brudd/ortopedi 
Pasienter, operasjon 
Pasienter tannlegevakten (kveld/helg) 
Pasienter tannklinikk 

170 000 
33 600 

4 000 
0 
0 

175 400 
30 000 

4 500 
0 
0 

235 600 
42 700 

6 400 
6 800 

30 000 

Pasienter  200 400 209 900 321 500 

 

 

Tabell 5.28 

 

Hovedinngang og  
ankomstområde  

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Ankomst resepsjon,  triage 
og venteområde 

    

I alt   466 466 

 

 

5.15.2 Andre fellesfunksjoner 
I videre arbeid med prosjektering må det identifiseres hvilke arealer som egner seg for 

sambruk mellom de forskjellige enhetene   

Tabell 5.29 

 
 

Fellesfunksjoner 

 
      Antall 
2015           2035 

Beregnet 
arealbehov 
KVU 2012 

 
Arealbehov  
2035 

Kjøkken/ kantine   200 220 

Treningsrom   0 120 

Felles soverom bakvakt   0 48 

Drift og service 
varehåndtering/ avfall 

  380 400 
 

Drift og service personal   290 700 
 

I alt   870 1 488 

  

 

Kjøkken og kantine  

Det legges til rette for matservering og mottaksfunksjoner knyttet til innlagte pasienter ved 

døgnavdelingene. Det er innarbeidet areal til dette under de enkelte tjenester.  I dag serverer 

OBS-posten egenprodusert tørrmat, OUS leverer mat til egen sengepost. 
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Det er satt av arealer til en enkel kantine med kjøkken med mottaksfunksjoner. I 

dimensjoneringen er det lagt til grunn at ca 150 – 200 personer kan spise i løpet av 

lunsjperioden. I dag driftes en kantine i Storgata med eget produksjonskjøkken med 

varmmat. I skisseprosjektet må dimensjonering av denne tjenesten vurderes nærmere..   

 

Treningsrom 

Ved legevakten i Storgata er det etablert et felles treningsrom. For ansatte i døgnturnus er 

dette et godt og hensiktsmessig tilbud. Areal til treningsrom er innarbeidet.  

 

Felles soverom bakvakt. 

I tjenester med døgnturnus er det nødvendig å avsette areal for mulig hvile. Rommene vil bli 

benyttet i fellesskap av tjenestene, og det avsettes areal til 6 soverom. 

 

Drift, garderober, verksteder mm.   

Det skal være garderober for ansatte i klinisk virksomhet. Det ser ut til at det i KVU 2012 

var avsatt for små arealer til dette. Det anbefales ut fra sikkerhetshensyn og 

driftsøkonomiske vurderinger å etablere et felles garderobeareal til dette formålet. Det må 

avsettes arealer til tøyhåndtering i tilknytning til dette området.   

 

Videre er det avsatt noen verkstedsarealer og lagerarealer for ordinær bygningsdrift.  

 

Renhold 

Arealer til renhold er oppjustert fra 40 til 200 kvm. Det er avsatt arealer til en renholdsentral 

med plass til vaskemaskiner, tørketromler, større renholdsmaskiner, ladestasjoner for 

renholdsmaskiner, renholdstraller, annet utstyr tilhørende renhold og lagerlokaler. I arealene 

inngår nødvendige møterom og kontor.  I tillegg er det avsatt areal i hver etasje til 

renholdsrom med areal min. 3 m, totalt 6 stk. 

 

Interne transportløsninger for ny storbylegevakt 

Det er forutsatt at storbylegevakten skal være tilknyttet Aker helsearena og det nye 

lokalsykehuset gjennom kulvertsystemet.  Det er foreløpig uavklart hvilken grad av 

samordning det kan bli mellom storbylegevakten og Oslo universitetssykehus sine interne 

tjenester. Det er i arealoversikten forutsatt at det vil kunne gjøres en felles utnyttelse av noen 

tjenester. 

Avfallshåndtering 

For avfallshåndtering er det etablert areal som er basert på at det skal kunne være mulig med 

en ekstern overflatetransport via containere, og etablering av sjaktsystem. 

 

Det skal tas særskilt vare på egne areal for risikoavfall fra legevaktens operative og 

infeksjonsrettede funksjoner.  Det er i arealprogrammet så langt ikke tatt inn denne type 

areal, og for håndtering av smitteavfall inngås egne avtaler med OUS.  
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Varemottak 

Det er forutsatt etablert et varemottak for forbruksmateriell til legevakten. Det er ikke 

utarbeidet avtaler for eventuell samordning av lager (eller innkjøp) med OUS. Lokalisering 

ved akuttsykehuset åpner imidlertid for en effektiv samordning av varemottak og levering 

med OUS ved tilknytning til OUS sitt transportsystem.  Det er ikke tatt stilling til disse 

løsningene.  Det er lagt inn estimerte basisareal i programmet. 

 

5.15.3   Tekniske installasjoner  
Teknisk må bygget ivareta noen særlige krav til bl.a. strøm/nødstrøm, ventilasjon (til obs.-

senger, operasjonsavdeling, smitterom) og IKT (flere parallelle nettverk, nødnettsradio med 

mer). Under prosjektering må man vurdere hvilken teknisk infrastruktur på sykehuset som 

det nye bygget bør benytte seg av (for eksempel varme). Slike valg kan påvirke arealbehovet 

og ha konsekvenser for kontrakt med utbygger.  

Det kreves en rekke sikkerhetstiltak, både tekniske og personellmessige. Tilgangskontroll, 

kameraovervåking og varslingssystemer til vektertjeneste er nødvendig. Teknisk overvåking 

må alarmere vakthavende personell på døgnbasis, da en rekke tekniske feil kan ramme 

driften vesentlig etter kort tid. Legevakten i Storgata har en felles døgnbemannet 

sikkerhetstjeneste med 2-3 vektere til stede til enhver tid.  

Tekniske rom, teknisk program mm  

Det er utarbeidet et forenklet program for tekniske areal. Vår erfaring med 

sykehusprosjekter viser at dette er nødvendig som en kontroll og for å kvalitetssikre 

brutto/nettofaktor og sikre at det blir funksjonelle arealer tilgjengelig i senere faser. Arealene 

i tabellene under inngår i beregningene for bruttoareal. Det er endrede krav spesielt på el-

siden i forhold til forsyningssikkerhet i sykehus på avdelingsnivå samt for tekniske 

funksjonsareal (areal knyttet til spesialiserte funksjoner som operasjon, radiologi mv.). I 

hovedsak er det forutsatt i KVU-arbeidet at basistekniske arealer som varme, varmtvann, el-

teknikk hovedtavler mv. legges i tilknytning til garasjeareal kjeller. De ventilasjonstekniske 

arealene vil fordeles på kjeller og tak, men primært på tak. For operasjonsavdeling vil det 

arbeides i neste fase med nærhet mellom teknisk areal og operasjonsrom.  

 

Foreløpig oversikt over romtyper og areal viser et samlet behov for netto teknikkarealer på 

3.500 kvadratmeter, fordelt slik: 

Tabell 5.30 

Ventilasjonstekniske 
rom 

Antall  
2035 

Areal  
2035 

Ventilasjonsrom  1 400 

Sjakter  100 

Luftinntakssjakt  35 

Avkastsjakt  20 

Luftinntak  65 

Trykkluft 2 90 

Rørpost  50 

I alt  2 000 
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Tabell 5.31 

 

Elektrotekniske rom 
Antall  
2035 

Areal  
2035 

Trafo-rom 2 40 

Hovedfordelingsrom 2 60 

Underfordelingsrom 15 225 

Elfordelingsrom  50 

Hovedkommunikasjonsrom 1 200 

Kommunikasjonsrom 9 180 

Grensesnittsrom 1 20 

Reservekraftaggregatrom 1 300 

Tekniske sjakter elektro   

Tekniske sjakter tele  10 

Tekniske sjakter heis 7 420 

Tekniske kulvert elektro   

I alt  1 500 

 

 

Fleksibilitet tekniske anlegg 

Det er et grunnleggende krav til fleksibilitet for den sykehusrelaterte virksomheten av 

Legevakten. Dette setter særskilte krav til organiseringen av tekniske areal og hovedtekniske 

føringer slik at endringer i romfunksjoner er mulig. Dette behovet skal i neste fase 

balanseres mot kostnader, men det utfordrer organisering av arealplasseringer for optimal 

løsning.  Det vil i skisseprosjektfasen være nødvendig å se på andre plasseringer og 

løsninger for tekniske arealer enn i kjeller og på tak, for eksempel vertikal organisering, som 

åpner for stor grad av tilpasningsevne.  

 

5.16 Parkering 
Parkeringsforholdene for pasienter må bli bedre enn i dagens legevakt.Det  er i KVU vurdert 

behov for å avsette  arealer til parkering for ca. 200 biler og kjørearealer og 

nedkjøringsrampe til underetasjen for disse. I alternativer hvor varelevering må løses i 

underetasje, må det i tillegg settes av areal til nedkjøringsrampe pga. større biler og 

manøvreringsareal i forbindelse med varelevering. 

 

5.17 Nærhet mellom funksjoner  
På bakkeplan legges storbylegevaktens hovedfunksjoner:  

 Ankomst, resepsjon, venteområde, vakttjeneste, triage 

 Allmennlegevakt voksne og rus 

 Skadelegevakt 

 Ambulansemottaket  

o Mottaket må ha nærhet til allmennlegevakt og skadelegevakt.  

 Psykiatrisk legevakt  

 Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA). 

o Disse to tjenestene har felles bruk av samtalerom for akuttjenester 

o SAA kan fordeles på 1. og 2. etg, med hhv. Akuttjenestene i 1. etasje og 

oppfølgingstjenestene og PHA i 2. etg. 

o Nærhet for SAA oppfølging til legevaktsentral og overgrepsmottak 
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 Radiologi og laboratorietjenester 

o Radiologi fordeles på begge etasjer, knyttet til akuttfunksjoner i 1. etg. og 

operasjon og poliklinikk i 2. etg. 

 Det er ønskelig å plassere barnemottaket i 1. etasje, lokalisert i nærhet av 

allmennlegevakten. Dersom dette blir vanskelig pga. knapphet på arealer i 1. etg. kan 

Barnemottaket legges i 2. etg. med enkel tilgjengelighet for et stort publikumsvolum 

og med intern vertikalforbindelse med allmennlegevakten. 

 

I byggets 2. etasje legges: 

 Operasjon inklusiv pre- og  postoperative plasser  

 Sterilsentral 

 Sengepost operasjon 

 Ortopedisk poliklinikk og kontroller 

o Ortopediske funksjoner samles, og har vertikalforbindelse med 

skadelegevakten i etasjen under 

 OBS – post 

 Overgrepsmottak 

o Disse funksjonene har noe felles areal og sambruk. De må ha 

vertikalforbindelse med allmennlegevakten 

o OBS-posten benyttes både av allmennlegevakten og skadelegevakten 

 

Dersom det er mulig lokaliseres tannklinikken i byggets 2. etasje. Klinikken er ikke 

internt avhengig av andre funksjoner, men har et stort pasientvolum og må være lett 

tilgjengelig fra ankomstområdet. Disse pasientene er ikke en del av ordinært 

mottaksapparat med triagering mv. i storbylegevakt. Det må etableres en egen 

pasientsløyfe for disse pasientene,  

 

I etasjene oppover plasseres: 

 Legevaktsentralen LVS med vertikalforbindelse til SAA, allmennlegevakt og nærhet 

katastroferom 

 Kontorer og møterom 

 Kantine. Denne funksjonen skal være tilgjengelig for ansatte og for pasienter og 

pårørende. 

 

Også i tjenestedesignprosjektet er pasientflyten og avhengigheter belyst. Figuren under viser 

en samlet oversikt over dette arbeidet. Vurderingene fra dette prosjektet må tas med ved 

utforming av skisseprosjektet. 
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6 Oppsummering av netto funksjonsareal 

Avdeling HFP 2016 
lokalisert i 

1. etg 

Fellesarealer      

Ambulansemottak  200 200 

Apotekutsalg 113   

Drift og service personal, garderober, verksted etc.  700   

Drift og service vare, lager, avfall 400   

Felles møterom, inklusiv katastroferom 319   

Forskning, utdannelse og undervisning  210   

Hovedatkomst, mottak selvhenvendere, venteområde, triage  466 466 

Kjøkken/Kantine 220   

Møterom og kontorer klinisk personale 1217   

Støtterom, arkiv 94   

Treningsrom, soverom 168   

Driftes av Oslo kommune     

Allmennlegevakt barn 211 211 

Allmennlegevakt voksne, inkludert ruslegevakt 851 851 

Legevaktsentral 280   

Overgrepsmottak 112   

Observasjonspost 718   

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA)  189 70 

Tannklinikk (OK) 555   

Driftes av OUS     

Infeksjonsenhet 150 150 

Håndterapi / Fysioterapi 145   

Operasjon 820   

Ortopedisk poliklinikk & kontroller 469   

Psykiatrisk legevakt 46 46 

Radiologi  750 550 

Skadelegevakt  859 859 

Spesialistfunksjoner 50 50 

Sterilvask 50   

5- døgnspost, ortopedi 739   

Sum netto funksjonsarealer - m
2
                11 101                  3 453  

 

I tabellen er ikke alle arealene spesifisert på de ulike brukerne. En foreløpig vurdering av 

arealfordelingen viser at Oslo kommunes andel vil være 40-50 % av totalarealet. I videre 

skisseprosjektering vil fordelingen kunne endre seg. 


