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Forord

Denne rapporten erskrevet på oppdrag fra Oslo kommune på bakgrunn av en bestilling om
«analysekompetanse for vurdering av kapasitetsbehov i allmennlegevakttjenesten i Oslo».

Formålet med prosjektet er å beregne oppdatert kapasitetsbehov for legevakt samlet for Oslo
med en full kapasitetsutnyttelse på Oslo storbylegevakt fra første dag. Prosjektet skal gi et
analysegrunnlag for å vurdere behovet for kapasitet på legevakt 2 fra 2023 og gi en beregning
av fremtidig kapasitet basert på følgende utvalgte faktorer som befolkningsutviklingen,
befolkningens etterspørsel etter legevaktstjenester, digitalisering, utvikling av
folkehelse/sykdomsbildet og konsekvenser av strategisk legeplan for Oslo.

Agenda Kaupang har bidratt med analysekompetanse og analysekapasitet i en arbeidsgruppe
som videre skal vurdere muligheter for å utnytte all kapasitet i Oslo storbylegevakt fra 2023,
og som et resultat av dette foreta en fornyet vurdering av kapasitetsbehovet for Legevakt 2 før
en eventuell etablering eller utforming av hva en slik legevaktkan eller bør være.

Vi takker alle involverte på Legevakten og i Byrådsavdelingen for et godt samarbeid med å
samle inn og analysere så mye unike data. I tillegg vil vi rette en spesiell takk til
referansegruppen som har bidratt aktivt inn i prosjektet med innspill og kvalitetssikring av
rapporten og datamodellen som er utviklet i dette prosjektet.

Prosjektleder i Agenda Kaupang har vært Rune Holbæk og medarbeidere i prosjektet har vært
Astrid Nesland og Sondre Lund.

Oslo, 19. februar 2020

Agenda KaupangAS
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1 Sammendrag 
Bakgrunn og formål 
Byggingen av ny storbylegevakt på Aker er påbegynt og planlagt åpning skjer i 2023. Det er 
planlagt et volum på 110.000 konsultasjoner i året i det nye lokalet. Tidligere prognoser viser at 
Oslo kommune med denne løsningen, vil ha kapasitet til å kunne betjene befolkningen fram til 2035 
i kombinasjon med en legevakt nr. 2 med inntil 60.000 konsultasjoner i 2035. Med nye 
befolkningsprognoser, som er nedjustert fra tidligere, ser det ut som om kapasiteten som er 
planlagt vil vare fram til første halvdel av 2040-tallet.  

Formålet med prosjektet er å beregne oppdatert kapasitetsbehov for legevakt samlet for Oslo med 
en full kapasitetsutnyttelse på Oslo storbylegevakt fra første dag. Prosjektet skal gi et 
analysegrunnlag for å vurdere behovet for kapasitet på legevakt 2 fra 2023 og gi en beregning av 
fremtidig kapasitet basert på utvalgte faktorer som befolkningsutviklingen, befolkningens 
etterspørsel etter legevaktstjenester, digitalisering, utvikling av folkehelse/sykdomsbildet og 
konsekvenser av strategisk legeplan for Oslo. Oppdraget har ikke bestått i å beregne bemanning 
for å møte kapasitetsbehovet. Vi presiserer at dette er en avgjørende innsatsfaktor for å møte det 
framtidige behovet for legevaktstjenester.  

Som et resultat av oppdaterte analyser og kapasitetsberegninger, vil kommunen foreta en fornyet 
vurdering av kapasitetsbehovet for Legevakt 2 før en eventuell etablering eller utforming av hva en 
slik legevakt kan eller bør være. 

Hovedfunn 
► Våre oppdaterte befolkningsanalyser med legevaktsforbruk per aldersgruppe, viser at den 

planlagte kapasiteten på 170 000 legevaktskonsultasjoner per år, vil kunne være 
tilstrekkelig slik kommunen har planlagt fram til 2040 

► Antall legevaktskonsultasjoner i 2018 og 2019 er på om lag 140 000 i året, ca. 90 000 i 
Storgata og ca 50 000 på Aker 

► Det er ingen stor vekst i antall konsultasjoner totalt de siste tre årene, men legevakten i 
Storgata har de siste årene fått en høyere andel konsultasjoner med en høyere medisinsk 
hastegrad noe som innebærer høyere kompleksitet og tidsbruk 

► En beregning av antall behandlede pasienter per legetime viser at det på det meste 
behandles 2,2 pasienter per legetime på Storgata (dagtid onsdager og torsdager), mens 
beregninger for Aker viser at det jevnt over behandles 3 pasienter per legetime.  

► Det er en betydelig vekst i antall telefonanrop til legevaktssentralen og sentralen klarer kun 
å besvare 54% av henvendelsene i gjennomsnitt i 2019 innen kravet på 2 min. 

► Ved å styre mer av den totale legevaktsaktiviteten i Oslo gjennom hele døgnet, vil den nye 
storbylegevakten teoretisk ha kapasitet til å ta den totale legevaktsaktiviteten i 2023 

o Foreløpige analyser viser at romkapasiteten på 39 planlagte behandlingsplasser 
(inkludert båreplasser) i den nye Storbylegevakten, vil kunne være tilstrekkelig for 
å kunne håndtere prognosen på ca. 145.000 konsultasjoner for begge legevaktene 
i 2023. Dette tilsvarer ca. 3.5 % vekst fra dagens aktivitet.  

► Foreløpige kapasitetsberegninger tilsier at all aktiviteten (begge legevaktene) på de 
travleste dagene i året er håndterbar på Storbylegevakten under gitte forutsetninger om 
bemanning, en økt satsing på legevaktssentralen, bruk av tilgjengelig teknologi som per i 
dag benyttes av private og internasjonale aktører for å styre pasientflyten best mulig og 
samarbeid med fastlegene om tilgjengelighet  

o Legevaktssentralens rolle er helt sentral for kunne optimalisere ressursutnyttelsen 
gjennom hele døgnet og styre deler av pasienttilstrømningen 
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o Befolkningens etterspørsel etter legevaktstjenester vil kunne påvirkes av 
fastlegens praksis når det gjelder tilgang på akutt-tjenester og vil kunne ha en 
vesentlig betydning for behovet for legevakttjenester. Per i dag er det stor 
tilstrømning på legevakt i fastlegenes åpningstid. Dette kan trolig sees i 
sammenheng med manglende tilgjengelighet på telefon hos fastlegene 

o Befolkningens etterspørsel etter legevaktstjenester vil kunne påvirkes av tilbudet 
slik at reisetid og legevaktens tilgjengelighet kan påvirke legesøkningsatferden 

► Oslos innbyggere benytter legevakt i mindre grad enn andre store byer i Norge og 
hovedforklaringen er oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. 

o Oslo har færre legevaktskonsultasjoner enn Bergen, Stavanger, Kristiansand og 
Trondheim i 2018 selv når det tas hensyn til at brudd og skader behandles i 
spesialisthelsetjenesten i Oslo og Bergen. Disse kommunene har i gjennomsnitt 4 
% flere kontakter enn Oslo når brudd og skader er utelatt. Årsakene til dette kan 
være sammensatte og kan blant annet skyldes bedre tilgang på andre 
spesialisthelsetjenester, en velfungerende fastlegeordning og mange tilbydere av 
private helsetjenester i Oslo  

o Øyeblikkelig hjelp-kjeden avhenger av en velfungerende fastlegeordning. Derfor 
må den strategiske legeplanen for Oslo inneholde elementer for å sikre en 
velfungerende fastlegeordning i årene framover. Dersom Oslos innbygger i 
fremtiden vil benytte kommunal legevakt i samme omfang som de andre store 
byene altså en 4 % høyere kapasitet, vil kapasiteten utfordres raskere enn 
planlagt.  

Noen utvalgte funn fra analysene av aktiviteten i Oslo i 2017-2019:  
► Det er kun en svak vekst i antall konsultasjoner de siste 3 årene, antall legevaktskonsultasjoner 

i 2018 og 2019 er på om lag 140.000, ca. 90.000 i Storgata og ca 50.000 på Aker 

► Legevakten i Storgata har de siste årene fått en høyere andel og et høyere antall 
konsultasjoner med en høyere medisinsk hastegrad 

o Antallet oransje pasienter har økt med ca 5.700 konsultasjoner i perioden 2017 til 
2019, noe som utgjør en økning på 26,4 %. 

o Gule pasienter er redusert med 3,4 %, men er fortsatt den største pasientgruppen i 
andel av konsultasjoner 

o Antall grønne pasienter er redusert med 17 % i samme tidsperiode  

o Legevakten i Storgata har en lavere andel «grønne» responser enn legevakten i Asker 
og Bærum i 2018 

► Legevaktssentralen klarer kun å besvare 54% av henvendelsene i gjennomsnitt i 2019 innen 
kravet på 2 min. (Bliksund januar 2020) 

o Kravet i forskriften sier at 80% av alle telefonhenvendelser normalt skal besvares 
innen 2 min. 

o Resultatet i Oslo er blant de dårligste i landet de siste tre årene (2017-2019) 

► Ventetid og behandlingstid er relativt stabil over de siste 3 årene 

► Den travleste dagen de siste tre årene var det 591 pasienter på legevakt 

► På det meste er det 135 pasienter i legevaktlokalene samtidig. I tillegg kommer pårørende. 

► Januar er den travleste og desember den nest travleste måneden 

► Det er travlest rundt åpningstidene på Aker både i ukedag og helg 

► Det er betydelig aktivitet på Storgata i fastlegenes åpningstid med Oslos egne innbyggere 

► Det er en kraftig økning i antall ambulanser og halvparten som kommer inn med ambulanse 
reiser hjem på egenhånd 
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Anbefalinger for veien videre 
► Datamodellen som viser aktivitetsdata for perioden 2017 til 2019 bør vedlikeholdes og 

benyttes i det videre utviklingsarbeidet for å få innsikt i de viktigste driverne for aktivitet og 
benyttes strategisk for å styre kapasiteten bedre gjennom hele døgnet 

► De tre årene fram til oppstart, må benyttes til å forstå pasientflyten bedre, planlegge driften 
ut fra analyser av dagens aktivitet og ta i bruk ny teknologi for å styrke kapasiteten og 
beredskapen innenfor dagens rammer i årene framover 

o Videokonsultasjoner 

o Selvbetjeningsløsninger 

o Pasientstyringssystemer 

o Real-time køstyringssystemer 

► Full kapasitet fra dag 1 på storbylegevakten, betyr i praksis redusert pasientvolum eller en 
annen funksjon på legevakten på Aker. Vi vil anbefale en bufferkapasitet ved å videreføre 
to legevaktlokaler inntil det er etablert konkret erfaring med storbylegevaktens reelle 
kapasitet. Det må gjøres noen strategiske valg for hvordan driften på Aker legevakt skal 
videreføres både når det gjelder  

o Åpningstider (f.eks. felles legevakt på natt, regulering av åpningstid på dagtid) 

o Bemanning 

o Felles mottak på storbylegevakten 

o Pasientgruppe 

o Timebestilling  

► Bruke datamaterialet til å styre pasientflyten i større grad enn i dag 

o I mottaket for å forflytte pasientene tidligere 

o Arbeidsflyten til de relevante pasientgruppene 

o Tilordne pasienter til de riktige behandlingssløyfene 

 Team 2 har for eksempel lengst ventetid per i dag, men skal etter planen 
ha kortest behandlingssløyfe 

o Redusere behandlingstiden på behandlingsrommene 

► Dimensjonering av legevaktsentralen  

o I hvor stor grad vil bedre kapasitet og bruk av tilgjengelig teknologi kunne styre 
pasientflyten riktigere og i større grad enn i dag 

► Vurdere konsekvenser av strategisk legeplan for Oslo så snart den er ferdigbehandlet 

o Befolkningens etterspørsel etter legevaktstjenester vil kunne påvirkes av 
fastlegens praksis når det gjelder tilgang på øyeblikkelig hjelp-timer og vil kunne 
ha en vesentlig betydning for behovet for legevakttjenester.  

o Per i dag er det stor tilstrømning på legevakt i fastlegenes åpningstid. Hvor mye av 
dette kan og bør fases direkte til fastlegene?  
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2 Innledning
Bakgrunnen for prosjektet
Ny storbylegevakt åpner i 2023 i nybygde lokaler på Aker. Storbylegevakten er planlagt for et
volum på 110 000 konsultasjoner i året dvs. å kunne betjene befolkningen i 2035. Med nye
befolkningsprognoser som er nedjustert fra tidligere ser det ut som om kapasiteten som er planlagt
vil vare fram til første halvdel av 2040-tallet.

Bakgrunnen for prosjekteter å beregne kapasiteten for legevakt samlet og med en full
kapasitetsutnyttelse på Oslo storbylegevakt fra første dag. Oppdraget svarer ut behovet for
kapasitet og gir en beregning av fremtidig kapasitet.

Problemstillingene Oslo kommune søker svar på i dette oppdraget og i videre arbeid er:

Dersom vi ønsker å benytte kapasiteten i Oslo storbylegevakt fullt ut fra dag 1, hva betyr
det?

Gir endret funksjons-og arealbeskrivelser i forhold til dagens trange og ikke godt
tilpassede lokaler, en endring i tidsbruk av ub-rommene slik at vi kan behandle flere
pasienter?

Kan vi ved bruk av nye teknologiske løsninger styre flyten av pasienter bedre slik at vi
utnytter personellressursene og lokalene bedre?

Svarene på problemstillingene får betydning for vurderingene av innhold og lokalisering av en
legevakt 2.

Formålet med prosjektet
Agenda Kaupang har bidratt med analysekompetanse og analysekapasitet i en arbeidsgruppe som
skal vurdere muligheter for å utnytte all kapasitet i Oslo storbylegevakt fra 2023, og som et resultat
av dette foreta en fornyet vurdering av kapasitetsbehovet for Legevakt 2 før en eventuell etablering
eller utforming av hva en slik legevakt kan eller bør være.

Prosess
Det har vært gjennomført 4 møter i referansegruppa. I tillegg har det blitt gjennomførtett ekstra
arbeidsmøte for å kvalitetssikre datamodellen som er utviklet i prosjektet.

Referansegruppen har bestått av:

Jon Wilhelm Ørstavik, avdelingsdirektørAllmennlegevakten

Beate Nilsen, ansvarlig for legetjenesten Allmennlegevakten

Ingvild Eggereide, avdelingssykepleier Allmennlegevakten/Prosjektleder Digitalt
mottak

Gry Knudtzen, seksjonsleder for sykepleietjenesten legevakt Aker

Hege Therese Ruud Karlsen, seksjonsleder for sykepleietjenesten Allmennlegevakten
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► Ida Natås, leder for telefonvaktsentralen i Oslo 

► Kari Røn Sebuødegård, sykepleietjenesten Aker 

► Erlend Elde, seksjonsleder legevakt Aker 

► Jon Hjellum Vibeto, overlege, legetjenesten Aker  

► Cecilie Hasselgård, tillitsvalgt DNL i Helseetaten  

► Katrin Kreutz, hovedtillitsvalgt NSF i Helseetaten 

► Ingvild Bryde-Erichsen, prosjektleder Byrådsavdeling eldre, helse og arbeid 

► Astrid Nesland, rådgiver Agenda Kaupang 

► Rune Holbæk, rådgiver Agenda Kaupang 

 

Leseveiledning 
I kapittel 3 beskriver vi først metoden for datauttrekket og kort om datakvaliteten. Deretter viser vi 
utvalgte uttrekk fra datamodellen for perioden 2017 til 2019 som kan ha betydning for å vise 
kapasitetsbehovet for legevaktstjenester i framtiden.  

I kapittel 4 presenteres beregninger for kapasitetsbehov for legevaktstjenester og kapasiteten i 
lokalene på ny Storbylegevakt. Forhold som kan påvirke kapasitetsbehovet blir beskrevet.  

Noen ord og uttrykk som fremkommer i rapporten kan kreve forklaring og vedlegget i kapittel 5 har 
en ordliste som forklarer de mest brukte uttrykkene.  

Tidligere kapasitetsberegninger 
Det er gjort noen kapasitetsberegninger i forbindelse med delfunksjonsprogrammet. Beregningene 
viser en restkapasitet på behandlingsrom ved de forutsatte 110 000 konsultasjonene. 

 Forutsetningene som ligger til grunn for tidligere beregninger er: 

► Demografivekst som middelalternativet i Oslos framskrivninger 

► Tid i UB-rom på 45 minutter per pasient 

► Legesøkningsatferd som de siste 5 årene 

► Bygget og forutsetninger om /muligheter for effektiv legedrift  

Særskilt om beredskapsfunksjonen til legevakten 
Kommunen er etter helseberedskapsloven pliktig til å hjelpe ved ulykker og andre akutte 
situasjoner. Legevakten er i slike tilfeller det viktigste redskapet for å ivareta helseberedskapen. 
Hvorvidt restkapasitet i legevakten må være tilstede og hvor stor denne må være for å kunne 
ivareta en beredskapsplikt, har ikke vært undersøkt i dette oppdraget. Videre arbeid med 
planlegging av den samlede legevaktskapasiteten bør ta hensyn til masseskadehendelser, 
epidemier osv. 
 
Oslos geografiske plassering og tilgang til spesialisthelsetjenesten innebærer at Oslo er en del av 
en samlet beredskap innen rimelig reiseavstand med unntak om det skulle være en nasjonal 
samtidig krise.  
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3 Analyser av dagens aktivitet 
I dette kapittelet beskriver vi først kort metoden for datauttrekket og kort om datakvaliteten. Deretter 
viser vi utvalgte analyser fra datamodellen for perioden 2017-2019 som kan ha betydning for 
kapasitetsbehovet for legevaktstjenester i framtiden.  

3.1 Metode og datamateriale 
Omløpshastigheten på konsultasjonene består av:  

(1) ventetiden før pasienten får behandling 
(2) behandlingstiden hvilket inkluderer tiden til transport, ventetid på båre, ventetid til 

laboratorieprøver og tid med lege 
(3) den totale oppholdstiden for pasienten på legevakten 

Agenda Kaupang har benyttet gjennomsnittet for alle diagnosegrupper ved beregning av 
omløpshastigheten. Dette er gjort for å kunne gi et overordnet bilde av utviklingen. Vi har ikke 
vurdert utviklingen innen enkelte diagnosegrupper i denne rapporten, men datamodellen vil gi 
muligheter for å gjennomføre slike analyser. 

For å få et mest mulig riktig bilde av omløpshastigheten på de to legevaktene har Agenda 
Kaupang, i samråd med referansegruppen, utelatt enkelte konsultasjoner. Dette skyldes 
manglende verdier, dårlig kvalitet på den registrerte dataen, eller fordi dataene påvirker 
gjennomsnittstidene i stor grad. Når det gjelder totaldata for aktivitet er verdiene imidlertid med. 
Følgende data er utelatt i tabellene som omhandler omløpshastighet: 

► Pasienter som ventet lengre enn 8 timer for å få behandling 

► Behandling som varte lengre enn 4 timer 

► Total oppholdstid på mer enn 8 timer 

► Forgiftningsdiagnosene P15 - P19 som består av kronisk/akutt alkoholmisbruk, 
legemiddelmisbruk og stoffmisbruk 

Manglende eller ekskludert data utgjør rundt 36.700 konsultasjoner (9 %) i perioden 2017 til 2019. 
11 % av dataen på Storgata er ekskludert, mens 5 % av dataen på Aker er utelatt. 

Det er verdt å merke seg at det er lavere datakvalitet på de røde responsene (høy 
hastegradsvurdering) enn for de øvrige responsene, da akutt pasientbehandling alltid prioriteres 
foran registrering av pasientinformasjon. Vi har likevel valgt å inkludere denne dataen for å få en 
tilstrekkelig oversikt over de røde responsene. Ut fra datamaterialet har vi ikke kunne beregne 
faktisk tid hos lege slik at behandlingstiden inneholder andre elementer. Behandlingstid slik den er 
definert i vårt datamateriale er tiden fra legen registrerer pasientkontakt og til pasienten forlater 
avdelingen. Dette betyr at tiden som benyttes på båreplassene også teller med i behandlingstiden.  

For en mer detaljert beskrivelse av metoden henvises det til vedlegg 1.  

3.2 Oppsummering av analysene 
Det er registrert 419.961 konsultasjoner i perioden 2017-2019. 85 % av pasientene kom fra Oslo 
og det var flest treåringer som mottok behandling. Aldersgruppene 0-10 år og 21-30 år står for de 
fleste konsultasjonene med henholdsvis 85.833 og 85.221 konsultasjoner. I gjennomsnitt er 
aktiviteten høyest på søndager, januar måned, og i tidsintervallet 16:00 til 17:00. 
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Rundt 55 % av pasientene var i stand til å ta seg til legevakten ved egen henvendelse, og drøyt   
67 % var i stand til å reise hjem ved egen hjelp. 

Luftveier er den diagnosegruppen som det oftest oppsøkes legehjelp for, tilsvarende 22 % av alle 
diagnoser. 

I snitt var ventetiden på 1 time og 5 minutter, og behandlingstiden var på 53 minutter. Dette gir en 
gjennomsnittlig total oppholdstid på 1 time og 58 minutter når legevaktene på Storgata og Aker ses 
i sammenheng. 

Ventetiden for de 40.429 pasientene som kommer med ambulanse var 1 time og 1 minutt og den 
totale oppholdstiden var 2 timer og 33 minutter. Disse kommer inn jevnt gjennom hele døgnet og 
venter ofte på båreplass. Det betyr at 1-2 av båreplassene er opptatt som venteplass for 
ambulansepasienter gjennom hele døgnet.  

3.3 Samlet aktivitet 
Tabellen under viser antall konsultasjoner i perioden 2017-2019 fordelt på avtalebøkene. På 
Storgata er antall konsultasjoner økt fra 87.825 konsultasjoner i 2017 til 88.128 konsultasjoner i 
2019 (Team 1, Team 2 og Barn). Dette tilsvarer en vekst på 303 konsultasjoner eller 0,3 %. 

På Aker er antall konsultasjoner redusert fra 52.497 i 2017 til 51.132 konsultasjoner i 2019 (LV 
Aker og LV Aker Gult team). Dette gir en nedgang på 1.365 konsultasjoner eller 2,6 % i perioden. 

Antall konsultasjoner er praktisk talt på samme nivå, men har totalt sett hatt en svak nedgang fra 
2017 til 2019, fra 140.332 i 2017 til 139.260 i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 1.072 
konsultasjoner eller 0,8 %. I samme tidsrom har Oslos befolkning økt med 2,1 %. Årsaker til 
nedgangen i konsultasjoner er ikke undersøkt. Fortrengning kan være en av årsakene, det vil si at 
en full legevakt med ventetid betyr at innbyggerne søker andre alternativer.  

 

 

Figur 1 Samlet aktivitet fordelt på avtalebøkene 
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På Storgata har Team 1 og Barn hatt en pasientvekst i treårsperioden. På Team 1 er antallet 
konsultasjoner økt med ca. 4.100 pasienter eller 9,1 % fra 2017 til 2019. Team 2 har hatt en kraftig 
nedgang i antall pasienter i perioden. Nedgangen er på rundt 3.900 pasienter eller 14,2 %. Dette 
skyldes ikke pasientgrunnlaget, men snarere organisering av oppgaveflyten mellom teamene.  

LV Aker har også hatt en nedgang fra 2017 til 2019. På LV Aker er antall konsultasjoner redusert 
fra ca. 46.100 i 2017 til rundt 44.800 konsultasjoner i 2019. Dette gir en nedgang på ca. 1.300 
konsultasjoner eller 2,9 % i perioden. Årsaker til nedgangen i konsultasjoner er ikke undersøkt.  

3.4 Omløpshastighet 

Totaloversikt  
I dette avsnittet omtaler vi den totale gjennomsnittlige ventetiden, behandlingstiden og 
oppholdstiden for de enkelte år for begge legevaktene. Som figuren under viser har ventetiden, 
behandlingstiden og den totale oppholdstiden vært stabil de siste årene. Vi gjør oppmerksom på at 
enkelte konsultasjoner og diagnoser er utelatt fra figurene som omhandler omløpshastighet, jf. 
avsnitt 3.1. Pasienter som kommer inn med ambulanse er inkludert i omløpshastighetene under på 
lik linje med andre pasienter. Ventetiden til disse er som tidligere nevnt ofte på en båreplass og de 
kommenteres særskilt i kapittel 4 i kapasitetsberegningene.  

 

 

Figur 2 Oversikt over omløpshastighet for begge legevakter 

 

Tabellen under viser den samlede gjennomsnittlige omløpshastigheten i treårsperioden fordelt på 
avtalebøkene. Gjennomsnittstidene vil kunne variere basert på innkode (hvordan pasienten kom 
inn), triagering (medisinsk hastegrad), diagnose og hvilken periode/når pasienten ankom 
legevakten. 
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Tabell 1 Omløpshastighet fordelt på avtalebøkene 

 

Legevakten på Storgata 
Figuren under viser gjennomsnittstidene på Storgata de siste tre årene. Som tidligere vist, har 
antallet konsultasjoner kun hatt en svak økning på Storgata fra 2017 til 2019. Ventetiden, 
behandlings-tiden og den totale oppholdstiden har derimot vært nedadgående i samme periode. 

 

 

Figur 3 Omløpshastighet for legevakten på Storgata  

Legevakten på Aker 
Figuren under viser antall konsultasjoner og gjennomsnittstidene på Aker de siste tre årene. 
Antallet konsultasjoner har hatt en svak nedgang fra 2017 til 2019. I samme periode, har 
ventetiden, behandlingstiden og den totale oppholdstiden vært økende. 
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Figur 4 Omløpshastighet for legevakten på Aker 

Vi ser at det totalt sett er store tidsvariasjoner mellom de to legevaktene. Aker har høyere 
effektivitet og en mindre kompleks pasientgruppe enn Storgata. Samtidig er det grunn til å tro at 
lokalene på Aker er mer hensiktsmessige for effektiv drift ettersom dette er et nyere bygg. Det er 
grunn til å tro at behandlingstid og samlet oppholdstid blir lengre når det blir en større andel 
pasienter med høyere medisinsk hastegrad.  

3.5 Triagering/medisinsk hastegrad på Storgata 
De neste figurene viser hvordan pasientene ble triagert eller medisinsk hastevurdert i løpet av 
treårsperioden. De gule responsene utgjør ca. 41 % av alle responsene på Storgata i 2019. Data-
materialet viser videre en nedgang i antall gule (haster) og grønne (vanlig) pasienter fra 2017 til 
2019. På den andre siden, så har det vært en vekst i antallet røde (akutt) og oransje (alvorlig) 
pasienter. Særlig de oransje pasientene har økt kraftig i perioden på bekostning av de mindre 
alvorlige hastegradene.  

Rundt 8 % av pasientene ble vurdert som oransje responser i 2017. Andelen er steget til 10 % i 
2019. De oransje pasientene er økt med nærmere 5.700 responser fra 2017 til 2019, tilsvarende en 
26,4 %. Av det totale pasientgrunnlaget, er de gule responsene i samme periode redusert med 0,5 
%-poeng og de grønne med 2,0 %-poeng. Vi har ikke undersøkt årsakene til endringen. 
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Figur 5 Aktivitet på Storgata fordelt på medisinsk hastegrad/triagering 

 

På Storgata, var ventetiden i snitt lengst for de grønne responsene (1 time og 50 minutter). 
Responsene med oransje triagering hadde lengst behandlingstid, i snitt 1 time og 25 minutter. Når 
det gjelder den totale oppholdstiden, lå de gule responsene høyest med 2 timer og 45 minutter. 

I 2019 ble det registrert ca. 1.300 responser uten en triageringsgrad på Storgata. 

Tabell 2 Omløpshastighet sortert på medisinsk hastegrad/triagering 

 

På Aker var de fleste responsene vurdert som grønne i 2019, tilsvarende 81 %. Vi gjør 
oppmerksom på at Aker ikke triagerer på samme måte som Storgata, kun skiller køen i «haster» og 
«haster mindre». Dataene vil derfor ikke være sammenliknbare.  

3.6 Bostedskommune 
Datasettet viser at 85 % av pasientene i perioden 2017-2019 var fra Oslo kommune. Bærum, 
Lørenskog, Bergen og Skedsmo følger med en andel på mellom 0,3 og 0,7 % av de samlede 
konsultasjonene. For drøyt 5,7 % av konsultasjonene er ikke bostedskommunen angitt. Vi antar at 
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dette skyldes at det er konsultasjoner for arbeidsinnvandrere, migranter og turister. Figuren 
nedenfor viser kommunene med høyest antall konsultasjoner gjennom treårsperioden. I hovedsak, 
er det nabokommunene og de større kommunene som utgjør det øvrige pasientgrunnlaget på 
legevaktene i Oslo. 

 

Figur 6 Antall konsultasjoner fordelt på bostedskommune 

Analysen viser videre at pasienter fra Oslo kommune i større grad utgjør de grønne responsene 
(86,5 %), i motsetning til de andre responsgradene. Andre kommuners innbyggere utgjør 
eksempelvis en større andel av de røde og oransje responsene. Pasienter fra Oslo utgjorde 77,6 % 
av de røde responsene, og 81,2 % av de oransje responsene i perioden 2017 til 2019. 

For drøyt 5.400 konsultasjoner er det ikke angitt en triageringsgrad. 80 % av disse konsultasjonene 
gjelder pasienter fra Oslo kommune. 

Veksten i de omkringliggende kommunene kan ha betydning for kapasiteten på Oslos legevakt. I 
befolkningsframskrivingene til SSB vokser nabokommunene i oversikten med 14 % fram til 2035 og 
med 18 % til 2040.  

3.7 Alder 
Fordelt på ettårig alder, så ser vi at de yngste pasientene under 5 år oppsøker legevakt mest. Det 
er flest treåringer som mottok legebehandling i perioden 2017-2019. Dette tilsvarer 15.642 
konsultasjoner eller 3,7 % av pasientgrunnlaget, mens 3-åringer i befolkningen tilsvarer omtrent 1,2 
% av befolkningen. 
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Figur 7 Antall konsultasjoner fordelt på pasientens alder 

Det er aldersgruppen 21-30 år som utgjør den største pasientgruppen på de to legevaktene. Når vi 
ser på utviklingen fra 2017 til 2019, er det de yngste pasientene som i større grad oppsøker 
legevakten1. De yngste innbyggerne under 5 år utgjør 6,1 % av innbyggerne, men står for 14,4 % 
av konsultasjonene. Dette er særlig relevant for kapasiteten fordi andelen yngre innbyggere i 
befolkningen går ned i årene frem mot 2040. Figuren under viser tiårige aldersgrupper for 
innbyggere over 10 år. Under 10 år er aldersgruppene splittet opp for å vise under og over 5 år. 

 

 

Figur 8 Antall konsultasjoner fordelt på aldersgruppe 

                                                      
1 I 2017 og 2018 er 0-åringene registrert som 1-åringer i legevaktens fagsystemer og det ser derfor ut som om 
det er få konsultasjoner i disse årene i figuren under. 
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Figuren under viser antallet konsultasjoner fordelt på aldersgruppe og som andel av 
konsultasjoner. Verdien for antall konsultasjoner kan leses av på primæraksen og andel av 
konsultasjoner markert med blå linje leses på sekundæraksen. På Storgata, utgjorde 
pasientgruppen 21-30 år 21 % av pasientgrunnlaget i perioden 2017-2019. Denne pasientgruppen 
hadde også den lengste ventetiden i snitt (1 time og 35 minutter). Behandlingstiden og den totale 
oppholdstiden var høyest for de eldste pasientene over 80 år. Blant de yngre aldersgruppene er 
gjennomsnittidene for behandling lavere enn for de øvrige gruppene. 

 

 

Figur 9 Antall konsultasjoner fordelt på aldersgruppe Storgata 

 

Tabell 3 Omløpshastighet fordelt på aldersgruppe på Storgata 
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På Aker utgjør de yngre pasientene en høyere andel av pasientgrunnlaget enn på Storgata. 
Pasientene under 20 år utgjorde nærmere 34 % av pasientgrunnlaget på Aker i perioden 2017 til 
2019. På Storgata utgjorde denne gruppen 24 %.  

På Aker var ventetiden i snitt høyest for aldersgruppene 11-20 år og 21-30 år, begge på 39 
minutter. Behandlingstiden og den totale oppholdstiden var høyest for pasienter over 90 og 
behandlingstiden for barn under 5 år en del høyere enn for mange av de øvrige aldersgruppene. 

 

 

Figur 10 Antall konsultasjoner på Aker fordelt på aldersgruppe 

 

Tabell 4 Omløpshastighet for pasienter på Aker fordelt på aldersgruppe 
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3.8 Tider på døgnet 
De neste tre figurene viser aktiviteten på legevaktene etter tider på døgnet. Tidsintervallene er på 
en time. Samlet sett er det i tidsintervallet 16:00 til 17:00 som er den mest hektiske perioden og 
dette har en direkte årsak i at legevakten på Aker har sin åpningstid kl. 16 i ukedagene og kl. 10 i 
helgene. Rundt 9,5 % av alle konsultasjoner hadde en innkomsttid i løpet av timen mellom 16:00 
og 17:00. 

 

 

Figur 11 Samlet aktivitet fordelt på tider på døgnet for begge legevakter 

På Storgata er aktiviteten i snitt mer stabil gjennom dagen. Toppunktene ligger mellom 10:00 til 
15:00 på dagen, hvor ca. 30 % av alle konsultasjonene kommer. Etter 19:00 er antallet 
konsultasjoner synkende. 
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Figur 12 Aktivitet fordelt på tider på døgnet på Storgata 

 

Figuren under viser at aktiviteten er størst rundt åpningstidene på Aker. Toppunktene ligger mellom 
10:00 til 11:00 (åpningstiden i helgen) og 16:00 til 17:00 (åpningstiden på hverdager). I løpet av 
disse to timene kommer ca. 23 % av alle konsultasjonene når man ser hverdagene og helg i 
sammenheng. 

 

 

Figur 13 Aktivitet fordelt på tider på døgnet for Aker 
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3.9 Aktivitet gjennom året 
Når vi ser på hvilke måneder som har flest konsultasjoner, skiller januar og desember seg tydelig 
fra de øvrige månedene. Drøyt 18 % av alle konsultasjonene gjennom året foregår i disse to 
månedene. 

 

 

Figur 14 Samlet aktivitet fordelt på måned 

I treårsperioden mellom 2017 og 2019, er oktober måneden med høyest ventetid, behandlingstid 
og oppholdstid i snitt. August er i snitt måneden med lavest ventetid, og april er måneden med 
lavest behandlingstid og total oppholdstid. Vi har ikke undersøkt årsaker til dette.  

 

Tabell 5 Omløpshastighet fordelt på måned 
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3.10  Aktivitet gjennom uken 
Statistikken viser at det samlet sett er mest aktivitet i helgene. Nærmere 33 % av alle 
konsultasjonene foregår på lørdag og søndag. På Storgata er det jevn aktivitet gjennom uka 
(mandager har mest aktivitet), mens Aker har trykket i helgene. 

Ventetiden, behandlingstiden og oppholdstiden er i snitt lavere i helgene, men dette skyldes i stor 
grad de lave gjennomsnittstidene på Aker. 

 

 

Figur 15 Aktivitet gjennom ukens dager begge legevakter 

 

Tabell 6 Omløpshastighet fordelt på ukens dager begge legevakter 

 

3.11  Diagnosegrupper 
Figuren under viser hvilke diagnosegrupper som det oftest oppsøkes hjelp for på legevaktene. 
Luftveier utgjør den største andelen av konsultasjonene med en andel på 22 %, etterfulgt av 
allment og uspesifisert (15 %) og fordøyelsessystemet (15 %). Konsultasjoner med psykisk sykdom 



1020986  ►  Framtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i Oslo   ►  2020  ►  23 

øker mest i perioden 2017-2019 med ca. 1.000 pasienter eller 15 %. Diagnosegruppen utgjør 
nærmere 5,4 % av pasientgrunnlaget. Dette er de mest tidkrevende pasientene i behandling.  

Det er lavest ventetid på huddiagnoser, og lavest behandlingstid på øyediagnoser. Det er 
ørediagnoser som har den laveste gjennomsnittlige oppholdstiden og det har sannsynligvis en 
sammenheng med at det er en overvekt av små barn med denne diagnosegruppen.  

 

Figur 16 Samlet aktivitet etter diagnosegruppe 

3.12  Innkode 
De ti mest vanlige innkodene er presentert i figuren under. I perioden 2017-2019 var over 
halvparten av alle pasientene (55 %) i stand til å ta seg til legevakten ved egen henvendelse. 
Psykiatrisk legevakt er den nest vanligste innkoden, etterfulgt av ambulanse. Både antallet 
pasienter som ankommer med ambulanse og antallet som kommer fra psykiatrisk legevakt er 
økende i perioden. Pasientene med psykiatrisk legevakt som innkode reiser hjem i mer enn 80 % 
av tilfellene mens 3 % av disse henvises til Ullevål og 2 % til OBS-posten.  
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Figur 17 Antall konsultasjoner fordelt på innkoder 

 

 

 

Av de ti vanligste måtene pasientene ankom legevakten, var det i snitt lavest ventetid, 
behandlingstid og oppholdstid dersom pasienten ankom med familie. Pasienter som ankom fra 
barneseksjonen hadde lengst ventetid, pasienter som ankom fra såravdelingen hadde lengst 
behandlingstid, og pasienter som ankom fra bruddavdelingen hadde lengst oppholdstid i snitt. 
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3.13  Utkode 
De aller fleste som ankom legevakten var i stand til å reise hjem ved egen hjelp (67 %). Drøyt 5 % 
av pasientene dro fra legevakten før konsultasjon.  

 

 

Figur 18 Antall konsultasjoner fordelt på utkode 

 

Tabellen under viser at de pasientene som gikk før konsultasjon i snitt hadde en oppholdstid på     
3 timer og 28 minutter før de ble registrert som gått. 

Tabell 7 Omløpshastighet fordelt på noen utvalgte utkoder 

 

I årene 2017-2019 gikk det totalt 19.150 pasienter før behandling og 2.168 pasienter under 
behandlingen. Av de som gikk før behandling hadde 56 % fått grønn medisinsk hastegrad og 36 % 



1020986  ►  Framtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i Oslo   ►  2020  ►  26 

hadde gul hastegrad. At pasienter går før behandling tyder på at ventetiden sannsynligvis har blitt 
opplevd som for lang. 

3.14  Toppbelastning 
Figuren under viser aktiviteten per døgn i treårsperioden. Som tidligere beskrevet, ser vi at 
konsultasjonstoppene kommer rundt januar og desember måned.  

 

 

Figur 19 Antall konsultasjoner per døgn siste tre år 

 

På den travleste dagen de siste tre årene, 29. desember 2018, var det 591 pasienter totalt på de to 
legevaktene. I datamodellen hvor alle dataene om konsultasjoner ligger inne vil man kunne se hvor 
mange pasienter som kom inn på et gitt tidspunkt, og når pasienten kom ut. På denne måten kan 
man beregne toppunktene slik det er gjort i kapittel 4.  

Figuren under leses sammen med tabell 8 og viser et eksempel fra 29. desember 2018. Vi ser at 
av de 58 pasientene som kom inn i tidsintervallet 11:00 til 12:00, gikk 4 pasienter ut i samme 
tidsperiode, 17 i tidsintervallet 12:00 til 13:00, osv. 

For de som kom mellom 11:00 og 12:00 og gikk ut mellom 12:00 og 13:00, var ventetiden i snitt 56 
minutter, behandlingstiden 26 minutter, og oppholdstiden 1 time og 22 minutter. Datamodellen 
muliggjør slike analyser for å beregne kapasiteten per time på datoer med spesielt trykk på 
legevaktene. 
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Figur 20 Eksempel på pasienter inn per time den travleste dagen i løpet av tre år 

 

I de fire timene fra 10 til 14 kommer det 203 pasienter, mens det av tabellen under kan leses at det 
i samme tidsperiode går 125 pasienter ut.  

Tabell 8 Pasienter ut per time den travleste dagen i løpet av tre år 
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3.15  Telefonaktivitet 
I figurene under viser vi telefontrafikken for fire ulike telefonkøer i perioden 2017 til 2019 hentet ut 
fra fagsystemet Bliksund.Totalt er det registrert nærmere 832.000 telefonanrop i denne perioden 
for disse fire køene.  

 

 

Figur 21 Telefontrafikken for fire ulike telefonkøer i perioden 2017 til 2019. Kilde Bliksund 

 

Totalt ble 65,4 % av anropene besvart. Av disse, ble 42 % besvart innen 2 minutter.  

Tabell 9 Andel telefonanrop som ble besvart totalt i perioden 2017 til 2019. Kilde Bliksund 
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Ser vi videre på responstidene, er svartiden, samtaletiden og totaltiden svært ulik avhengig om 
telefonen ble besvart innen 2 minutter eller ikke. 

Den gjennomsnittlige svartiden er på 5 minutter og 30 sekunder i de tilfellene telefonen ikke 
besvares innen 2 minutter. Det skiller videre 5 minutter på totaltiden mellom anrop med svartid over 
og under 2 minutter. 

En interessant observasjon er at det er LV-helse som har den lengste samtaletiden. Dette er linjen 
som andre helseaktører i kommunen kan ringe og be om råd eller bestille sykebesøk. Linjen er 
prioritert over 116117 Oslo linjen. Når operatøren er opptatt på denne linjen betyr det at publikum 
for øvrig må vente på svar. I den ressurssituasjonen Legevaktssentralen har vært og er i, kan det 
stilles spørsmål om den delen av aktiviteten som omhandler råd og veiledning kunne vært rutet til 
annen rådgivningstjeneste i kommunen. 

  

Tabell 10 Telefonaktivitet – gjennomsnittstider Kilde Bliksund 

 

 

Nedenfor ser vi telefonaktiviteten etter tider på døgnet gjennom treårsperioden. Som det fremgår 
av figuren, så er aktiviteten forholdsvis stabil mellom kl. 9:00 og 21:00. 
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Figur 22 Telefonaktivitet for 4 samtalekøer etter tider på døgnet siste tre år. Kilde Bliksund 

 

I neste graf er den samlede aktiviteten på legevaktene sortert etter tider på døgnet med 
telefonaktiviteten lagt over (samme figur er gjengitt i avsnitt 3.8). Her ser vi alle anrop både 
ubesvarte og besvarte.  

 

Figur 23 Alle anrop, ubesvarte og besvarte og konsultasjoner. Kilde Bliksund 
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Vi ser i figuren under at antallet besvarte anrop stiger kraftig mellom kl. 06:00 og 10:00, når antallet 
konsultasjoner er lavere enn aktiviteten på telefon. 

På dagtid er det kun i perioden mellom kl. 14:00 og 16:00 at telefonaktiviteten er høyere enn 
aktiviteten på legevakten. Her er telefon og konsultasjoner i motfaser.  

 
Figur 24 Telefonaktivitet for besvarte anrop og konsultasjoner sett sammen siste tre år. Kilde Bliksund 

 

3.16  Sammenlikning med noen andre store kommuner  
Oslo kommune ønsket å få noen sammenliknbare data fra andre store kommuner. En henvendelse 
til de andre ASSS-kommunene resulterte kun i to svar. Svarene var at de har styringsdata som er 
skreddersydd ut fra deres elektroniske pasientjournaler, men som sannsynligvis ikke har noen som 
helst nytte for Oslo.  

Vi benytter av den grunn aktivitetsdata fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for å vise 
forskjellene i legevaktforbruk og profilen på type kontakt. Dataene i KPR viser til 
bostedskommunens innbyggere uavhengig av legevakt som er oppsøkt og viser dermed ikke 
forbruk av legevaktstjenester i kommunen der behandlingen er gitt.  

Figuren under viser antall kontakter per innbygger i 2017 og 2018 for de fem største 
bykommunene.  
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Figur 25 Antall kontakter på legevakt 2017 Kilde: KPR 

 

Oslo og Trondheim er kommunene med mest sykebesøk. Trondheim har en relativt forskjellig profil 
fra de andre ved at det er langt mer enkle kontakter2.  

Oslo og Bergen er de kommunene som har innbyggere med minst legevaktsforbruk. Begge disse 
har mindre enkel kontakt enn de andre kommunene. Hver innbygger i Oslo har 0,174 
konsultasjoner på legevakt i 2018 og totalt 0,26 kontakter når alle kontakter er talt med. En 
forklaringsfaktor for forskjellene i legevaktsforbruk kan være i oppgavefordeling mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Oslo og Bergen er samlokalisert med 
spesialisthelsetjenestens skadepoliklinikk og brudd- og alvorlige sårskader behandles dermed der.  

For å kontrollere for forskjeller i oppgavefordeling har vi tatt ut noen diagnoser som typisk vil 
behandles på skadelegevakt. Dette er bruddiagnoser i kodeintervallet L72 - L76 og sårdiagnoser i 
kodeintervallet S13 - S193. Forskjeller mellom de store byene viser at det i Trondheim, Stavanger 
og Kristiansand henholdsvis er 4, 5 og 6 ganger så mange av disse diagnosene målt i kontakter 
per innbyggere sammenliknet med Oslo. Dette tyder på at disse kommunene behandler brudd og 
sårskader i primærhelsetjenesten (legevakt) mens Oslo og Bergens innbyggere blir behandlet i 
spesialisthelsetjenesten. 

Hvis vi legger gjennomsnittet av differansen til de andre kommunene til Oslos samlede kontakter, 
ville Oslo fortsatt hatt et lavere legevaktsforbruk med omtrent 4 % sammenliknet med de andre 3 
store som ikke har skadelegevakt i spesialisthelsetjenesten.  

3.17  Antall pasienter per legetime 
Dette prosjektet har ikke bestått i å se på bemanning på den nye Storbylegevakten, men kun å 
gjøre kapasitetsberegninger av arealet/antall rom. Kapasiteten for pasientbehandling avhenger 
selvfølgelig av bemanningen. Vi har gjort en enkel beregning av hvor mange behandlede pasienter 

                                                      
2 Enkle kontakter innebærer kun en kort kontakt med prosedyrer utført av hjelpepersonell etter delegasjon fra 
legen eller rådgivning fra hjelpepersonell. Jfr. https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/takster/ofte-brukte-
takstar-for-legar#a.-enkle-pasientkontaktar 
3 For oppslag i kodeverket se: https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/-1 
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det er per legetime på Storgata i årene 2017-2019. Beregningene viser ikke om antallet pasienter 
per legetime skyldes tid som kreves for behandling eller høy eller lav pågang av pasienter.   

Vi har tatt utgangspunkt i følgende bemanningsplan: 

Tabell 11 Bemanningsplan for legevakten Storgata  

 

Timene for mellomvakten har vi i analysene delt i to og fordelt på dagvakten og kveldsvakten. 
Deretter har vi sett på gjennomsnittlig antall konsultasjoner fordelt på ukedagene og delt disse på 
antall tilgjengelige legetimer. Vi har trukket fra 0,5 timer pause på dagvakten og kveldsvakten, men 
ikke på nattvakten. Tabellen under viser at det er ulikt antall behandlede pasienter per legetime. 
Det behandles flest pasienter per legetime på dagvakten på onsdager og torsdager og færrest 
pasienter per legetime på nattvakten på fredager. 

Tabell 12 Antall pasienter per legetime Storgata 

Antall pasienter per 
legetime Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dag 
              

1,77  
              

1,73  
              

2,24  
              

2,23  
              

1,71  
              

1,94  
              

1,93  

Kveld 
              

1,02  
              

1,01  
              

1,13  
              

1,10  
              

0,96  
              

1,28  
              

1,29  

Natt 
              

1,21  
              

1,16  
              

1,13  
              

1,13  
              

0,78  
              

0,94  
              

1,21  

 

Hvis vi omgjør analysen over til minutter tilgjengelig per pasient ser vi følgende resultat:  

Minutter tilgjengelig 
per pasient Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Dag  
           
33,9 

           
34,7  

           
26,7  

           
26,9  

           
35,0  

           
30,9  

           
31,1  

Kveld 
           
58,8  

           
59,3  

           
53,0  

           
54,3  

           
62,2 

           
46,8  

           
46,5  

Natt 
           
49,6 

           
51,9  

           
53,0  

           
52,9  

           
77,3  

           
63,8  

           
49,5  
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4 Beregnet kapasitetsbehov for 
legevaktstjenester 2020-2040  

I dette kapittelet viser vi den demografiske utviklingen og beregninger av framtidig behov for 
legevaktstjenester basert på en aldersfordelt framskrivning av behovet. 

4.1 Demografisk utvikling 

Fremgangsmåte kort beskrevet 
I det følgende er det benyttet befolkningsframskrivninger fra Oslo kommunes egen statistikkbank. 
Det er benyttet middelsframskrivninger. For ytterligere metodebeskrivelse se vedlegg 1.  

Per 1.1.2019 hadde Oslo 681.071 innbyggere. Den forventede veksten til 2035 er til 802.801 
innbyggere.  

Oslo kommune lager sine egne befolkningsframskrivinger hvert år, sist publisert i oktober 2019. 
Framskrivningene har et tidsperspektiv på 20 år, fra 2020-2040, og presenteres i tre alternativer, 
mellom, lav og høy vekst. For bydelene presenteres tallene i mellomalternativet og da fram til 2030.   

Befolkningsframskrivningene er et anslag på hvor mange innbyggere Oslo kommer til å ha gitt en 
rekke faktorer og forutsetninger. Desto lenger ut i tid man kommer, jo større er usikkerheten knyttet 
til anslaget. 

Innbyggertallet har endret seg i løpet av konsept- og planleggingsfasen for storbylegevakten slik: 

 

 

2008 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

KVU 2012 575000 599000 658900 718800 778700 838600

KVU/HFP 2016 648000 706320 764640 822960 873000 890000

DFP 2017 648000 693360 738720 777600 815000 854000

KVU LV2 2019 687850 725708 761881 798084 832920

HØST 2019 690284 729838 765960 802801 838937
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Framskrivningen for innbyggere i 2035 er redusert med nesten 9 % siden konseptvalgsutredningen
og hovedfunksjonsprogrammetble utarbeidet i 2016.

Oslos egne beregninger viser at kapasiteten basert på en framskrivning av de siste 5 års aktivitet
på dagens legevakter vil holde seg under til sammen 170.000 konsultasjoner fram til 2042.

4.2 Alternative framskrivninger av behov for legevaktstjenester
Agenda Kaupangs framskrivninger viser det samme bildet for dagens aktivitet regnet som
gjennomsnitt av befolkningens legevaktsforbruk (kilde: Kommunalt pasient- og brukerregister) og
dagens forbruk beregnet etter tiårige aldersgrupper. Når vi så legger utenlandske og andre
kommuners innbyggere til Oslos innbyggeres eget legevaktsbruk, får vi den mørkeblå linjen i
figuren under. Denne linjen bryter kapasitetstaket representert ved den røde linjen først etter 2040.

Figur 26Alternative framskrivninger av behov for legevaktstjenester. Kilde SSB, Oslo kommune og Agenda
Kaupang

Oslos tidligere beregninger basert på de siste 5 årenes aktivitet og Agenda Kaupangs
framskrivninger basert på aldersfordelt forbruk og en gjennomsnittsberegning, samsvarer godt. Vi
ser at aldersforskyvningen mot en større andel eldre brukere ikke har så stor betydning for
forventet volum i og med at andelen yngre i befolkningen går ned. Det innebærer at aldersgruppen
som er storforbrukere av legevakt erstattes med andre storforbrukere.

4.3 Kapasitet i nye legevaktslokaler
Ved innflytting i ny Storbylegevakt i 2023 vil det være avgjørendeå vite hvilken samlet kapasitet
legevaktslokalene har. Vi har gjort en beregning av kapasiteten i nye legevaktslokaler. Til grunn for
beregningen ligger forskjellige metoder. Den første metoden er basert på Lohfert Praetorius
tidligere beregning av kapasiteten på Storbylegevakten.
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Merk at beregningene forutsetter at bemanning ikke er en begrensende faktor. For detaljer se 
vedlegg om metode. Beregninger av antall behandlede pasienter per legetime vises i kapittel 3.17.  

Den andre beregningsmetoden er en stresstest for å se om den travleste dagen på tre år hadde 
kunne gjennomføres i Storbylegevaktens lokaler med gitte forutsetninger.  

Kapasitetsberegningene under er basert på data for omløpshastighet og aktivitet fra kapittel 3 og 
befolkningsframskrivingen fra kapittel 4. 

Kapasitet for behandlingsplasser 
Beregningene som tidligere er gjort av Lohfert Praetorius for kapasiteten på Storbylegevakten viser 
at ved 110.000 konsultasjoner er det en restkapasitet på undersøkelses- og behandlingsrom.  

I 2023 er det derfor en betydelig kapasitetsøkning totalt i kommunen når også Aker tas med. Siden 
vi tar ut pasienter i beregningene med forgiftningsdiagnoser, holder vi i det følgende de to plassene 
som er øremerket disse utenfor når det gjelder kapasitetsberegninger. Vi inkluderer båreplassene 
som er utstyrt på lik linje med undersøkelses- og behandlingsrommene. Det blir da 37 
behandlingsplasser tilgjengelig totalt. Det er verdt å merke seg usikkerhetsfaktorer ved at 
båreplassene også benyttes i ventetiden og at det i referansegruppen er en skepsis mot å 
inkludere disse fullt ut som behandlingsplasser. I hvor stor grad båreplassene kan benyttes som 
behandlingsplasser må vurderes nærmere i neste fase av planleggingen av storbylegevakt.   

Tabell 11 under viser kapasiteten på behandlingsrom hvis alle dagens konsultasjoner flyttes til 
Storbylegevakta. Det er forutsatt en effektivitet tilsvarende dagens omløpshastighet på henholdsvis 
Storgata og Aker for de pasientvolumene de har i dag.  

Tabell 13 Kapasitetsberegning hvis alle konsultasjoner flyttes til Storbylegevakta 

 

Vi har gjort samme beregning med alle konsultasjoner i 2018 samlokalisert på Storbylegevakten: 

Dersom vi legger til grunn en gjennomsnittlig behandlingstid på 53 minutter fremfor 45 minutter 
som er brukt i tidligere kapasitetsberegninger, viser beregningene at Storbylegevakten kan ta inntil 
100 000 konsultasjoner årlig på behandlingsrommene. Da er ikke båreplassene iberegnet. Det er i 
tillegg lagt inn 20 % sikkerhetsmargin i beregningene for å ta høyde for svingninger i økt 
pasientpågang.  

Dette betyr at kapasiteten på Storbylegevakten avhenger av arbeidsflyten. Det er både 
avhengighet mot å styre belastningen gjennom døgnet, tid til behandling, bruk av båreplasser og 
venting i behandling.  

Tabell 12 under viser kapasiteten ved tre volumer estimert for tre forskjellige tidspunkt i framtiden. 
Det er lagt til grunn en toppbelastning på 45 % av pasientene på 8 timer og en behandlingstid på 
53 minutter. Tabellen viser at når vi tar utgangspunkt i 140 000 konsultasjoner vil dette bety et 
gjennomsnitt på 384 pasienter per dag og når toppbelastningen på 45 % kommer i løpet av 8 timer 
betyr det at 173 pasienter kommer i løpet av disse timene. Med en behandlingstid på 53 minutter 
eller 0,88 timer gir dette et behov på 19 behandlingsplasser med 100 % utnyttelse og 23,7 
behandlingsplasser ved 80 % utnyttelse. Ved dagens volum vil dette gi en restkapasitet på 13,3 
behandlingsplasser i ny Storbylegevakt. Tabellen viser videre den samme beregningen ved 7 % 

Storbylegevakt + Aker ved dagens volum og med 

dagens behandlingstid

Konsultasjoner 

i 2018

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall 

rom 100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storgata 90 000 247 45 % 111 1,05 14,6 18,2

Aker 50 000 137 55 % 75 0,62 5,8 7,3

Totalt i dag 140 000 20,4 25,5

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 16,6 11,5

* To spesialrom (rus) er holdt utenom.

** Toppbelastning på døgnet er beregnet til 8 timer.
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vekst som tilsvarer estimert befolkningsvekst fra 2019 til 2027 og 21 % vekst som tilsvarer estimert 
befolkningsvekst fra 2019 til 2040.  

Tabell 14 Kapasitetsberegning basert på befolkningsframskriving og aktivitet, toppbelastning 8 timer 

 

Hvis man kan styre pasientflyten til at 45 % av pasientene kommer over 10 timer og at man ikke 
har toppene på 8 timer, vil den nye Storbylegevakten kunne håndtere 140.000 konsultasjoner i året 
kun med de 19 undersøkelses og behandlingsrommene. Det betyr at i en slik situasjon, vil alle 
båreplassene utgjøre en restkapasitet.  

Tabell 15 Kapasitetsberegning basert på befolkningsframskriving og aktivitet, toppbelastning på 10 timer 

 

Kapasitet på de travleste dagene 
Som en stresstest har vi beregnet kapasitetsbehovet på de travleste dagene siste 3 år. 
Begrensninger som følge av bemanning er ikke tatt med i vurderingene. Det er beholdt en 
sikkerhetsmargin på 20 % beredskapskapasitet i beregningene.  

Tabellen under viser de 20 dagene med mest aktivitet i perioden 2017 til 2019 som en stresstest 
for kapasitet. Da tallene for desember 2019 er duplikater av 2018-tallene for desember, har vi valgt 
å utelatte disse datoene fra oversikten under. Vi har regnet med at legevakten kan styre 
pasientstrømmen slik at 45 % av pasientene kommer i løpet av glidende 8-timers intervaller og at 
behandlingstiden er 53 minutter som i dag.  

Storbylegevakt + Aker ved dagens volum
Konsultasjoner 

i 2020

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 140 000 384 45 % 173 0,88 19,0 23,7

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 18,0 13,3

Storbylegevakt + Aker ved

7 % vekst

Konsultasjoner 

ved 7 % vekst

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 150 000 411 45 % 185 0,88 20,3 25,4

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 16,7 11,6

Storbylegevakt + Aker ved

21 % vekst

Konsultasjoner 

ved 21 % vekst

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 169 000 463 45 % 208 0,88 22,9 28,6

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 14,1 8,4

* To spesialrom (rus) er holdt utenom.

** Toppbelastning på døgnet er beregnet til 8 timer.

Storbylegevakt + Aker ved dagens volum
Konsultasjoner i 

2020

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 140 000 384 45 % 173 0,88 15,2 19,0

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 21,8 18,0

Storbylegevakt + Aker ved

7 % vekst

Konsultasjoner 

ved 7 % vekst

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 150 000 411 45 % 185 0,88 16,3 20,3

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 20,7 16,7

Storbylegevakt + Aker ved

21 % vekst

Konsultasjoner 

ved 21 % vekst

Konsultasjoner i 

gjennomsnitt per 

dag

Toppbelastning 

i prosent**

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall 

rom 80 %

Tilgjengelige rom* 37,0 37,0

Storbylegevakt + Aker 169 000 463 45 % 208 0,88 18,3 22,9

Restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt 18,7 14,1

* To spesialrom (rus) er holdt utenom.

** Toppbelastning på døgnet er beregnet til 10 timer.
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Dagen med høyest antall registrerte konsultasjoner i treårsperioden var 29. desember 2018. På 
denne dagen var det totalt 591 pasienter på de to legevaktene. Basert på metodikken nevnt i 
tidligere avsnitt har vi beregnet makskapasiteten for antall konsultasjoner til 600 per dag. På en slik 
dag vil det mangle restkapasitet for rom i ny Storbylegevakt. 

På de neste plasseringene følger to dager med henholdsvis 566 og 574 pasienter. På disse 
dagene var restkapasiteten på mellom 1,5 til 2 rom.  

Som datagrunnlaget viser, er det kun i et tilfelle hvor kapasiteten var utfordrende. Samtidig, kom de 
to dagene med høyest aktivitet etter hverandre (trolig fordi aktiviteten fra dagen før overlappet med 
dagen etter). Vi vil derfor anta at kapasiteten i ny Storbylegevakt vil være tilstrekkelig til å håndtere 
dager med aktivitet rundt 600 konsultasjoner.  

Usikkerhetsmomenter for kapasitet 
Kapasitetsutnyttelsen i ny Storbylegevakt avhenger av nye arbeidsmetoder og en ny pasientflyt der 
pasienter bringes raskere til behandlingsrom, mens indre venterom er dimensjonert forsiktig. 
Konseptet er basert på bruk av båreplasser og behandlingsrom i større grad enn i dag. Flyten av 
pasienter avhenger derfor av at arbeidsmetodene endres.  

Når Storbylegevakten skal ta over en del av dagens pasienter fra Aker, vil ventetiden og 
behandlingstiden for disse pasientene sannsynligvis øke i den nye pasientflyten. Det vil være en ny 
arbeidsprosess ettersom grundigere triagering vil gjennomføres. Det har også vært et ønske å øke 
konsultasjonstiden som en kvalitetsøkning.  

4.4 Forhold som kan påvirke kapasitetsbehovet 
 Oppdraget skal besvar om det er forhold som kan påvirke kapasitetsbehovet. Tabellen under viser 
forhold som kommenteres i teksten under: 

Plassering Dato
Antall 

konsultasjoner

Toppbelastning i 

prosent

Toppbelastning 

pasienter

Behandlingstid 

(timer)

Antall rom 

100 %

Antall rom 

80 %

Restkapasitet 

for rom i ny 

Storbylegevakt

37,0 37,0

600 45 % 270 0,88 29,7 37,1 -0,1

1 29.12.2018 591 45 % 266 0,88 29,3 36,6 0,4

2 30.12.2018 574 45 % 258 0,88 28,4 35,5 1,5

3 30.12.2017 566 45 % 255 0,88 28,0 35,0 2,0

4 25.12.2017 559 45 % 252 0,88 27,7 34,6 2,4

5 10.02.2018 559 45 % 252 0,88 27,7 34,6 2,4

6 01.01.2018 551 45 % 248 0,88 27,3 34,1 2,9

7 23.12.2018 546 45 % 246 0,88 27,0 33,8 3,2

8 26.12.2017 545 45 % 245 0,88 27,0 33,7 3,3

9 28.01.2018 541 45 % 243 0,88 26,8 33,5 3,5

10 04.02.2018 539 45 % 243 0,88 26,7 33,4 3,6

11 20.05.2018 531 45 % 239 0,88 26,3 32,9 4,1

12 07.05.2017 523 45 % 235 0,88 25,9 32,4 4,6

13 17.04.2017 520 45 % 234 0,88 25,7 32,2 4,8

14 01.01.2017 519 45 % 234 0,88 25,7 32,1 4,9

15 22.04.2019 519 45 % 234 0,88 25,7 32,1 4,9

16 27.01.2018 517 45 % 233 0,88 25,6 32,0 5,0

17 21.01.2018 515 45 % 232 0,88 25,5 31,9 5,1

18 13.01.2019 515 45 % 232 0,88 25,5 31,9 5,1

19 20.01.2018 512 45 % 230 0,88 25,3 31,7 5,3

20 03.02.2019 512 45 % 230 0,88 25,3 31,7 5,3

Tilgjengelige rom (spesialrom rus holdt utenom)

Simulert toppunkt
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Figur 27Behovet for kapasitetog forhold som påvirker dette

4.4.1 Befolkningens legesøkningsatferd

Oslos innbyggere bruker legevakt i mindre grad enn landsgjennomsnittet
Som vist i sammenlikningen med et utvalg andre store kommuner, er legesøkningsatferden til
Oslos innbyggere lavere. Dette gjelder både aktivitet hos fastelege og legevakt. Det kan ha
sammenheng med bedre tilgang til spesialisthelsetjeneste, bedre tilgang til private aktører, at Oslo
har en stabil fastlegeordning eller at sykdomsbildet i Oslo er noe bedre enn gjennomsnittet i landet.
Når vi har kontrollert for forskjeller i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten, har Oslo fortsatt et lavere forbruk enn de øvrige store kommunene i
utvalget.

Andre brukere enn Oslos egne innbyggere utgjør 15 % av legevaktsaktiviteten
Oslo har mange arbeidsinnvandrere. Mange av disse er ikke folkeregistrert og har rett på en
fastlege, men er på kortere opphold og pendler til hjemlandet. Utviklingen av arbeidsinnvandring er
påvirket av etterspørselen etter særlig bygg-og anleggstjenester og ikke minst av den økonomiske
utviklingen i hjemlandene.

Oslo er en studentby og studentene beholder i stor grad hjemstedsadressen i folkeregisteret under
studiene. De beholder også i stor grad sin fastlege på hjemstedet. Ved behov for øyeblikkelig hjelp
er det legevakten som er mest aktuelle tilbyder.

Begge disse gruppene påvirker en høyere etterspørsel etter legevakttjenester. I tillegg er Oslo en
turistby og turister med akutte behov må oppsøke legevakt.

Migrasjonshelse kan habetydning for legesøkningsatferden
Det er en økende andel minoriteter i Oslo. Mange av disse er fra en annen kultur der
fastlegerelasjoner ikke eksiterer og det er kultur for oppmøte direkte i akuttmottak (dvs de drar på
legevakten her). Konsultasjoner med denne gruppen kan være tidkrevende grunnet kultur og
språkbarrierer.

Forhold ved fastlegeordningen kan ha betydning
Hvis fastlegeordningen svekkes som ledd i den kommunale øyeblikkelig hjelp-kjeden vil det
sannsynligvis bety økt etterspørsel etter legevakttjenester som en endring i befolkningens
legesøkningsatferd. Hva som skjer med fastlegetjenesten og hvor mye det vil påvirke legevakten er
vanskelig å spå.

Fastlegeordningen er under press med endrede oppgaver og rammer for arbeidet over tid.
Rekrutteringsproblemer i mindre sentrale strøk har gjort at Helsedirektoratet og departementet har
sett på mulige endringer i ordningen. Om dette har noen betydning for Oslos fastlegeordning er
vanskelig å spå.
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Fastlegens tilgjengelighet på telefon og for øyeblikkelig hjelp-timer vil fortsatt være avgjørende for 
kapasiteten på legevakt.  

Oslos befolkning har en god tilgang på private tjenester 
Oslos innbyggere har tilgang til en rekke private tjenester. Dette er ikke noe nytt marked og aktører 
som Volvat og Colosseumklinikken har drevet i årevis. Det er imidlertid mange nyetableringer på 
markedet både i øst og vest i byen og det reklameres for tjenestene både i papiraviser og på 
internett.  

Tabellen under viser noen av de private tilbudene. Det kan være andre tilbydere vi ikke har fanget 
opp.  

Volvat Dr. Dropin Legevakt Vest Colosseumklinikken 

Legevakt Øst/Sterk 
Helse 

Oslo Akutten Skolesyk.no Oslo City legesenter 

Oslo Helse Byporten legesenter 

Praxis helse 

Kry4 Legevisitten 

Hjemmelegene Tøyen private legevakt5 Dinekspert.no Kalbakken Legevakt6 

 

Det vi ser av nyetableringer er at store konsern, noen med svensk opprinnelse, etablerer 
legevakttjenester. 

Tilbudene er både hjemmebesøk, oppmøtekonsultasjoner og videokonsultasjoner og prisene 
strekker seg fra 320 kroner på video, 1100 kroner for oppmøtekonsultasjon og til 1500 kroner for 
hjemmebesøk. Timene bestilles også på telefon, men i hovedsak er det elektroniske booking-
løsninger som gjelder. Det er både stedbundne tjenester, men også tilbydere som ikke er 
geografisk lokalisert i Oslo slik som Kry, Din ekspert og Skolesyk.  

Det er vanskelig å spå framveksten av private helsetjenester og innbyggernes legesøkningsatferd. 
En undersøkelse gjort av Signifikans for Aleris viser at hele 80 % av et representativt utvalg 
innbyggere i Oslo og Bærum har en positiv innstiling til bruk av private helsetjenester.  

Forhold som taler for en økt privat etterspørsel er fortsatt god kjøpekraft, arbeidsgivere som betaler 
legebesøk eller forsikring (med eller uten videokonsultasjon inkludert). Innbyggernes forventninger 
til raske avklaringer og tjenester som er i takt med teknologisk innovasjon for øvrig, taler for at 
innbyggerne vil benytte seg av tjenester dersom det er tilgjengelig. Et annet forhold som vil påvirke 
etterspørselen er prisdifferansen mellom den offentlige tjenesten og den private tjenesten. 
Kjøpekraften og betalingsvilligheten må antas å være generelt god i befolkningen. Det er grunn til å 
tro at betalingsvillighet for helsetjenester er høyere prioritert eller følger noe samme mønster som 

                                                      
4 Kry eies og driftes av Digital Medical Supply Norway AS som er et heleid datterselskap av Digital Medical 
Supply Sweden AB (omsetter for 228 mill. kr) . Selskapet omsatte for 6,9 millioner kroner i 2018. Selskapet 
gikk med et stort underskudd både i 2018 og 2017. Dette tyder på at utviklingskostnadene for de digitale 
løsningene er svært store.  

5 Uten omsetning i 2018, regnskapstall for 2019 foreligger ikke ennå  
6 Opprettet november 2019 
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betalingsvilligheten for tjenester som husvask, bilpolering, skjønnhetsbehandlinger og 
velværebehandlinger. 

Forhold som taler mot en økt privat etterspørsel er markedsreguleringer, en oppfatning i 
befolkningen at helsetjenester ikke skal koste noe, god tilgjengelighet og tillit til de offentlige 
tjenestene.  

4.4.2 Legevaktens tilgjengelighet 
Legevaktens tilgjengelighet har sannsynligvis en påvirkning på etterspørselen etter 
legevaktstjenester. Geografisk plassering, åpningstider, ventetider, servicegrad og transportforhold 
er eksempler på faktorer som kan påvirke etterspørselen.  

En studie gjennomført i 2014 viser at reisetid til legevakten har en betydning for etterspørsel etter 
legevakttjenester.7 Dette er en studie som undersøker både distrikt og byer, men det er grunn til å 
tro at funnene også er gjeldende for Oslos befolkning. I en studie av aktiviteten ved den 
interkommunale legevakten i Arendal falt konsultasjonshyppigheten til sammenlikning med 
gjennomsnittlig 1,6 % for hver kilometer økt reisevei. 

Flytting av legevaktsdriften til Aker vil kunne tiltrekke noen innbyggere som får enklere tilgang til 
tjenestene og redusere etterspørselen fra innbyggere med lang reisevei.  
4.4.3 Digitalisering 

Teknologisk utvikling 
De private er raskt ute med å tilby digitale løsninger som befolkningen vil ha. Det er et spørsmål 
om de offentlige tjenestene klarer å følge med i denne utviklingen. Det oppstår også dilemmaer 
knyttet til teknologi. Skal det offentlige tilby tjenester i konkurranse med de private og vil det oppstå 
digitale klasseskiller mellom de som behersker teknologien og ikke?  

Videokonsultasjoner er mer tilgjengelig 
Videokonsultasjoner har blitt tilgjengelig i det siste og krever lite avansert utstyr. Flere private 
tilbydere av legevakt har dette tilbudet til en pris på omtrent 325 kroner. Enkelte fastleger tilbyr 
dette til vanlig konsultasjonstakst pluss et fakturagebyr på faktura. Studentsamskipnaden i Oslo 
tilbyr dette til studenter til vanlig takst. Det er sykdommer som ikke krever oppmøte som egner seg 
for denne typen konsultasjoner. Dersom videolegen er usikker skal pasienten henvises til å 
oppsøke fastlege i dennes åpningstid eller legevakt.  

Hvor mye videokonsultasjoner påvirker etterspørselen på legevakten er ikke enkelt å beregne. Det 
vil bli en strategisk vurdering om legevakten skal tilby denne typen konsultasjoner, hvor video-
legene skal ligge organisatorisk og hvilke rutiner man skal ha for tilbud, bestilling og praksis. 

Timebestilling/køordning finnes det allerede løsninger for 
Forprosjektet Digitalisering av pasientmottak i legevakt fra januar 2018 anbefalte et hovedprosjekt 
som et innovasjonsprosjekt for å løse pasientflyt og pasientmottak. Origo-prosjektet jobber videre 
med Oslo kommunes plattformbaserte økosystem, digital samhandling og økt datadeling i 
pasientbehandling.  

Det finnes løsninger for dette på markedet og det benyttes IMATIS på KAD-plassene, men disse er 
foreløpig ikke integrert med fagsystemet. Forventet effekt av å kunne styre pasientflyten er ikke 
estimert og vil måtte gjøres for å kunne beregne effekt på et fremtidig kapasitetsbehov.  

                                                      
7 https://tidsskriftet.no/2014/11/originalartikkel/reisetid-og-avstand-til-norske-legevakter 
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Dersom strømmen av pasienter kan styres til gitte tidspunkt, vil det være mulig å utnytte 
kapasiteten jevnere. Det vil være hensiktsmessig at pasienter med medisinsk hastegrad som 
tillater det, kan vente hjemme og heller få et oppmøtetidspunkt.  

Volvat styrer for eksempel køene, men de har etter all sannsynlighet mer selekterte pasienter enn 
den kommunale legevakten. Real-time køstyringsteknologi finnes allerede på markedet og brukes i  
andre publikumstjenester i privat service og handel. Køstyring vil kunne bidra til å jevne ut 
etterspørselen.  

 

Figur 28 Eksempel på køregistrering på Volvats hjemmesider Kilde: Volvat.no 

Det er utviklet løsninger for selvtriagering 
Dersom pasientene kan besvare spørsmål enten for eksempel via en app fra hjemmet eller i en 
kiosk på legevakten, kan det frigjøre ressurser i mottaksfasen og bidra til bedre ressursutnyttelse 
ved bedre køstyring. Dilemmaer knyttet til selvtriagering er for eksempel om det i god nok grad 
fanger opp pasientens faktiske hastegrad når det ikke er en person som kan rådgi og være sikker 
på at pasienten har oppfattet spørsmålet. I helsespørsmål vil kommunen alltid søke så liten risiko 
som mulig. Det er spørsmål om selvtriagering gir et annet risikobilde enn for eksempel triagering 
per telefon eller ved oppmøte.  

4.4.4 Utviklingen av folkehelse/sykdomsbildet 
Oslos befolkning har som et gjennomsnitt god helse. For å kunne si noen om innbyggernes 
folkehelse har vi valgt ut noen indikatorer.  

Levealder 
Oslos befolkning har en forventet levealder på 80,4 år for menn og 84 år for kvinner målt som tiårig 
gjennomsnitt. Forventet levealder har økt, og økt mer enn for gjennomsnittet i landet, for begge 
kjønn siden 2008. 
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Figur 29 Forventet levealder vist som glidende gjennomsnitt Kilde: Folkehelseinstituttet 

Levevaner 
Levevaner har en sammenheng med befolkningens utdanningsnivå og indikatorene i 
Folkehelseinstituttets statistikkbank viser utelukkende at innbyggere med høyere utdanning passer 
bedre på helsen enn innbyggere med grunnskole eller videregående som høyest fullførte nivå.   

Det er en minkende andel røykere i befolkningen fra 2009 til 2018 og det er færre som røyker enn i 
resten av landet. Det er imidlertid en økt andel snusere og det er like mange som snuser i Oslo 
som i resten av landet. Flere i alderen 16-79 år er i fysisk aktivitet enn gjennomsnittet i landet og 
denne aldersgruppen har også en høyere andel som spiser frukt og grønt daglig.  

Oslo har lavest andel overvektige målt i unge som møter på sesjon 1. Når det gjelder tannhelse 
hos 5 åringer ligger derimot Oslo på bunn i landet.   

Forekomst av sykdommer 
Oslo har flest nye tuberkulose-tilfeller i året med 6 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dette kan ha 
sammenheng med migrasjon.  

Tabell 16 Brukere i primærhelsetjenesten med diagnoser innen diagnosegruppe P Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

Kjønn 2008-2014 2009-2015 2010-2016 2011-2017 2012-2018 Endring 2008-2018
Hele landet menn 79,2 79,5 79,8 80,1 80,4 1,2

kvinner 83,5 83,6 83,8 83,9 84,0 0,5
Oslo menn 79,0 79,4 79,7 80,0 80,4 1,4

kvinner 83,2 83,5 83,7 83,8 84,0 0,8
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Oslos innbyggere har en lavere forekomst av psykiske symptomer og lidelser enn landet for øvrig 
når befolkningen i aldersgruppen 0-74 år telles. Mens det som går under psykiske symptomer øker 
markant fra 2013 - 2015 til 2016 - 2018, har psykiske lidelser kun en liten økning.  

Når det gjelder unge i aldersgruppen 15 – 29 år er det en markant økning både når det gjelder 
psykiske symptomer og psykiske lidelser. Tabellen under viser verdier for kontakter hos fastlege 
eller legevakt per 1000 innbyggere. Dersom en innbygger oppsøker legevakt eller fastlege mer enn 
en gang per år, vil den kun telle en gang.  

Oslos innbyggere har ifølge statistikkbanken til Folkehelseinstituttet den laveste legesøkningen i 
primærhelsetjenesten for hjerte- og karsykdommer og har lavest forbruk av legemidler mot hjerte- 
og karsykdommer. Dette kan skyldes den gode tilgangen til spesialisthelsetjenester like mye som 
at befolkningens helse er bedre.  

Når det gjelder utvalgte kreftdiagnoser har Oslos innbyggere mindre tykk- og endetarmskreft, 
omtrent like mye lungekreft og mindre hudkreft enn landet for øvrig.  

Oslo er på topp når det gjelder bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes, men har lavere 
forbruk av legemidler mot KOLS og astma.  

Multimorbiditet 
Andelen eldre i befolkningen vil bli høyere fram mot 2040. En nederlandsk studie om 
multimorbiditet i primærhelsetjenesten mellom 1985 og 2005 viste at andelen pasienter med fire 
eller flere kroniske diagnoser økte med 300 % i tidsperioden (Uijen and van de Lisdonk 2008). 
Dette henger sammen med en aldrende befolkning og støttes av en NTNU-studie viser at ved 60 år 
har 60 % multimorbiditet (Tomasdottir and McEwen 2014). Når innbyggere med kroniske 
sykdommer oppsøker primærhelsetjenesten hyppigere enn øvrige innbyggere, betyr det at 
primærhelsetjenesten og fastlegene i fremtiden må forholde seg til et mer komplekst sykdomsbilde 
og andre behov enn tidligere.  

Nye behandlingsmetoder og medisinske framskritt kan bety at mange pasienter kan behandles 
raskere på sykehus eller unngå innleggelse. Dette krever imidlertid at legevakten har beredskap for 
å bistå disse pasientene dersom noe skulle oppstå.   

4.4.5 Valg av arbeidsmetoder 
Valg av arbeidsmetoder vil kunne påvirke den framtidige kapasiteten. Eksempelvis kan valg om 
mottak av eldre pasienter påvirke hvor mye kapasitet som båndlegges i ventetiden. Det kan for 
eksempel vedtas en politikk hvor eldre pasienter som ankommer legevakt skal ha båreplass i 
ventetiden dersom deres triagering tilsier gul eller høyere. Til sammenlikning venter pasienter som 
kommer inn med ambulanse oftest på en båreplass.  

Det er rundt 5000 konsultasjoner for eldre over 80 år i året. Dette utgjør omtrent 14 pasienter om 
dagen med en ventetid på 1 time og 3 minutter. I praksis betyr det at en båreplass er belagt store 
deler av døgnet dersom alle disse skal få båreplass i ventetiden.  
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5 Vedlegg  

5.1 Datakvalitet og usikkerhet 
Datakvaliteten avhenger av input av data. Med så store datasett som vi sitter på i dette oppdraget 
vil det naturlig være noen hensyn å ta med datakvaliteten. Samtidig innebærer store datasett en 
større sjanse for at datakvaliteten er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne si noe om tendenser og 
trender.  

Det er ulik måte å registrere på fra legevakt til legevakt blant de store kommunene og forskjeller 
mellom datagrunnlaget til Aker og Storgata finnes også.  

Usikkerheten i datagrunnlaget dreier seg om:  

 Korrekthet 
 Fullstendighet 
 Konsistens i registreringspraksis 

 
Ufullstendig data lukes ut i Agenda Kaupangs datamodell. Det er særlig for tidsdata at vi ser 
manglende data, men det kan også dreie seg om manglende registrering av hastegrad, 
kommunetilhørighet og diagnoser. I de fleste tilfellene vil ikke manglende data ha noen betydning 
for analysen. Når det gjelder tider er det imidlertid viktig at ufullstendige data er fjernet.  
Feilregistrering av data ser vi for eksempel ved at en pasient kommer inn i januar og registreres ut i 
juni. For å luke ut disse feilkildene har vi satt en maks oppholdstid, behandlingstid og ventetid.  
 
Forskjeller i registreringspraksis er vanskelig å fange opp i komplette data. Det er ikke gjort noen 
analyser for å avdekke forskjeller i registreringspraksis. 
 
Vi har valgt å kun ta med den første registrerte diagnosen selv om det er mulig å registrere inntil 3 
diagnoser. Alle diagnoser er med i de fleste analyser med unntak av analyser som omfatter 
omløpshastigheten. Der er P15-P19 diagnosene utelatt på grunn av deres særegenhet i 
behandlingstid. For øvrig har vi utelukket konsultasjoner med 8 timer ventetid, 8 timer totaltid 
og/eller 4 timer behandlingstid.  

Det er en metodisk svakhet at det på Aker er lang ventetid fra pasienten har trukket kølapp og til 
pasienten tilses av sykepleier. Vi kan ikke si noe om faktisk tid hos lege og hvor mye dette utgjør 
av behandlingstiden.  

Når dataene fra fagsystemet til legevakten brukes, må det være med forsiktighet. Vi vet for 
eksempel at registreringspraksis har mye å si, men ikke i hvilken grad det slår ut. Vi ser at desto 
lenger det drilles ned i datamaterialet og sorteres på detaljer, jo mer forsiktig skal man være med å 
trekke konklusjoner.  

5.2 Kommunens egne befolkningsframskrivninger 
Vi bruker Oslo kommunes egne befolkningsframskrivninger fra kommunens statistikkbank.  

Det er noen risikofaktorer knyttet til å benytte befolkningsframskrivninger som grunnlag for 
kapasitetsberegninger. For det første er ofte befolkningsframskrivninger usikre fordi de er basert på 
tidligere års vekst for de ulike parameterne. Ofte er ikke boligbygging og arealer regulert til 
fortetting hensyntatt i framskrivningene. Utenlands innvandring er en usikkerhetsfaktor som 
avhenger av verdensfred, migrasjonsstrømmer, konjunkturer og storpolitikk. Innenlandsk flytting 
avhenger av jobbmarked, boligmarked osv.  



1020986  ►  Framtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i Oslo   ►  2020  ►  46 

 

Lav vekst – alternativet 
Ved å bruke lav vekst alternativet risikerer vi å underestimere kapasitetsbehovet i legevakt på 
grunn av folkemengden. Veksten fra 2020 til 2040 er på omtrent 7 % i dette alternativet.  

Middels vekst – alternativet 
Ved middels vekst alternativet risikerer vi at kapasitetsbehovet i legevakt både kan overstige 
estimatet eller bli lavere enn estimatet. Veksten fra 2020 til 2040 er på 21,5 % i dette alternativet.  

Høy vekst – alternativet 
Ved høy vekst-alternativet risikerer vi at kapasitetsbehovet i legevakt kan overestimeres slik at 
kommunen setter i gang investeringer før nødvendig. Veksten i dette alternativet er 39 %.  

5.3 Metode for kapasitetsberegninger 

5.3.1 Totalkapasitet beregnet fra demografiframskrivninger 
I denne beregningen har vi forutsatt at antallet konsultasjoner er 170 000 som beskrevet i 
konseptvalgsutredningen. Vi har tolket oppdraget som å bekrefte at de 170 000 konsultasjonene 
holder til 2035 og etter. Som nevnt i kapittel 4, viser beregningene at dette stemmer.  

For å kunne estimere et fremtidig forbruk av legevaktstjenester har vi gjort tre beregninger basert 
på Kommunalt pasient- og brukerregister. Når konsultasjonen på legevakt er gjennomført og 
regningskortet er produsert, går informasjonen til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Der 
finnes informasjon om antall konsultasjoner, enkle kontakter, tverrfaglig samarbeid, administrativt 
arbeid og sykebesøk per innbygger. Det finnes også oversikt over takstbruk og diagnosegrupper, 
men dette er ikke informasjon vi har brukt. Dataene finnes på bydelsnivå. 

Den første beregningen var å gange det gjennomsnittlige legevaktsforbruket per innbygger opp 
med antallet innbyggere i årene fram mot 2040. Dette gir et lineært forbruk basert på dagens 
befolkning.  

Den andre beregningen var å fremskrive dagens forbruk gruppert på 10-årige aldersgrupper slik 
som det fremkommer i KPR. I dette ville vi se om forskyvning i alder mot en økt andel eldre og en 
redusert andel yngre i befolkningen har betydning for forventet behov. En svakhet med KPRs 
alderskategorier er at samlegruppen over 80 år ikke vurderes som finmasket nok ettersom det er 
forskjell på 80-åringer og 90-åringer.  

Den tredje beregningen var å fremskrive dagens forbruk gruppert på 10-årige aldersgrupper og 
fordelt på bydeler. I dette ville vi se om forskjeller mellom bydelene i forbruk og i demografi har noe 
å si for fremtidig forventet behov. Framskrivningen viser ikke nevneverdig forskjell fra beregningen 
for byen som helhet og vises derfor ikke i videre framstilling.  

Figuren under viser en framstilling av aktiviteten på legevakt i 2018 for alle innbyggere fordelt på 
aldersgrupper og bydeler. Vi ser at det er forskjeller i forbruk i bydelene og forskjeller i 
aldersgruppene.  

Lav Middels Høy

2020 686 966       690 284       692 765       

2035 725 716       802 804       887 438       

2040 734 370       838 935       962 162       

Endring 2020-2040 6,9 % 21,5 % 38,9 %
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Figur 30 Konsultasjoner på legevakt 2018 alle innbyggere Kilde: Kommunalt pasient- og brukerregister 

For å kunne si noe om framtidens behov basert på disse tallene må vi koble dem med 
befolkningsframskrivingen til Oslo kommune. Vi har brukt Oslos middelalternativ som data for 
befolkningsframskrivning, delt dem inn i 10-årige alderskategorier og koblet befolkningen med 
aktivitet.  

For resultatene se kapittel 4. 

5.3.2 Kapasitet i lokalene 
Vi har benyttet to forskjellige metoder for å beregne kapasiteten i lokalene. Den ene metoden er 
basert på Lohfert Praetorius sin metodikk. Vi legger til grunn ulike volumer av konsultasjoner og 
toppbelastning i løpet av døgnet for å se om kapasiteten på Storbylegevakten holder.  

Toppbelastning i løpet av døgnet 
For andel av belastningen i løpet av døgnet har vi følgende verdier for de siste tre årene:  

0-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 80 år +

Alna 0,296 0,183 0,240 0,215 0,207 0,186 0,180 0,189 0,271

Bjerke 0,341 0,242 0,255 0,241 0,212 0,210 0,211 0,274 0,373

Frogner 0,145 0,133 0,148 0,127 0,117 0,111 0,110 0,139 0,213

Gamle Oslo 0,256 0,209 0,197 0,168 0,181 0,206 0,188 0,220 0,345

Grorud 0,318 0,201 0,244 0,259 0,216 0,207 0,204 0,253 0,304

Grünerløkka 0,268 0,185 0,203 0,175 0,190 0,194 0,200 0,247 0,321

Nordre Aker 0,165 0,133 0,192 0,133 0,133 0,113 0,139 0,163 0,229

Nordstrand 0,159 0,130 0,189 0,138 0,190 0,121 0,128 0,165 0,287

Sagene 0,240 0,177 0,163 0,158 0,147 0,195 0,194 0,216 0,288

Sentrum - 0,125 0,200 0,192 0,211 0,185 0,366 - -

St. Hanshaugen 0,188 0,162 0,171 0,139 0,133 0,134 0,169 0,170 0,234

Stovner 0,277 0,163 0,265 0,217 0,193 0,188 0,171 0,195 0,230

Søndre Nordstrand 0,225 0,163 0,252 0,203 0,182 0,178 0,164 0,217 0,332

Ullern 0,123 0,091 0,138 0,106 0,078 0,084 0,077 0,113 0,186

Vestre Aker 0,105 0,102 0,131 0,097 0,080 0,070 0,093 0,109 0,177

Østensjø 0,208 0,164 0,198 0,158 0,136 0,180 0,150 0,178 0,256
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Figur 31 Andel pasienter i noen tidsintervaller 

 

Vi ser en ganske annerledes profil på Storgata der belastningen er mer jevn gjennom døgnet enn 
på Aker hvor åpningstidene er preget av stor pågang både i ukedagene (klokka 16) og i helgene 
(klokka 10). Vi velger derfor å bruke samme tall som Lohfert Praetorius som grunnlag for 
beregningene, altså at 45 % av belastningen gjennom døgnet kommer på 8 timer på den nye 
Storbylegevakten. 

Behandlingstid  
I behandlingstiden telles tid med lege, med sykepleier, ventetid til laboratorieundersøkelser osv. 
Det er ikke kun aktiv behandling som innberegnes. Som vist i kapittel 3.3 er behandlingstiden 
forskjellig på Storgata og Aker i dag. Når pasienter med mer enn 4 timers behandlingstid og 
pasienter med forgiftningsdiagnosene P15-P19 tas ut, er behandlingstiden omtrent 1 time på 
Storgata og 36 minutter på Aker. Gjennomsnittet for behandling av alle pasienter i Oslo er 53 
minutter. Med de store volumene av dataverdier vurderer vi 53 minutter som riktig å bruke i 
analysene. Dette sannsynliggjør at 45 minutter på behandlingsrommene er rikelig tid for beregning 
av kapasitet.  

Antallet tilgjengelige rom 
Tilgjengelige plasser fordeler seg slik (eventuelle båreplasser og spesialrom på Aker er holdt 
utenfor): 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dager Helg Ukedag

8 til 16 36 % 47 % 33 %

10 til 18 47 % 54 % 45 %

18 til 00 51 % 40 % 56 %

Alle dager Helg Ukedag

8 til 16 44 % 43 % 47 %

10 til 18 45 % 44 % 47 %

18 til 00 38 % 36 % 38 %

Alle dager Helg Ukedag

8 til 16 25 % 23 %

10 til 18 54 % 81 % 50 %

18 til 00 47 % 33 % 54 %

Alle konsultasjoner

Storgata

Aker*

Type rom Antall i 2020

Behandlingsrom voksne 8

Behandlingsrom barn 4

Spesialrom ØNH 2

Akuttrom 2

Båreplasser voksne 10

Båreplasser barn 0

Behandlingrom Aker 5

Totalt 31

Type rom Antall i 2023

Behandlingsrom voksne 10

Behandlingsrom barn 4

Spesialrom ØNH 2

Akuttrom 3

Båreplasser voksne 16

Båreplasser barn 2

Behandlingrom Aker 5

Totalt 42



1020986  ►  Framtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i Oslo   ►  2020  ►  49 

5.4 Uttrekk fra kommunens fagsystemer 

ProfDoc 
Kommunens fagsystem for pasienthåndtering er levert av CGM og heter ProfDoc. 
Systemleverandør har tatt uttrekk fra produksjonsdatabasen for de tre siste årene for de forskjellige 
avtalebøkene på legevakten. På denne måten kan vi separere de forskjellige avdelingene og 
pasientstrømmene.  

På tidspunktet for uttrekk var ikke desember komplett i databasen. Vi har derfor valgt å duplisere 
2018-tallene for desember og anta at 2019 var likt.  

I ProfDoc er det flere opplysninger som er interessante for kapasitetsberegninger hver for seg eller 
sett i sammenheng. Det er ikke personopplysninger i uttrekket. Uttrekket består av følgende 
opplysninger: 

 Konsultasjons ID  Klokkeslett til lege 

 Avtalebok  Ventetid 

 Avtalebok navn  Dato ut 

 Alder  Klokkeslett ut 

 Kjønn  Total oppholdstid 

 Kommunenummer  Behandlingstid 

 Bydel  Triagering 

 Dato inn  Innkode 

 Klokkeslett inn  Utkode 

 Dato til lege  Diagnose  

 

Ut fra kapasitetsbehovsberegninger er det ressursinnsatsen som er det interessante og denne 
drives av nivået på aktiviteten på legevakten.  

Amis 
Amis er fagsystemet legevaktsentralen bruker for å registrere hendelser. Vi har fått tilgang til 
rapporter som viser antall og type hendelser. AMIS viser at legevaktsentralen henviser et høyt 
antall pasienter til oppmøte på legevakten. Det er imidlertid ingen kobling mellom AMIS og 
journalsystemet så informasjon/pasientflyt avhenger av at legevaktsentralen registrerer pasienten 
inn i journalsystemet.  

Bliksund 
Bliksund er telefonsystemet legevaktsentralene bruker for å registrere samtaler. Det er en sortering 
på forskjellige «køer» hvor den med mest aktivitet er den ordinære 116117-linjen. Bliksund gir 
rapportmuligheter for alle samtaler og har opplysninger om: Kø, dato, klokkeslett anrop, klokkeslett 
besvart, samtalevarighet. 

5.5 Offentlig tilgjengelige data 

Kommunalt pasient- og brukerregister 
Kommunalt pasient- og brukerregister gir statistikk om aktivitet hos fastlege og legevakt. Vi har tatt 
ut aktivitet i form av konsultasjoner fordelt på tiårige alderskategorier for legevakt for Oslos bydeler.  
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5.6 Ord og uttrykk  
Avtalebok er knyttet til teamene og aktiviteten registreres i avtaleboken i det elektroniske pasient 
og journalsystemet. Avtalebøkenes navn beskrives under: 

► Team 1: Et team på Storgata hvor de mest akutte tilfellene sorteres til.  

► Team 2: Et team på Storgata som tar pasienter med forventet kortere forløp 

► Barn: Et team på Storgata hvor pasientene i hovedsak er barn.  

► LV Aker: Et team på Aker hvor fastleger betjener de fleste av vaktene.  

► LV Aker Gul: Teamet på Aker på natt 

 

Triagering/medisinsk hastegrad er et uttrykk for prioritering av pasienter til behandling. 

► Legevakten i Oslo benytter Manchester Triage Scale som system for triagering og 
pasientene blir sortert i fem kategorier fra rødt som haster mest til blå som ikke haster. 

 

Kø er et uttrykk for telefonlinjer. 

► I rapporten er tre køer inkludert; 116 117 som er legevaktsnummeret, en kø med normal 
prioritet, LV-Helse, en annen kø med høyere prioritet og LV-hotline som er en kø med 
høyest prioritet.  
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