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Utredning - Må det etableres et nyttt sentrumstilbud når Oslo 

storbylegevakt flytter fra Storgata 40.  

 

Bystyret behandlet i 362/ 2010 sak om prinsipper for etablering av en storbylegevakt. I tilknytning til dette 

vedtaket ba samtidig bystyret om det ble opprettholdt noen «sentrumsfunksjoner».  

Vedtakspunkt 2 i sak 362/10 er formulert slik: «Byrådet bes legge frem sak som nærmere beskriver 

etableringen av lavterskeltilbud i sentrum, og i tide for å sikre at et slikt tilbud er etablert idet legevaktens 

tilbud i Storgata opphører.» 

 

Saken som ble behandlet av bystyret var basert på innstilling fra byrådet i sak 147/10. I begge disse 

sakene fremkommer følgende beskrivelse av problemstillingene: 

 

« Byrådet foreslår også utredning av et skreddersydd, samordnet lavterskeltilbud til de med minst 

ressurser og med de største helseproblemene som oppholder seg i sentrumsområdet. Tilbudet må sees 

i sammenheng med de øvrige sentrumstilbud til denne gruppen, blant annet i regi av Rusmiddeletaten. 

Byrådet mener at vedtaksmyndigheten for tildeling av døgnovernatting må flyttes fra sosial vakttjeneste 

og legges til en annen instans når storbylegevakten flyttes fra sentrum. Dette er en enkel organisatorisk 

endring som vil opprettholde tilbudet om tildeling av døgnovernatting utenom arbeidstid i sentrum.» 

 

«I høringsrunden har enkelte instanser gitt uttrykk for at storbylegevakten bør videreføres som et 

lavterskeltilbud i eller nært Oslo sentrum av hensyn til de med minst ressurser og med de største 

helseproblemene som oppholder seg i sentrumsområdet. Det er viktig at det opprettholdes et godt tilbud 

til denne gruppen. Byrådet foreslår derfor at det utredes utforming av et skreddersydd lavterskeltilbud til 

denne gruppen i sentrum. Dette må sees i sammenheng med det øvrige sentrumstilbud til denne 

gruppen herunder tildeling av døgnovernatting. Byrådet legger vekt på at denne gruppen utgjør en liten 

andel av pasientene ved Legevakten, og at disse, når de er alvorlig syke, i likhet med andre må kjøres til 

legevakten uavhengig av lokalisering» 

 

Vedtakene er fattet i 2010 – dvs. for 10 år siden. Både problemstillingene for de omtalte brukergruppene, 

og det samlede tilbudet til denne gruppen er svært endret på disse årene. Oslo storbylegevakt er under 

bygging, og forventes ferdigstilt på Aker sykehusområde i 2.kvartal 2023. Storbylegevakten etableres 

med et bredt tverrfaglig tilbud, og det er forutsatt at akutte helsetjenester til den utsatte målgruppen skal 

ytes derfra. Det er nødvendig å sikre at bystyrets forutsetninger om tilstekkelige tilbud til denne 

målgruppen er tilgjengelig når storbylegevakten flytter fra Storgata 40 i 2023. Det foreligger ingen 

oppdatert vurdering om hvorvidt dagens tilbud til målgruppen er tiltrekkelig, eller om det bør etableres et 

nytt tilbud, og i såfall hva innholdet og lokaliseringen av dette tilbudet bør være.   
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Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

 20/3163 - 6 Ingvild Bryde-Erichsen, 952 71 840 17.06.2020 



 

Dette brevet stiles til Helseetaten og byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester i det vi 

ber om at om at Helseetaten  i samarbeid med Velferdsetaten utarbeider en oppdatert og samlet 

beskrivelse av de ulike tilbudene til denne sårbare gruppen i Oslo sentrum, og samtidig gi en vurdering 

av hvorvidt det bør etableres et nytt tilbud når legevakten i Storgata 40 flytter til Aker. 

 

 

Arbeidet med utredningen ledes av Helseetaten, og sluttrapporten skal foreligge i byrådsavdeling for 

eldre, helse og innbyggertjenester innen15.12.2020 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

 

Svein Lyngroth Kari Elisabeth Sletnes 

kommunaldirektør seksjonssjef 
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