
Gjerdrum kommunestyre, 13.02.19

Helsehuset – 1 år 



28.2.18 stengte vi dørene i Trondheimsveien 60
og åpnet dem i Ragnar Strømsveg 6
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Enhet Helsehus inneholder følgende funksjoner:



Ullensaker kommune

Interkommunalt samarbeid

• 6 KØH plasser

• Interkommunal legevakt på kveld/natt/helg/høytid

• Felles legevaktsråd som møtes ca hvert hvartal: 

kommuneoverlegene, med.faglig ansvarlig lege, 

tillitsvalgt, sykepleier, avd.leder og enhetsleder 

(møteleder).

• Faste møter med AMK/ambulansetjenesten for 

hele AMK sitt ansvarsområde

• Deltakelse i KAD forum (Ahus, kommunene)

Helsehuset



Ullensaker kommune

Bemanning

Legevakt

28 leger (fastleger i samarbeidende kommuner, andre fastleger, 

sykehusleger) – inngår i turnus med 1 på D/A/N, 

+ bakvakt på A og helg, 1 mellomvakt helg)

Helsepersonell: 3 på dag (Ullensaker), 4 på kveld og helg, 2 på natt

Fagsykepleier 50% stilling, 50% konsulent

KØH

Sykepleiere (2 på D/A, 1 på natt)

Koord.spl/fagsykepl

Fysioterapeut (30-50%)

Daglege KØH (50%), vaktlag kveld/helg (8, hvorav 2 fra Gjerdrum)

Felles: Med.fagl ansvar (80%), avd.leder
Helsehuset



Ullensaker kommune

Våre erfaringer
• Tjenestetilbudet fungerer godt. Fornuftig å 

samarbeide om spesialiserte funksjoner

• Høy beleggsprosent på KØH helt fra oppstart: 

61% i 2016, 74% i 2017, 76% i 2018. Høyere 

belegg i snitt enn de fleste andre KAD

• Riktige diagnosegrupper og god aldersspredning 

på pasientene.

• Legevakta: økende antall «gule» og «røde» 

pasienter, flere ambulanser og politi enn tidligere. 

Dette er ihht krav stilt for AMK tjenesten.
Helsehuset



Ullensaker kommune

Avvisninger, inklusjon og eksklusjon
• Opptatt av å følge inklusjons/ eksklusjons-kriteriene, men 

tidvis tar vi inn «grensetilfeller» uavh av kommune. Dette 

er nokså likt fordelt mellom kommunene. Feks i påvente 

av plass på Skytta, dersom fastlegen står i beita for andre 

tilbud osv.

• Avvisninger: svært likt for kommunene, og deg er sjelden 

det avvises pga full avdeling mer at det ønskes en 

diagnostisk sløyfe.

I:\Filer\Helsehus ØRU\KØH Helsehus\Statistikk KØH 2018
Helsehuset



Ullensaker kommune

Legebil
• Vi har pr i dag ikke legebil, noe som evt vil 

kreve egen bemanning.

• På dagtid er det viktig at fastlegene tar sine 

ø hjelps pasienter. Legevakta på dagtid er i 

prinsippet for gjestepasienter. Ansvar: 

Ullensaker. Det er foretatt en kartlegging ift

avvisninger hos fastlege som resulterer i 

bruk av legevakt.

• Allikevel: ingen pas avvises på telefon på 

dagtid uansett kommunetilhørighet
Helsehuset



Ullensaker kommune

Akuttforskriften § - utvidede krav

• Organisering, samarbeid og kompetanse:

• Oppgaver: Tydeliggjøring av at legevakten skal inngå i den 

akuttmedisinske kjeden, med bl.a samarbeid med 

AMK/ambulanse, sykehus mv. Yte nødvendig helsehjelp. 

Bemanning må være tilfredsstillende ut fra type oppgaver som 

skal løses.

• Operatører skal ha min bachelorgrad (sykepl)

• Lydlogg: oppbevaring og mulighet for uttak.

• Responstid på telefon (80% av henvendelsene skal normalt 

besvares innen 2 min). 

Helsehuset



Ullensaker kommune

Oppnådd i 2018

• God innflyttingsprosess ift drift/pasienter. Men store 

oppgaver ift planlegging/gjennomføring og flytting 

parallelt med drift. 

• Fokus på faglig utvikling, prosedyrearbeid/ 

avvikshåndtering.

• Fått fag- og kvalitetskonsulent ved legevakt og KØH (50% 

x 2)

• 80% stilling som med.faglig ansvarlig lege

• Fokus på legetjenesten

Helsehuset



Ullensaker kommune

2019
• Gleder oss til et mer normalt driftsår, få ro.

• Må følge med kontinuerlig ift drift, ikke 

minst natt på hele bygget

• Som generell trend i samfunnet så flyttes 

stadig mer ansvar fra spesialist til 

kommunehelsetjenesten. 

• Arbeidstilsynet mars 2019. 

• ROS analyse av alle enheter i UK 2019

Helsehuset



Ullensaker kommune

Budsjett 2019
Finansieringsmodell Helsehus ØRU

Interkommunalt

KØH Legevakt

Driftsutgifter

Lønn 11 420 16 140

Mat 80

Annet 200 380

Til fordeling 28 220

Refusjon -10 763

Leie 6 760

FDVUUS 1 926

Renhold 1 054

Strøm 680

Til fordeling 10 420

Refusjon -3 974

Overhead inkl. finansutg. 1 150

Refusjon -439
Helsehuset

Overhead kostnader (indirekte kostnader) 

legevakt og KØH:

Pensjonsutgifter ført sentralt

Personalforsikringer ført sentralt

IKT-kostnader

Personalutgifter

Økonomiutgifter

Revisjonsutgifter



Ullensaker kommune

Budsjett 2019

• Kr 651 pr innbygger

Helsehuset



Ullensaker kommune

Årsaker til merforbruk 2018

• Flytteprosess: ledere og ansatte i praktisk 

arbeid med planlegging og gjennomføring

• Forsinket ansettelsesprosess: økning i antall 

ansatte kveld/helg

• Akuttmedisinforskriften, ikke dispensjon

Overtid, vikarbyrå, bruk av ekstrahjelp

Helsehuset



Ullensaker kommune

Merforbruk
• Noe på telefoni/smartvakt

• Medisinsk forbruksmateriell – iverksetting 

av aktiv forsyning etter modell fra 

Sandefjord – forventer med dette å spare på 

sikt

• Økte kostnader til nytt nødnett

• For lavt budsjettert ift FDV kostn bla 

leie/drift av KØH

• For lavt budsjettert ift overhead: ant ansatte 

økt (IKT, pensjonsutg mm)
Helsehuset



Ullensaker kommune

Tiltak

• Gjennomgang og god kontroll på avtaler –

på sikt noe besparelser

• God kontroll på personell – ansatte på plass

• Gjennomgang av turnus – god 

turnusplanlegging

• Normalt driftsår – forventer ikke samme 

utgifter som ved oppstart/flytting

Helsehuset



Kommune Innbygg
antall

Snitt pr 
innbygg

Snitt for 
samarb
kom 
(alle 
henv)

Antall 
henvend

Ant
legekons

Andel pas
som 
trenger 
lege

Faglige 
utfordringer

Spes utfordr

Ullensaker 60000 0,41 0,22 50.000 40.000 80% Legedekn
helg
Respons 
telefon 

Gardermoen, 
hotellene

Drammen 130000 0,62 0,46 -
0,56

88.500 45.000 51% studenter

Eidsvoll 25000 0,39 - 9.500 8.000 84%

LEGEVAKTEN
Statistikk 2017 sammenlignet med annen interkommunal og kommunal 

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr


Statistikk fra fagsystem (2017):

Ullensaker

Hurdal

Nannestad

Gjerdrum

ingen reg dresse

Andre kommuner

Ullensaker Hurdal Nannestad Gjerdrum Ingen reg. 
adresse

Andre 
kommuner

SUM

Lege
konsultasjon

23 470 921 5 080 2 042 2 120 6 221 39 854

Tilstrømning 48 080 med topp i 
desember på ca. 5 000



Fordeling dag/kveld/natt for 2017
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År Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker Eidsvoll Skedsmo Landet Drammen

Verts
Kom.
legevakt

x x x x

2017 0,22 0,22 0,29 0,41 0,39 0,48 0,41 0,62

2018 0,24 0,23 0,31 0,43 0,38 0,48 0,41 0,62

Kontakter pr innbygger – legevakt 2017 og 2018



Kommune  fordeling (jan-okt)
(Tatt med Nes og Eidsvoll)
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Tilstrømning

Dag Kveld Natt

22352 22736 6173

Dag

Kveld

Natt



Kommunefordeling på konsultasjonene 24/7

Ullensaker Hurdal Nannestad Gjerdrum Andre

14017 564 3489 1187 4679

Ullensaker

Hurdal

Nannestad

Gjerdrum

Andre



Døgnfordelingen på interkommunal drift

Dagtid man-fre Dagtid lør + søn Kveld kl. 16-23 Natt kl. 23-08 Helligdager dagtid Totalt interkommunalt

5210 3893 11433 3327 410 19063

Dagtid man-fre

Dagtid lør + søn

Kveld kl. 16-23

Natt kl. 23-08

Helligdager dagtid



Fordeling dag/kveld/natt for 2018
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Besvarte i henhold til forskrift fom 01.04 tom 31.12 kl. 16:00-08:00
Antall innen 2 min totalt prosent

20834 26893 87,30 %

Svartid fom 01.04 tom 31.12
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

61 58 50 53 52 58 63

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag



Utfordringene ift responstid

• Trykket ift manglende respons er nå på sein 
kveld/tidlig natt, hvor responsen ved kontroll i 
juni 2018 tidvis lå ned mot 50 %.

• Etterslep og økt responstid på sen kveld skyldes 
at operatør må bistå ute i akutt drift (politi, 
ambulanse mm)

• Pasienter kontakter AMK eller kommer direkte til 
legevakten i tillegg.

• AMK setter også telefon over til legevakten, 
dersom det vurderes ikke å være behov for 
ambulanse.



Utviklingsområder

• Oppfølging av akuttmedisinforskriften

• Legeorganisering og bemanning (fast 
ansatte leger på natt ukedagene)

• Kvalitetssikring: prosedyrer, rutiner og 
avvikshåndtering

• Strukturert og god oppfølging av klage- og 
tilsynssaker

• Samarbeid med øvrige kommuner: 
legevaktsråd, informasjon og rapportering

Vårt nye helsehus


