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BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR  
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Sammendrag: 
Rådmannen innstiller på at det bevilges 350.000 kr inkl mva for nødvendige bygnings-
messige tiltak innomhus og inventar og utstyr i Øyer legekontor til etablering av avdeling 
psykisk helse og rus (PHR) under tjenesteenhet Helse og Familie i de 7 ledige kontorene.   
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at 7 ledige kontorer i Øyer legekontor skal tas i bruk av 
kommunale tjenester. Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe som konkluderte med at 
avdelingen for psykisk helse og rus (PHR) flyttes fra kontorbygget på Tretten og inn i lege-
kontoret. Dette vil også frigi ønsket areal for utvidelse av helsestasjonen i kontorbygget. 
Utfordringen ved etableringen er å få etablert gode nok adkomstforhold til eget venterom 
for pasienter til PHR da de ledige kontorene ligger innerst i Øyer legekontor. 
 
Vurdering: 
Etter flere vurderinger har rådmannen kommet frem til at den beste måten å ordne en trygg 
og sikker adkomst til de ledige kontorene på, er å bygge om akuttmottak og tilstøtende rom 
for undersøkelse. Disse funksjonen vil da få ca halv plass av hva de har i dag og resterende 
areal i disse 2 rommene bygges om til korridor. Korridoren leder inn til eget venterom for 
pasientgruppene som skal til PHR. Dette rommet er spesialbygd som rom for røntgen og 
gips.  I tillegg må det bygges inn en dør i hver av øst/vest-korridorene slik at man hindrer 
uønsket besøk i legeavdelingen. Det må bygges ca 12 m korridorvegg, monteres inn 3 nye 
dører og flytte en to-fløyet dør, samt anordne adgangskontrollen for tilpassing til ny 
brukergruppe. Det er ikke hentet inn prisoverslag på håndverkertjenestene, og 
utfordringene ligger i å få heisen til å levere pasienter til legene i en dør og pasienter til PHR 
den andre, samt forrigling av adgangskontrollene slik at dørene åpner seg ved eventuell 
brannalarm. Løsningen er utarbeidet etter forslag fra legene. 
I tillegg vil det være behov for å kjøpe inn noen nye møbler, skrivebord og arbeidsstoler og 
besøksstoler. Gjenbruk av møbler fra nåværende kontorer vil også bli benyttet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli 
vedtatt i kvartalsrapporten. 
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