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Vedlegg: 
Rapport – Evaluering legevakt og KAD, Legehelsetjenesten Lillehammer kommune 
Vedlegg til evalueringsrapporten – ansattes evaluering, Lillehammer legevakt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Arkivsak 14/1012 Etablering av plasser for KAD i samdrift med interkommunal legevakt (KST-
sak 74/14) 
Arkivsak 13/1226 Interkommunal legevakt – fremtidig lokalisering (KST-sak 73/13) 
 
Sammendrag: 
Lillehammer interkommunale legevakt har gjennomført en evaluering av driften etter 
nærmere 2 års drift i nye lokaler. Evalueringen innbefatter også bruken av KAD (kommunale 
akutte døgnplasser). Evalueringen oppsummeres med at flyttingen i det store og hele har 
vært en kvalitativ forbedring av legevakttilbudet i regionen. Tilbudet har hatt en kraftig 
volumøkning de siste 5-6 årene. Det er imidlertid utfordringer med balansert økonomi, samt 
bruken av KAD-plassene. 
 
Rådmannen ber kommunestyret ta evalueringen til orientering. 
 
Saksutredning: 
Legevakten ble etablert ved Lillehammer sykehus i 1991, og fra 2001 var ordningen 
interkommunal for Ringebu, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker og Lillehammer. I 2007 ble 
plassbehovet for legevakten drøftet. I 2014 sa Sykehuset Innlandet HF opp avtalen om drift 
av kommunal legevakt i felles akuttmottak.  
 
I sak 13/1226 ble det vedtatt å fortsette interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet, i 
nybygg. Videre ble det i sak 14/1012 besluttet å samlokalisere KAD-plassene med legevakt. 
Lokaler til legevakt/KAD sto ferdig til innflytting sommeren 2017, og i august 2017 åpnet 
legevakten i lokalene – da var også Sør-Fron og Nord-Fron en del av samarbeidet. 
 
Mandatet for evalueringen som foreligger var å se på overføringsprosessene og tjenestene i 
forbindelse med flyttingen. En arbeidsgruppe ble bredt sammensatt, og jobbet med 
følgende:  
-økonomiske rammer, produktivitets- og kvalitetsutvikling 
-kvalitetsavvik 
-medarbeiderundersøkelse 
-beleggsprosent for KAD-plassene 
-volumvekst for legevakten 



Bygningsmessig oppleves flyttingen som positiv, spesielt for legene. Det er likevel noen 
utfordringer med store avstander og mange rom. Det arbeides med omdisponering av noen 
arealer for å lette den praktiske hverdagen. Dette er nærmere beskrevet i ansattes 
evaluering. Tiltak følges opp. 
 
Fra 2014 til 2018 har det vært en volumøkning på antall henvendelser til legevakten på 
nesten 45 %, uten at dette har medført endringer i bemanning. På grunn av lavt belegg på 
KAD-plassene har bemanningen der til tider avhjulpet volumøkningen på legevakt. Det er 
kommunene selv som rår over bruken av KAD, og en økning på bruken av disse vil utfordre 
bemanningssituasjonen. Volumøkningen tilskrives delvis mengden fritidsboliger i regionen, 
og økningen er påtakelig rundt høytidene og ferier.  
 
Det har over tid vært fulgt med på belegget på KAD-plassene. Samlet fra oppstarten har 
belegget ligget på ca 20 %, og det har ikke vært særlig endring etter flyttingen til legevakten. 
Det er kommunene selv som kan henvise pasienter til KAD. Fra 1.1.2017 kan også pasienter 
innen psykiatri/rus henvises til KAD, dette er i liten grad benyttet. Utfordringene med KAD 
vil bli gjenstand for en egen evaluering i løpet av 2019/2020. Det er også signalisert en 
nasjonal evaluering av KAD-tilbudet i løpet av 2020/2021. 
 
Vurdering: 
Flytting av den interkommunale legevakten fra gamle til nye lokaler ved Sykehuset 
Innlandet HF har i det store og hele vært vellykket. Det er noen innkjøringsutfordringer i nye 
lokaler, og tiltak er iverksatt for å løse disse utfordringene. Den største utfordringen, 
volumvekst, kan ikke sies å ha noe med flyttingen å gjøre. Denne utfordringen vil det likevel 
måtte gjøres grep med i løpet av kort tid, slik at bemanning står i forhold til antallet 
henvendelser. Mye av volumveksten kan knyttes til bruk av fritidsboliger i regionen. 
 
Utviklingen på bruk av legevakt og KAD må følges tett i årene som kommer. Det er 
signalisert endring i KAD-samarbeidet i framtiden, men konsekvensene av dette er ikke 
vurdert i denne evalueringen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann


