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Sammendrag. 
Lillehammer interkommunale legevakt ble etablert i nye lokaler i tilknytning til SI, Lillehammer i 

August 2017. 

 

Det signaliseres fra deltagerkommunene at nyetablering legevakt på sykehuset innebærer en 

kvalitativ forbedring av tjenestetilbudet. Det er imidlertid utfordringer med økonomi og bruken av 

KAD.  

Nyetableringen hadde en kostnad på 42,8 millioner. En overskridelse av kostnadsrammen på 5,3 

millioner hovedsakelig knyttet til grunnforhold. 

Bygningsmessig oppleves en stor forbedring av fasiliteter og tilfredshet, spesielt fra legesiden.  

Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til nyetableringen, beskrevet i fastansattes evaluering 

av både bygningsmessige, logistikk og utstyr. 

Det har vært en relativt stor økning i antall henvendelser. Noe som utfordrer legevakten i forhold til 

dagens bemanning. 

Det mangler fortsatt stabilisering av medisinsk faglig ansvarlig for begge virksomhetene, noe som 

påvirker kvaliteten i rapportering og analyse av driftssituasjon. I det videre arbeidet med utvikling av 

disse tjenestene er rekruttering og kontinuitet i disse rollene viktig for å skape nødvendig kvalitet og 

tillit til tjenestetilbudet.  

I driftsperioden fra august 2017 har Lillehammer interkommunale legevakt sikret sin daglige drift 

bemanningsmessig ved at KAD har hatt lavere belegg enn forutsatt. Bemanningen på KAD har bidratt 

til den daglige driften på legevakt. Økt belegg på KAD vil utfordre bemanningssituasjonen. 

Antall brukere med utgangspunkt i økt/endret bruk av fritidsboliger er sterkt økende. Dette 

gjenspeiler seg ikke i dagens modell for finansiering. 

I løpet av våren 2019 vil det sentralt bli utviklet en veileder for legevakter. Det er hensiktsmessig at 

denne brukes aktivt for å utvikle kvalitative måleparametere som benyttes i det kontinuerlige 

kvalitetsarbeid. Disse kan være utgangspunkt for jevnlig rapportering. 

Lillehammer interkommunale legevakt er utfordret på å svare opp det som ligger i nåværende og 

framtidige krav. To av disse områdene er: 

- Ambulerende legebil 
- Rolle som medisinsk digital satellitt med utgangspunkt i kommunenes totale areal og 

avstander. 
 

Det er etablert 5 KAD plasser i tilknytning til Lillehammer regionale legevakt. Benyttelsesgraden av 

disse er lav (20 %) 

Bruk av psykiatri/rus plasser i KAD er i liten grad benyttet. 

Det er et paradoks at vi har en tjeneste (KAD) som ikke tilfredsstiller forventet beleggsprosent 

samtidig som øvrige helsetjenester trenger mer ressurser. 

 

Det finnes ingen nasjonale nyere evalueringer av KAD sin rolle i samhandlingsreformen. 

Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom SI, Lillehammer og Lillehammer regionale legevakt om 

å øke belegget ved KAD. Samtidig har TO Legehelsetjenester, Lillehammer utviklet en strategi for å 

øke KAD belegget. Det er et behov for å videreutvikle dette arbeidet. 
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Frons kommunene, Ringsaker og Ringebu signaliserer at de ikke ser  det hensiktsmessig å benytte 

KAD plasser på Lillehammer for sine innbyggere. 

Det manglende KAD belegget sett i sammenheng med at flere av deltagerkommunene ikke finner 

dagens organisering hensiktsmessig utfordrer eierkommunene på å få fram en diskusjon vedr. videre 

organisering av KAD. Arbeidsgruppen har ikke tatt for seg hvilke konsekvenser dette vil ha for videre 

drift og økonomi av legevakt/KAD framover. Dette vil kunne berøre tidligere politiske beslutninger.  

Arbeidsgruppen har kommet med forbedringsforslag: 

Noen er av prinsipiell karakter som må avklares av eierkommunene på det tidspunkt de finner det 

hensiktsmessig å avklare disse.  

Hva skal KAD være, hvilken rolle skal KAD ha i det helhetlige pasientforløp, Hvor skal KAD ligge og 

hvilke kommuner skal delta videre i KAD samarbeid.  

En stor del av økningen av antall henvendelser er knyttet til bruken av fritidsboliger. Dagens 

finansieringsordning omhandler ikke fritidsboliger. Det burde være et grunnlag for å gjennomgå 

tidligere framlegg om finansieringsordningen også skal omhandle fritidsboliger. 

I tillegg er det anbefalt en rekke konkrete forbedringstiltak. 

 

Mandat.                                                                                                                                               
Todelt evaluering - Interkommunal legevakt og KAD-plasser. 

Interkommunal legevakt tok i bruk nye, større lokaler i august 2017, og  
det regionale KAD tilbudet ble overført fra Lillehammer helsehus til legevakten i juni 2018.  
Samarbeidskommunene ønsker derfor å gjennomføre en evaluering som  
omfatter både overføringsprosessene, og tjenestene.  
  

Evalueringen er todelt, og skal gi samarbeidskommunene god innsikt i tjenestene, samt bidra til å 

sikre et godt grunnlag for nødvendige justeringer.  

 

Det etableres en arbeidsgruppe som ledes av avdelingssykepleier, og som består av representanter 

fra legevakten/KAD, Lillehammer helsehus, samarbeidskommunene, samt representanter for 

fagorganisasjonene og vernetjenesten.  

 

Arbeidsgruppen skal evaluere overføringen av legevakten til nye lokaler,  

og overføring av KAD plasser fra Lillehammer helsehus i forhold til målsettingene som er nedfelt i 

kommunestyrevedtak 0071/14 (KAD) og 0014/16 (utbygging av ny legevakt).  

 

Arbeidsgruppen skal evaluere legevakten og KAD i henhold til kriteriene; 

- økonomiske rammer, produktivitets- og kostnadsutvikling 

- kvalitetsavvik 

- medarbeiderundersøkelse 

- beleggsprosent for KAD plassene 

- volumvekst for legevakten 

 

Arbeidsgruppen står fritt til å utvide evalueringskriteriene dersom det vurderes som hensiktsmessig 

og/eller ønskelig. 
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Arbeidsgruppen skal innhente erfaringer og synspunkter fra alle ledd i kjeden:  

innleggende leger fra samarbeidskommunene, behandlende leger, pleiepersonell, andre relevante 

kommunale tjenesteområder som psykisk helse og rus, hjemmetjenester, institusjoner og Sykehuset 

Innlandet. 

 

Arbeidsgruppen skal foreslå forbedringstiltak dersom evalueringsprosessen avdekker kritiske 

svakheter/mangler i drift av tjenestene. 

 

Arbeidsgruppen starter sitt arbeid 01.02.19, og utarbeider en evalueringsrapport som sendes  TO-

leder for videre behandling, innen 17.03.19. Prosessen ble utsatt til 3. mai 19 for vi kom litt sent i 

gang og det tok tid å samle arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppa. 
Ledere for arbeidsgruppen: Gun Rugsveen avd. spl. legevakta, og Bjørn Kristiansen, kvalitetssjef. 

Andre representanter er: Morten Bergkåsa kommuneoverlege, Nils Christian Faaberg Ringsaker, 

Anders Brabrand Gudbransdalskommunene, Naim Degirmenci LHH legene, Alexander Kjølner 

fastlegene, Steinar Grue legevaktsoverlege, Frode Oosterling tillitsvalgt fastlegene, Bjørn Lie og Arild 

Ulimo Olsen historikere- byggeprosessen fra starten, Terje Johansen verneombud legevakta, Hilde 

Aassveen NSF tillitsvalgt legevakta, Simen Palm fag spl. legevakta, Cecilie Andersen Fagforbundet 

hoved tillitsvalgt, Oddgeir Daling Stornes tillitsvalgt LHH legene. 

 

 

1. Lillehammer regionale legevakt 
 

Historie. 
Legevakt for Lillehammers innbyggere ble etablert i sykehuset i 1991. Fra 2001 ble ordningen 

interkommunal for kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal, Nordre Ringsaker og Lillehammer. Allerede i 

2007 ble plassbehovet for legevakten drøftet. Mars 2014 sa Sykehuset Innlandet HF opp «Avtale 

mellom Sykehuset Innlandet HF og Lillehammer kommune om drift av kommunal legevakt i felles 

akuttmottak ved sykehuset innlandet HF.» 

Lillehammer kommunestyre besluttet i sak 13/5369-3 at Lillehammer interkommunale legevakt 

fortsatt skal være etablert ved Sykehuset innlandet (SI), Lillehammer, og utbygges der. Videre ble det 

i kommunestyre sak 14/4455-1 besluttet å flytte de kommunale akuttplassene (KAD-plasser) for 

Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Nordre Ringsaker (Brøttum) fra Lillehammer helsehus til 

Sykehuset innlandet. Kombinasjonen av disse tilbud var først og fremst foretatt for å skape en best 

mulig effektiv driftsøkonomi, samt styrke rekruttering av personell gjennom en driftsmodell som kan 

bidra til bedre rekruttering av kvalifiserte søkere/ansatte. 

Et forprosjekt ble vedtatt igangsatt. 

I kommunestyre sak 16/178 ble forprosjektet lagt fram og vedtak fattet. 

• Byggestart første halvår 2016  

• Ferdigstillelse første halvår 2017 
 
August 2017 ble ny legevakt etablert og åpnet i nye lokaler. Samtidig ble Sør- og Nord Fron da en del 

av samarbeidet. 
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Økonomi ferdigstillelse.  
Kommunestyrets vedtak 16/178 godkjente prosjektet som beskrevet med en kostnadsramme fram til 

ferdig prosjekt på kr. 37.500.000, - eks. mva. 

Ferdigstilt sommeren 2017, sluttkostnad 42.800.000, - 

 

Evaluering, bygningsmessig egnethet og utstyr. 
• Generelt uttales det fra deltagerkommunene om at ny legevakt med tilknytning til 

sykehuset har gitt et kvalitativt bedre tjenestetilbud. 

• Tilbakemelding fra legene er positiv. Og det understrekes at legene er hovedsakelig 

fornøyd med de fysiske arbeidsforhold.  

• Lokalene oppfattes som bedre egnede med store rom og godt lys.  Bedre med 

tilgjengelige hvilerom på legevakta. 

• For Kad er medisinrommet er mangelfull for å være en «sengepost», og det er tungvint 

å transportere medikamenter frem og tilbake fra LHH.  

• Legegruppen har bemerket seg at vinduer som ikke er mulig å se ut gjør at 

pasientrommene virker «innestengt», og kan virke isolerende. Dette kan virke negativt 

inn på pasientens helse når en pasient er innlagt i flere dager. 

• Bedre tilgjengelig enn den gamle legevakt i forhold til generell utforming. 

• Silingen av pasienter fungerer bra.                                                                                                                              

• Spesielt fra Fronskommunene uttrykkes det at de er godt fornøyd med å ha nattlegevakt 

og legevaktsentral på Lillehammer.  
 

Det har vært gjennomført en evaluering i 2019 for fast ansatte ved legevakten. Evalueringen 

omfatter erfaringer med bygning, utstyr og hensiktsmessighet knyttet til nye lokaler. Evalueringen 

kan oppsummeres i følgende kulepunkter (Sendes med som vedlegg).  

• Nytt bygg med dedikert og engasjert personale. 

• Det har formet seg et svært godt arbeids- og fagmiljø med en opplevelse av vesentlig bedring 

i kvalitet og tjeneste jamført med tidligere drift. 

• Planlegging og overflytting av tjeneste fremstår lite planlagt. 

• Spørsmål om lokalenes fysiske egnethet 

• Tilgjengelig utstyr. Utfordringer av forskjellig slag. 

• Utfordringer i forhold til pasientsikkerhet 

• Ansatte legevakt har evaluert lokaliteter og utstyr (se vedlegg 1)  

I forbindelse med prosjektering av ny legevakt har det i prosessen vært involvert en rekke ressurser. 

Kommuneoverlege, tillitsvalgt av fastlegene, ledelse av legevakt (med sykepleierkompetanse og 

arkitekt i tillegg til prosjektledelse.  Det kan reises spørsmål med om resultatet ville kunne blitt bedre 

med at det ble involvert flere med en spisset kompetanse om legevakt i planleggingen og at 

kommunikasjon mellom prosjektets forskjellige deltagelse kunne vært bedre. 

Økt antall henvendelser.  

Ved etablering av ny legevakt har det vært en stor økning av antall henvendelser. Økningen er 
registrert fra 2016 til i dag. Eksakte tall som beskriver økningen kan være noe usikre. Nye systemer og 
andre systemer for registrering kan ha påvirket resultatet. Det er imidlertid ikke sådd tvil om at 
økningen er reell. 
Talldata oppsummeres fra ulike systemer. De siste års omstrukturering innebærer enkelte 
faktorer som kan ha innvirkning på statistikk og talldata. Prosesser som, blant annet; endring 
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av IKT-løsninger, flytting til nytt bygg, ny personalgruppe og endringer på teknisk utstyr, 
derav telefoni har gjort at innhenting av talldata er tidvis komplisert og 
sammenligningsgrunnlaget variabelt.  
 

Totalt 
Antall kontakter pr. år, omfatter både konsultasjoner og rene telefonhenvendelser: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall 12494 12970 14764 16749 18125 

 
Gjennomsnittlig økning per år på (+)1716 henvendelser 2016-2018. 

 

Virkedager mot helg, ferie og høytid 

Fri og ferie relatert til jul og påske er erfaringsvis de periodene i året med størst pågang på 

Legevakten. Dette kan fortelle oss noe om turismen i nedslagsfeltet. Legevaktens nedslagsfelt er i et 

område med stor tetthet av fritidsboliger. Det er i oversikten under tatt med utviklingen i antall 

henvendelser for jul og påske. Det er å påpeke at det er en betydelig pågang på visse helger også 

utenom disse høytidene. 

Jul 

Jul/Nyttår 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Antall 849 788 1042 1354 1724 

 
 
Påske 

Påsken 2015 2016 2017 2018 

Antall 1001 1099 1121 1456 

 

Det er å merke seg at økningen i antall henvendelser har skjedd i perioden før nyetablering og er blitt 

forsert i perioden etter. Det er ikke rapportert systematisk på disse styringsdata i perioden og tallene 

er derfor beheftet med betydelig usikkerhet.   Det beskrives flere årsakssammenhenger som kan 

forklare en økning : 

• Registrering av henvendelser er blitt bedre og nye systemer (Bliksund, System-x) tatt i 

bruk. 

• Tydeligere skille mellom kommunal legevakt og sykehusets mottak. Flere direkte til 

legevakt og ikke først innom sykehuset. 

• Økning og endring i bruk av fritidsboliger. Spesielt mot helg, ferie og høytid men også 

økt bruk på virkedager. 

• Fronskommunene har kommet inn i samarbeidet. 

 

Økningen kan oppsummeres slik: 

• Pasientantallet på Legevakten lå stabilt fram til 2015/2016. 

• Antall pasienthenvendelser er i dag mer enn doblet siden 2015/2016. 

• Påske og jul innebærer en betydelig pasientpågang 

• Fra 2017 til 2018 var det en vekst på 335 journalførte henvendelser i forbindelse med påske. 
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• Økt telefontrafikk: 

o Sammenligning 2017 og 2018 (juli t.o.m. desember): 

▪ Økning disse seks måneder er på 3846 samtaler (snitt 641 pr måned). Dette 

er både inngående og utgående trafikk (totaltrafikk).  

o Sammenligning 2018 og 2019, januar t.o.m. februar. 

▪ Økning på 1012 samtaler, altså gjennomsnittlig økning på 506 samtaler per 

måned og 17 samtaler per døgn. 

Antall google-søk som kan relateres til Lillehammer interkommunale legevakt øker i forbindelse med 

ferie og høytid. 

Bemanning. 
• Opprinnelig årsverk knyttet til legevakt (i akuttmottak før 2015) – 10,1 årsverk 

• 2015: ble tilført 3 årsverk – pga. uforsvarlighet rundt nattbemanning (innførte 2 

nattevakter) = totale årsverk knyttet til legevakta= 13,1 årsverk. 

• 2017: flytting i nye lokaler 

• 2018: flytting av KAD – hadde med seg 5,9 årsverk = totale årsverk knyttet til LV og KAD 

= 19 årsverk 

• 2018: ny grunnturnus juni = 18,18 årsverk 

• Opprinnelig plan ved ny turnus: 1 spl/dagvakt skulle bemanne utdanningslegekontoret. 

-> ved å gjennomføre dette => et reelt nedtak på 1 årsverk på LV og KAD.  

• På grunn av økning volumvekst på LV – og nå økt bruk av plasser på KAD – er 

bemanning en utfordring. 

• Bemanningsplan pr dags dato:  

• 4 på dag (2 KAD og 1 ekspedisjon/ICCS+ 1 utdanningslegekontor) 

• 4 på aften (1 KAD, 1 ekspedisjon /ICCS, 1 ICCS-2 og 1 LAB/OBS) 

• 2 på natt i uka (1 ekspedisjon /ICCS + 1 LAB/OBS/KAD)  

• 3 natt helga (1 KAD, 1 ekspedisjon/ICCS + 1 LAB/OBS) 

 

Ved at belegget på KAD plasser har vært lav (20 %) har bemanningssituasjonen på legevakten til tider 

hatt overkapasitet i henhold til plan. Noe nyetableringen av legevakt har hatt fordel av. Dette har 

sikret driften ved den økte pågangen av henvendelser.  Det har imidlertid gitt planmessige 

utfordringer i forhold til KAD. 

 

Rekruttering.                                                                                                                                                                   
Tidlig under etablering av ny legevakt var det en utfordring å få ansatt kvalifisert personell. 

Utfordringen var hovedsakelig knyttet til små stillingsprosenter. Etableringen av større 100 % 

stillinger løste denne utfordringen. Noe som imidlertid utløste behov for flere små stillinger på helg. 

Rekrutteringsutfordringene på personell er nå hovedsakelig knyttet til helgestillinger. 

Det har vært en utfordring å beholde ledende legestillinger (også på KAD). 

Ansettelsesprosesser pågår. 
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Driftskostnader. 
En gjennomgang av regnskap for perioden 2015 – 2018 gir ikke noe klart bilde av utviklingen i 

driftskostnader. Driftens art og føringer av utgifter har endret seg og det er først fra 2018 hvor KAD 

også er inkludert som gir et sammenlignende bilde.  
  

 

Fordeling drift 2019 (legevakt).                                                                                                        
Det er etablert en fordelingsnøkkel i forhold til fordeling av driftsutgifter. Fordelingen er en fast sum 

fra kommunene som utgjør 24 % av de totalt faste kostnadene. Resten er fordelt på kommunenes 

folketall pr 2017. 

Tabellen under synliggjør innbyggertall, deltagelse, grunnlag og fastkostnaden. Totalkostnad pr 

kommune for budsjett 2019 i framkommer ut av dette. 

Fritidsboliger og opphold i disse er ikke en del av fordelingsnøkkelen. En stor del av volumøkningen 

er knyttet til høytid hvor det tradisjonelt er stort innrykk av fritidsopphold i legevaktens 

virkeområder. 

 

 

 
1 Lønnsutgifter 2015 og 2016 er hovedsakelig vaktgodtgjøring til legene. 

2 Kjøp av personellressurser fra SIL i 2015 og 2016 (regnskapsført under driftsutgifter).  

3 Budsjett 2019 forutsetter salg av årsverk til nytt fastlegekontor i legevaktens lokaler, samt redusert husleie og 
  utgifter til nødnett (til sammen cirka 2, 5 mkr). 

 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 B 20193 

Lønnsutgifter1 6 466 399 7 516 963 17 218 829 22 698 318 24 006 217 

Driftsutgifter2 13 017 105 13 142 180 5 373 552 9 991 792 7 682 337 

Brutto utgifter 19 483 504 20 659 143 22 592 381 32 690 110 31 688 554 

Driftsinntekter -  2 467 902 - 3 644 525 - 1 578 056 - 3 845 597 - 1 470 088 

Netto utgifter 17 015 602 17 014 618 21 014 325 28 844 513 30 218 466 

Refusjon fra kommuner - 8 198 771  - 10 202 711 - 9 566 531 - 16 021 199 - 16 789 184 

Vertskommune  8 816 831 6 811 907 11 447 794 12 823 314  13 429 282 

Kommune Folketall pr Q2, 2017 Deltaker%

Folketalls-

grunnlag, 

legevakt

Andel 

legevakt

Frons-

kommunene*

Fastledd, 

legevakt

Etter nøkkel, 

legevakt Sum legevakt

Lillehammer 27 785                                  100 % 27 785                37,0 % 328 086kr               10 051 987kr         10 380 074kr         

Ringebu 4 488                                    100 % 4 488                  6,0 % 328 086kr               1 623 657kr           1 951 744kr            

Øyer 5 084                                    100 % 5 084                  6,8 % 328 086kr               1 839 277kr           2 167 363kr            

Gausdal 6 193                                    100 % 6 193                  8,2 % 328 086kr               2 240 488kr           2 568 574kr            

Ringsaker N 9 147                                    100 % 9 147                  12,2 % 328 086kr               3 309 179kr           3 637 265kr            

Sør-Fron 3 151                                    50 % 1 576                  2,1 % 328 086kr               569 980kr              898 067kr               

Nord-Fron 5 721                                    50 % 2 861                  3,8 % 328 086kr               1 034 864kr           1 362 951kr            

SUM 61 569                                  600 % 57 133                76,0 % -kr                          2 296 604kr            20 669 433kr         22 966 036kr         
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Kvalitetskriterier.                                                                                                                       
Forskriften om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste er styrt av Akuttmedisinforskriften. Legevaktens kvalitative innhold er styrt av 

denne i tillegg til øvrige helselovverk. 

 Pr. i dag er det ikke utviklet tydelige nasjonale kvalitetskrav til Legevakt. Det holdes på å utvikle en 

veileder gjennom Helsedirektoratet. Denne forventes å foreligge våren 2019. Ifølge Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) dekkes de viktigste kravene av: 

o 90 % av befolkningen i legevaktdistriktet skal ha maksimalt 40 minutter reisevei til en 
legevaktstasjon, og 95 % skal ha maksimalt 60 minutter.  

o 95 % av befolkningen og alle tettsteder i legevaktdistriktet må kunne nås av 
legevaktlege innen 45 minutter ved utrykning.  

o Det bør settes som nasjonal norm at legevakten rykker ut ved minst 75 % av røde 
responser.  

o Det bør settes som nasjonal norm at legevakten utfører 20-40 sykebesøk per 1000 
innbyggere per år.  

o Ved beslutning om sykebesøk skal ventetiden for pasienten være under 2 timer for 
«gule» hastegrader og under 6 timer for «grønne» hastegrader, etter at vurderingen 
er gjort.  

o Ventetiden i legevaktens venterom skal være under 1 time for minimum 80 % av 
pasientene som skal til konsultasjon. 

o Føler lege og sykepleiere seg trygge på jobb / har det vært hendelser med vold eller 
trusler som er dårlig håndtert? 

o Er legevaktslegene faglig trygge og har tid/tilgang til råd og veiledning ved behov? 
o legevaktslegene syntes tilbudet til legevaktas nedslagsfelt er forsvarlig og godt 
o antall fastleger i % som deltar i legevakt 
o opplevelse av legevaktslegene på kvalitet i samhandlingen med sykepleier, 

ambulanse, sykehus, hjemmetjeneste, apotek, nødetater 

Denne evalueringen har ikke foretatt en gjennomgang av Lillehammer legevakts status i forhold til 
disse kravene. Det vil være hensiktsmessig når veileder foreligger å ta en gjennomgang av 
kvalitetskriterier/krav og utvikle et system for å rapportere på de kriterier krav som er variable.                        
Gjennomføre ROS analyser i denne sammenheng vil være hensiktsmessig. 

Det vil også være hensiktsmessig med å innhente fortløpende erfaringene til leger i vaktsystemet for 
en kontinuerlig utvikling av Lillehammer interkommunale legevakt. 

Kvalitetsavvik Lillehammer legevakt 2018 vs 2019. 
Lillehammer legevakt har tatt i bruk Lillehammer kommunes kvalitetssystem, TQM. Systemet 

inneholder flere moduler. De modulene som er tatt i bruk er modul for dokumenter (Lover, 

forskrifter, prosedyrer og rutinebeskrivelser), Modul for registrering av uønskede hendelser (avvik) 

og det er i ferd med å ta i bruk og systematisere og bruke en modul som tar for seg risiko og 

sårbarhet (ROS). 

 

Legene er i dag ikke brukere av TQM. 

 

TQM brukes av Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune noe som sikrer en felles bruk i dialog 

mellom kommune og legevakt. De andre kommunene har andre kvalitetssystem som ikke er 

konvertible med TQM. 
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Det samme gjelder sykehuset innlandet. Deres kvalitetssystem er ikke konvertibelt med TQM heller. 

Dagens omfang av antall uønskede hendelser har gjort det mulig å samordne avvik ved å overføre 

disse til TQM. 

Det er lite sammenligningsgrunnlag for å se på utviklingen i antall uønskede hendelser da det 

tidligere ble brukt både manuelle og sykehusets avvikssystem.  I 2018 som første hele driftsår var det 

registrert 76 uønskede hendelser (avvik). Det er utarbeidet en prosedyre for å håndtere disse ut fra 

hendelseskategori og alvorlighetsgrad. 

Tilsvarende tall for 2019 er pr. 29. april, 19 av disse omhandler 15 KAD, 2 administrativt og 2 

prosedyrer. 

De registrerte uønskede hendelsene har et vidt omfang og omhandler flere forbedringsområder.  Det 

er registrert få hendelser knyttet til vold og trusler. 

Det har vært lite rapporterte avvik fra legene som bemanner legevakten. Noe som fra et 

kvalitetsperspektiv er utfordrende. Legene bruker ikke TQM i sitt daglige virke og tilbringer lite av sin 

totale arbeidstid på legevakten. Innspill fra kommuneoverlegene i arbeidsgruppen og tillitsvalgte 

påpeker utfordringene ved å få legegruppen til å ta i bruk TQM for å registrere avvik. Alternative 

løsninger må derfor vurderes.  

Medarbeidertilfredshet. 
Lillehammer kommune benytter seg av 10 faktormodellen ved sine medarbeiderundersøkelser. 

Lillehammer legevakt scorer ved medarbeiderundersøkelsen 2018 noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. Dette er første medarbeiderundersøkelse etter etablering av ny legevakt.  
 

Etablering av fastlegekontor på Lillehammer legevakt. 
Lillehammer kommune har et behov for å øke kapasiteten i fastlegeordningen, og samtidig etablere 

et lokalt styrt spesialiseringsløp som vil sikre fremtidig kapasitet i fastlegeordningen og som sikrer 

ivaretakelsen av nye krav til legenes kompetanse. Etablering av et legekontor med kommunalt 

ansatte leger og mulighet for spesialisering ville yngre leger få mulighet til å prøve ut yrkesretningen 

som fastlege, uten å måtte ta opp store lån for å kjøpe seg inn i en privat praksis. Kommunestyret 

vedtok derfor 21.juni 2018 å etablere et legekontor med kommunalt ansatte leger.  

 

Det nye fastlegekontoret etableres i legevaktas lokaler, og består av 3 legehjemler og en stilling som 

helsesekretær skal ivareta oppgaver knyttet til blant annet resepsjon/telefon, administrative 

oppgaver, laboratorieoppgaver samt helserelaterte oppgaver. Det er forutsatt samordningsgevinster 

i form av delte driftskostnader og husleie. For å kunne ivareta intensjonen med utdanningsstillingene 

er det satt et listetak pr. hjemmel på 600 pasienter. For spesialisten er det satt et listetak på ca. 900 

pasienter. 

 

Utfordringsbilde framtidig legevakt.                                                                                           

Det har skjedd flere endringer i organisering og drift av legevaktordningen de siste årene med blant 

annet legevaktbil og legevaktsatellitt. Landets legevakter er utfordret på organisering og kontinuerlig 

forbedring knyttet til å ha en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig 

hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Kravene er 

omfattende og inneholder: 
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• Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp  

• Diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og 
sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og 
eventuelt spesialisthelsetjeneste og  

• Yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når 
det er nødvendig. 

 

Mange kommuner har Legevaktbil som kommer i tillegg til eksisterende vaktordninger på legevakten, 

og vil være bemannet med lege fra legevakten. Noen bruker ambulansearbeider fra sykehuset, og 

andre bruker sykepleiere som er tilknyttet legevakten. Bilen er i hovedsak legevaktens ressurs for 

håndtering av sykebesøk, men kan også bli brukt til akutte oppdrag på oppfordring fra AMK, dersom 

bilen er nærmeste ressurs. Det er ikke slik at det kjøres ut på sykebesøk til de fleste pasienter. Dette 

er et tilbud til de aller sykeste og sårbare pasientene.   

 

Selve nyskapinga i framtidig legevakt er å bruke telemedisinske eller digitale løsninger i en 

«legevaktsatelitt» på steder der det bor relativt få, som har lang veg til legevakt eller sykehus. Her 

kan sykepleier kommunisere via video med vakthavende lege på hovedlegevakten.  Målet er å tilby 

en tjeneste som kommer befolkningen til gode og som ivaretar akuttmedisinforskriftens krav til 

legevaktlegers deltakelse i utrykningsarbeid og sykebesøk.  

 

Konklusjon. 
Etablering av Lillehammer regionale legevakt ved nybygg i tilknytning til SI, Lillehammer har gitt 

innbyggerne og tilreisende i deltager kommunene et bedre legevakttilbud enn tidligere. 

Kostnadene ved etableringen var innenfor budsjett med unntak av merkostnad knyttet til 

grunnforhold som oppsto. 

 

Generelt uttales det fra deltagerkommunene om at ny legevakt er vellykket, med nye lokaler og det  

oppleves som en trygghet at det ligger med tilknytning til sykehuset. 

 

Tilbakemelding fra legene er positiv. Og det understrekes at legene er fornøyd med de fysiske 

 arbeidsforhold.                                                  
 

Lokalene oppfattes som bedre egnede med store rom og godt lys.  Bedre med tilgjengelige hvilerom  

for legene på legevakta. 

 

Nytt bygg med dedikert og engasjert personale. 

Det har formet seg et svært godt arbeids- og fagmiljø med en opplevelse av vesentlig bedring i 

kvalitet og tjeneste jamført med tidligere drift. 

Bedre tilgjengelig enn den gamle legevakt i forhold til universelle utfordringer 

 

Silingen av pasienter fungerer bra.                                                                                                                              
Spesielt fra Fronskommunene uttrykkes det at de er godt fornøyd med å ha nattlegevakt og  

legevaktsentral på Lillehammer. 
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Antall henvendelser til legevakten har økt betraktelig.  Gjennomsnittlig økning per år på (+)1716 

henvendelser 2016-2018. 

Det er fortsatt en rekke utfordringer. (Se vedlegg 1) 

• Spørsmål om lokalenes fysiske egnethet 

• Tilgjengelig utstyr. Utfordringer av forskjellig slag. 

• Utfordringer i forhold til pasientsikkerhet  

Bemanningen ved legevakten i denne første driftsperioden fra sommeren 2017 har hatt bedre 

kapasitet enn planlagt. 

I april 2019 er det fortsatt nøkkelpersonell som mangler. Legevakts overlege og KAD overlege. 

Utforme og utvikle kompetansekrav til leger på legevakt både faste og vikarer. 

Det vil være hensiktsmessig når veileder foreligger å ta en gjennomgang av kvalitetskriterier/krav og 

utvikle et system for å rapportere på de kriterier krav som er variable. 

Det stilles store krav til framtidig legevakt. Lillehammer regionale legevakt er utfordret på å følge 

med i dette. 
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2. KAD i tilknytning til regional legevakt 
 

KAD avd. Lillehammer legevakt.  
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 og § 3-1 slår fast at: 

” Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.  Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 

kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” 

Samhandlingsreformen = en retningsreform. Et sentralt mål er å bedre pasientforløp og gi tjenester 

nærmere der pasienten bor. 

Et virkemiddel er etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (lov om kommunale helse 

–og omsorgstjenester § 3-5 

Bestemmelsen om KAD trådte i kraft fra 1.januar 2016 

Tilbudet har blitt innfaset gjennom fire år og blitt finansiert gjennom overføring av midler fra de 

regionale HF sine basisbevilgninger. Fra 2016 er midlene lagt inn i kommunenes rammer. 

Fra 1.januar 2017 gjelder plikten også pasienter med psykiske helse og rusmiddelproblemer. 

Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig 

eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. 

Det er en lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetak som beskriver tilbudet. (skal 

revideres nå). 

Skal se ø-hjelps tilbud i sammenheng og bli enige om løsninger som er hensiktsmessige for pasient, 

kommune og helseforetak. KAD? 

Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud var en konsekvens av anbefalingene i 

stortingsmelding 47 (2008-2009)- Samhandlingsreformen. Formålet med å pålegge kommunene plikt 

til å etablere kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud var todelt: for det første skulle det føre til at 

tjenestene kom nærmere der folk bor, og for det andre skulle det bidra til en mer bærekraftig 

økonomisk utvikling i helsetjenestene ved å avlaste øyeblikkelig-hjelp innleggelser i sykehusene. 

Regionale KAD plasser ble etablert på Lillehammer helsehus for somatiske tilstander i 2012, og for 

psykiske lidelser og rusproblemer 1. januar 2017.   

 
Retningslinjer KAD Lillehammer legevakt. 
Lovverk og avtaler - Kommunenes plikt til å tilby KAD tjeneste er hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven §3.5. - Samarbeidsavtale mellom kommuner og Sykehuset innlandet - 

Tjenesteavtale 4 - Interkommunalt samarbeid om primærhelsetjeneste i Helseregion Sør-

Gudbrandsdal; Tjenesteavtale 2 – Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) Generelt KAD tjenesten er 

samlokalisert med Lillehammer interkommunale legevakt og tilbyr heldøgnsomsorg og medisinsk 

behandling innen fagområdet allmennmedisin. KAD tilbudet gjelder for befolkningen ved de 7 

kommunene, og er tilgjengelig for mottak av pasienter 24 timer i døgnet og 7 dager i uken hele året.  

 

Tilbudet gjelder for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp i form av utredning og behandling 

som er påtrengende nødvendig. Øyeblikkelig hjelp betyr ikke at tilstanden er kritisk eller livstruende 

men at pasienten har behov for utredning og behandling uten unødvendig venting. Det er den 
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helhetlige medisinske og psykososiale vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en 

pasient skal ha og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må derfor gjøres en vurdering av om 

pasienten trenger øyeblikkelig hjelp og om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å 

yte hjelpen eller om pasienten må henvises videre til spesialisthelsetjenesten. I tvilstilfelle bør 

pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten.  

 

Det kan sies nei til innleggelse om KAD tilbudet ikke har de forutsetningene til å kunne yte den 

helsehjelpen pasienten har behov for på en forsvarlig måte. KAD-lege har ansvar for å vurdere om 

det kan tilbys forsvarlig helsehjelp for pasienter aktuelle for innleggelse.  

 

Innleggende lege er ansvarlig for at pasienten innlegges på rett nivå i helsevesenet. Alternativer til 

innleggelse på KAD er sykehusinnleggelse (eller annen kommunal institusjon; sykehjem, 

korttidsavdeling, intermediæravdeling). Lege med rett til å henvise til KAD er leger med arbeidssted i 

primærhelsetjenesten: fastlege, legevaktslege, KAD-lege, sykehjemslege. Pasienter aktuelle for KAD 

skal kunne undersøkes og behandles etter allmennmedisinske metoder og med det utstyr og 

oppfølging som er tilgjengelig ved KAD-tjenesten.  

 

KAD-lege går visitt på KAD tjenesten hver dag alle dager i året på dagtid. KAD tjenesten har 5 senger 

fordelt på 2 dobbeltrom og 1 enkeltrom.  

 

Oppholdets varighet: Det er pasientens tilstand og/eller psykososiale forhold rundt pasienten som er 

avgjørende for om det er forsvarlig å skrive pasienten ut av KAD-tilbudet. Ca. 72 timer kan imidlertid 

brukes som retningsgivende. 

 

Bruken av KAD (belegg) Nov 2012- Februar 2019. 
Etter at de regionale KAD plassene i juni 2018 ble overflyttet fra Lillehammer helsehus til 

Lillehammer legevakt har belegget av plassene vært langt under kapasitet. Belegget har vært tydelig 

lavere enn forventet. Noe som står i sterk kontrast til kommunenes utfordringer ved antall 

innleggelser og pasientdøgn med ferdigbehandlede pasientdøgn på sykehuset.  

De siste tall fra februar 2019 viser et belegg av KAD plasser på 22 %.   
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nover Des TOT 

2012 
          

37 46 83 

2013 24 38 63 36 23 24 30 56 36 36 49 77 492 

2014 46 36 45 43 64 40 57 30 49 54 18 45 527 

2015 35 31 16 10 17 28 37 39 28 23 18 17 299 

2016 36 44 30 19 45 16 27 25 21 26 22 41 352 

2017 34 20 24 17 12 24 3 0 9 8 14 15 180 

2018 9 6 25 20 32 25 21 10 18 14 28 26 234 

2019 31 34 
          

 

 

En direkte sammenligning fra de første år er ikke korrekt da det i de første driftsår var flere KAD 

plasser (8) enn nå (5).  
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Kommunevis fordeling av KAD plasser okt. 18 til Feb.19.                                                                  
Tabell under viser en oversikt over kommunenes bruk av KAD plasser i perioden fra oktober2018 

t.o.m. februar 2019. Tallene viser pasientdøgn/pasienter. Totalt er 20,3 % av totalt antall 

tilgjengelige plasser benyttet. 152 av 700 sengeplasser pr 5 mnd. 

 Andel Okt. 18 Nov. 18 Des. 18 Jan. 19 Feb. 19 Tot.pr. Andel 
% 

Lillehammer 10,8 %  8/5 16/7 22/8 26/9 23/4 95/33 62,5 

Sør Fron 1,2 % 
 

      0 

Nord Fron 2,2 % 
 

  4/1   4/1 2,6 

Ringebu 1,7 % 
 

  5/2   5/2 3,3 

Øyer 2,0 % 
 

 3/1  6/2 8/2 17/5 11,2 

Gausdal 2,4 % 
 

 4/2 3/2 2/2  9/6 5,9 

Ringsaker 3,6 % 
 

11/3 1/1 1/1 8/2 1/1 22/8 14,5 

Totalt 24,0 14/8 28/11 26/14 31/15 34/7 152/55 
20,2 % 

100 

 
- I andre rubrikk Andel er det ført opp den kostnadsmessige % andel for hver kommune i tilknytning KAD (totalt 24 

%).  I tillegg kommer et fasttillegg 
- I siste rubrikk Andel % er det totale antall sengedøgn i forhold til brukte plasser i rødt.  

 

Psykiatri/rus.                                                                                                                                   
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-5, tredje ledd: ” Kommunen skal sørge for tilbud om 

døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig 

hjelp”  

• Helsedirektoratets veileder nr. 02/ 2014 anbefalte planlegging av KAD - rus og psykiatri i 

sammenheng med planlegging og etablering av KAD- somatikk.  

• Gjennom Primærhelsemeldingen ble vi kjent med at denne plikten også ville gjelde for pasienter 

med psykisk helse- og rusmiddelproblemer fra 1. januar 2017:  

Rus og psykiatri skal være sidestilt og prioriteres på lik linje med somatikk. – Etablering av KAD – rus 

og psykiatri gir en større mulighet til å komme tidligere inn og om mulig unngå behov for innleggelse 

i spesialisthelsetjenesten. – Tilbudet skal styrke det samlede kommunale helse – og omsorgstilbudet 

og bidra til at innbyggerne får et like godt eller bedre tilbud på kommunalt nivå. 

KAD plassene ved Lillehammer legevakt har i liten grad blitt benyttet av pasienter knyttet til 

diagnose/lidelse psykiatri/rus. Det finnes lite materiale som sier noe om hvorfor så ikke skjer. Det vil 

være av interesse å se nærmere på årsakssammenheng.  
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Kostnader. 

 

Nasjonale erfaringer.                                                                                                                                                         
Det finnes ingen ny fullgod nasjonal forskning eller evaluering av hvilke effekter KAD har gitt på 

nasjonal plan. Det foreligger imidlertid nasjonale føringer for at slike evalueringer skal finne sted i 

2020-2021.    

En hovedkonklusjon fra forskningen så langt er at innføringen av KAD har hatt effekter, men at 

effektene varierer med hvordan tilbudet er organisert. Det er KAD med god tilgang til legetjenester 

(samlokalisert med legevakt/god legeberedskap) som gir effekt (ca. 2,5 prosent færre innleggelser). 

For KAD med annen organisering er det ikke dokumentert effekt. Effekten er størst for 

pasientgruppen over 80 år innlagt ved medisinske avdelinger. Rapporten peker på at tilbudet er 

relativt tidlig i etableringsfasen (2016), og at det også har vært innkjøringsproblemer. Dette peker i 

retning av at de mulige positive effektene på lengre sikt (sannsynligvis) er underestimert. 

Helsedirektoratet utgir årlig en rapport som viser utviklingstrekk på en rekke områder i 

samhandlingsreformen. Statistikken som omhandler KAD, er basert på mer eller mindre manuelle 

innrapporteringsrutiner (regneark), og anslagene her må forventes å være beheftet med usikkerhet. 

Skinner (2015c) dokumenterer bruken av KAD-sengene i sitt prosjekt. Innledningsvis ble det 

rapportert om svært lav utnyttelsesgrad (beleggsprosent) – helt ned i 20-30 prosent. 

Utnyttelsesgraden går imidlertid opp, sannsynligvis takket være gradvis bedre kunnskap om og 43 

kjennskap til tilbudet. For 2014 antas det nasjonale gjennomsnittet å ligge på 34 prosent ut fra 

opprinnelig estimert behov.  

Statistikken viser at mer enn halvparten (53 prosent) av pasientene i KAD-senger er over 80 år. 6 av 

10 blir henvist fra legevakt og 3 av 10 fra fastlege. Noen kommuner har organisert tilbudet slik at 

også sykehusleger kan henvise til KAD. To tredjedeler av pasientene skrives ut til hjemmet, mens 15 

prosent henvises videre til sykehus. Disse tallene indikerer at bruken av KAD-senger er i tråd med 

intensjonene i samhandlingsreformen selv om utnyttelsesgraden foreløpig anses å være for lav.  

Legenes manglende kjennskap og tillit til tilbudets faglige kvalitet antas å være en viktig grunn til den 

foreløpig lave utnyttelsesgraden. Manglende kunnskap kan i noen grad skyldes vikarer og turnusleger 

som av forståelige grunner kan falle mellom de opplæringstilbud og informasjonstiltak som 

kommunen gjennomfører. Skinner (2015) har også analysert årsaken til den lave utnyttelsesgraden. 

Manglende tillit til eller ønske om å benytte tilbudet er mangefasettert:  

• Mangel på døgnkontinuerlig legebemanning/legetilgang  

• Ekstraarbeid (dokumentasjon) og økt ansvar  

• Uklare, eventuelt også for detaljerte inklusjonskriterier  

• Geografisk avstand til tilbudet 

Kommune Folketall pr Q2, 2017 Deltaker%

Folketalls-

grunnlag, 

legevakt

Andel 

legevakt

Frons-

kommunene*

Fastledd, 

legevakt

Etter nøkkel, 

legevakt Sum legevakt Andel KAD Fastledd KAD

Etter nøkkel 

KAD

Sum/år                       

Legevakt og KAD

Lillehammer 27 785                                  100 % 27 785                37,0 % 328 086kr               10 051 987kr         10 380 074kr         10,8 % 103 606kr                 2 945 605kr  13 429 285kr                

Ringebu 4 488                                    100 % 4 488                  6,0 % 328 086kr               1 623 657kr           1 951 744kr            1,7 % 103 606kr                 475 792kr      2 531 142kr                   

Øyer 5 084                                    100 % 5 084                  6,8 % 328 086kr               1 839 277kr           2 167 363kr            2,0 % 103 606kr                 538 976kr      2 809 945kr                   

Gausdal 6 193                                    100 % 6 193                  8,2 % 328 086kr               2 240 488kr           2 568 574kr            2,4 % 103 606kr                 656 546kr      3 328 726kr                   

Ringsaker N 9 147                                    100 % 9 147                  12,2 % 328 086kr               3 309 179kr           3 637 265kr            3,6 % 103 606kr                 969 712kr      4 710 583kr                   

Sør-Fron 3 151                                    50 % 1 576                  2,1 % 328 086kr               569 980kr              898 067kr               1,2 % 103 606kr                 334 051kr      1 335 724kr                   

Nord-Fron 5 721                                    50 % 2 861                  3,8 % 328 086kr               1 034 864kr           1 362 951kr            2,2 % 103 606kr                 606 507kr      2 073 064kr                   

SUM 61 569                                  600 % 57 133                76,0 % -kr                          2 296 604kr            20 669 433kr         22 966 036kr         24,0 % 725 243kr                 6 527 189kr  30 218 469kr                
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Evalueringsverktøy er viktig å følge utviklingen for å se at tiltakene som iverksettes har ønsket god 

kvalitet og ønsket effekt. Som basis for dette er det nødvendig med systematiske registreringer 

evaluering.  

● Pasientantall, liggetid, beleggsprosent, re-innleggelser  

● Evaluering av helhetlige pasientforløp  

● Hoveddiagnose og relevante bi-diagnoser  

● Overføring av pasienter til sykehus  

● Utvikling av antall ØH sykehusinnleggelser fra de ulike kommunene.  

● Effekt på kommunal medfinansiering  

● Pasienttilfredshet  

● Evaluering blant fastleger og legevaktsleger  

● Avvik og klagesaker – begge parter 

 

Måloppnåelse angående KAD vil være å gi pasienter og brukere et tilsvarende eller like godt tilbud 

nærmere bosted og i regi av kommunehelsetjenesten og dermed redusere behovet for akutte 

innleggelser på sykehus. Norges forskningsråd har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 

hatt i oppdrag å evaluere effekt av samhandlingsreformen. En hovedkonklusjon for KAD er at 

innføringen av KAD har hatt effekter, men at effektene varierer med hvordan tilbudet er organisert. 

Det er KAD med god tilgang til legetjenester (samlokalisert med legevakt/god legeberedskap) som gir 

effekt (ca. 2,5 prosent færre innleggelser). For KAD med annen organisering er det ikke dokumentert 

effekt. Effekten er størst for pasientgruppen over 80 år innlagt ved medisinske avdelinger. Rapporten 

peker på at tilbudet er relativt tidlig i etableringsfasen, og at det også har vært innkjøringsproblemer. 

Dette peker i retning av at de mulige positive effektene på lengre sikt (sannsynligvis) er 

underestimert. Evalueringer på nasjonalt nivå vil finne sted i 2020-2021. 

Erfaringer KAD, Lillehammer legevakt. 
Beleggsprosenten på KAD plassene har helt fra oppstart vært betydelig lavere enn forventet. 

Forventet er 80% belegg med beredskapsplass i tillegg. 

 

I forbindelse med etablering av interkommunal legevakt i nytt bygg ved Sykehuset Innlandet, ble det i 

2014 vedtatt at 5 regionale KAD plasser ved Lillehammer Helsehus skulle flyttes og etableres på 

legevakten. KAD-tilbudet ble overført til legevakta 1.juni 2018 med planlagt bemanning på 5,9 

årsverk. Budsjettet i 2018 ble økt med 3,7 mkr. 

 

Det er en svakhet ved at vi ikke har gode nok statistikker og tall på det helhetlige pasientforløp sett i 

sammenheng med bruken av KAD. Opplysninger finnes i dag på individnivå. Viktige tall knyttet til å 

kvalitativt vurdere pasientens situasjon. Fra KAD til: hjem, sykehus og øvrige primærhelsetjenester. 

Det er også en svakhet at bemanning KAD ikke er testet godt nok ut ved at kapasiteten ikke har vært 

utnyttet. Spesielt knyttet til spørsmål om bemanning natt og ukedager. 

 

På grunn av lav utnyttelsesgrad har legevakten siden oppstarten brukt færre årsverk på KAD-tilbudet 

enn forutsatt.  Ressursene har i stedet blitt brukt til å styrke den ordinære legevakts virksomhet. 

Lillehammer legevakt har i dag ikke utviklet noe system for å systematisere evaluering etter mønster 

av sentralt anbefalte måleparametere.  
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I 2019 vil det bli tilsatt en legevaktoverlege med KAD-ansvar for pasienter på dagtid. Stillingen har 

vært vaccant siden oktober 2018.  

 

Noe av forklaringen kan ligge i noe mangelfullt informasjonsarbeid ut mot fastlegene noe som kan ha 

bidratt til at det ikke har vært lett å bruke KAD som et alternativ for pasientene. I positiv retning kan 

det pekes på at tjenesten (KAD) er blitt enda mer synlig etter flytting fra Lillehammer helsehus til 

Lillehammer regionale legevakt. Ved å legge KAD i nærhet til sykehus har man oppnådd effekten at 

resultat fra blodprøver foreligger raskt. Rekvirering av radiologiske undersøkelser er lettvint og at 

dette hindrer organisering av prehospitale tjenester. 

- 20 % av KAD kapasitet benyttes 
- Fravær av sammenligningsgrunnlag andre kommuner 
- Av benyttet kapasitet er det stort spenn i kommunenes bruk 
- Fronskommunene benytter i praksis ikke KAD på Lillehammer da man finner det mer 

hensiktsmessig å bruke korttidsavdeling på lokale sykehjem 
- Fronskommunene finner det pedagogisk vanskelig å forklare pasienter at de må reise over en 

time til sykehus- ikke for å legges inn- men for å ligge på en kommunal enhet i kjelleren på 
sykehuset. 

- Ringsaker ser med utgangspunkt i egen KAD virksomhet og ressurser på lokale sykehjem det 
hensiktsmessig å legge all KAD virksomhet til egen kommune. 

- Fastlegenes rolle i helhetlig pasientforløp med KAD som virkemiddel er gjenstand for 
utvikling. 

 

 

Samarbeidsprosjekt. 
Sykehuset hevder at det er stort omfang av «unødvendige innleggelser». Dette står i kontrast til 

benyttelsesgraden av KAD. En diagnostisk sløyfe bør resultere i en økt bruk av KAD-pasienter. 

 

Med bakgrunn i et resultatbilde som kjennetegnes av lav benyttelsesgrad av KAD plasser er det 

etablert et samarbeidsprosjekt mellom SI og KAD ved Lillehammer interkommunale legevakt. 

Formålet er å øke benyttelsesgraden. Samarbeidsprosjektet med evalueringer må ikke forveksles 

med den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom Sykehus Innlandet og kommunene. 

Arbeidet så langt har utarbeidet en diagnostisk sløyfe.  

Arbeidet i samarbeidsprosjektet har videre framdrift. 

• Prosjektperiode 18/3 -23/6. Videreføring av samarbeid etter evaluering. 
• Gjelder pasienter innlagt i obs seng 
• Innlemming av andre pasientgrupper vurderes etter midtveisevaluering 3/5. 
• Lokal avtale utarbeides ila høsten 2019 og blir gjeldene fra 1.1.2020 

 

Det er å forvente at et sentralt tema i samarbeidsprosjektet er knyttet til nødvendig/unødvendig 

sykehusinnleggelse. Fra kommunenes side oppleves det ikke som unødvendig at sykehuset har 

innlagte pasienter inne til observasjon pga. mistanke om alvorlig sykdom ikke er unødvendig selv om 

det viser seg at pasienten ikke er alvorlig syk.   
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Strategi i forhold til å øke bruk av KAD plasser. 
TO Legehelsetjenester, Lillehammer kommune har utarbeidet en virksomhetsplan som har lagt en 

strategi for 2019 for økt bruk av KAD plasser. Strategien inneholder 3 punkter.  

 
Gjennomføre pilotprosjekt «Diagnostisk sløyfe» sammen med Sykehuset Innlandet 
våren 2019.  
Basert på prosjekterfaringer beslutte videre veivalg for pasientsamarbeidet mellom 
KAD og SIL. 
 
Forankre tydelige inklusjonskriterier og henvisningsrutiner til KAD i større grad hos 
henvisende leger (fastleger og legevaktsleger). 
 
Regelmessig evaluering av bruken av KAD plassene sammen med alle eierkommuner 
med sikte på gjennomføring av korrektive tiltak. 

 

Konklusjon. 
Det er etablert 5 KAD plasser i tilknytning til Lillehammer regionale legevakt. 

Benyttelsesgraden er lav (20 %) 

Bruken av psykiatri/rus plasser i KAD er i liten grad benyttet 

Det finnes ingen nasjonale nyere evalueringer av KAD sin rolle i samhandlingsreformen 

Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom SI, Lillehammer og Lillehammer interkommunale 

legevakt om å øke belegget ved KAD. 

TO Legehelsetjenester, Lillehammer har utviklet en strategi for å øke KAD belegget 

Frons kommunene, Ringsaker og Ringebu signaliserer det ikke  hensiktsmessig å benytte KAD plasser 

i Lillehammer for sine innbyggere .  

 

3. Forbedringsforslag 
 

Arbeidsgruppas forslag til forbedringstiltak legevakt og KAD.                                           

Arbeidsgruppen er gitt mandat til å foreslå forbedringstiltak dersom evalueringsprosessen avdekker 

kritiske svakheter/mangler i drift av tjenestene. 

Lokaler og personale er ikke til hinder for å kunne score svært høyt på alle de krav som stilles 

til en moderne velfungerende legevakt som ivaretar befolkningens behov.  I det videre 

arbeidet med å utvikle en moderne legevakt og KAD som ivaretar befolkningens behov. 

Målsetningen må være å oppfylle alle nasjonale krav og være optimalt tilpasset lokale 

forhold, samt bidra positivt til rekruttering i allmennmedisin. Evalueringsprosessen har 

avdekket en rekke prinsipielle spørsmål som eierkommunene må ta stilling til for å lykkes i dette.  

Arbeidsgruppen er derfor enig om at følgende avklaringer er nødvendig å foreta:   Legevakt/KAD er i 

dag et samarbeid og samlokalisert. Ringsaker, Frons kommunene og Ringebu ser det ikke 

hensiktsmessig å videreføre KAD delen av samarbeidet.                                                                                                                                             
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Det er et behov for å avklare hvordan dette skal håndteres. Kommunene har forskjellig ståsted i 

forhold til denne diskusjonen. Et springende punkt er når diskusjonen skal gjennomføres og 

konkluderes. Før eller etter påløpende evalueringer/tiltak/samarbeidsavtaler er gjennomført og 

evaluert.Skal man påvente nasjonale evalueringer. Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til dette.  

 

KAD belegget er lavt (20 %). Forventningene var langt høyer (80%). Det er et behov for å legge en 

videre strategi i forhold til KAD og bruken av plassene. Skal strategien være (som nå) at det gjøres et 

arbeid for å:  

- Øke belegget. 
Eller: 

- Senke forventningene (færre plasser) 

 
Felles i begge strategiene bør det drøftes om hensiktsmessigheten om å videreføre plassene på 

legevakten eller å tilbakeføre disse til Lillehammer helsehus, intermediær avdeling.  Kan kobles med 

diskusjon om bedre regional samhandling om institusjonsplasser (korttid). Arbeidsgruppa har ikke 

tatt stilling til dette. Arbeidsgruppen har ikke diskutert alternativ bruk av eksisterende lokaler. 

Fordelingsnøkkel/Økonomi. Konsekvensen av de prinsipielle diskusjonene vil nødvendiggjøre en 

diskusjonom økonomi  og fordelingsmodell. Uavhengig av prinsippene kan det være hensiktsmessig å 

se nærmere på prinsipper av fordeling knyttet til fritidsboliger hvor et av funnene i evaluering viser til 

en stor del av økningen av henvendelser er knyttet til disse.  

Kvalitative vurderinger av aktivitet ved legevakt og KAD er faktorer som medisinsk faglig ansvarlig ved 
virksomhetene bør være ansvarlig for.                                                                                                                                        
Da det foreløpig ikke lykkes å bemanne disse rollene noe som påvirker helheten i de vurderinger 
knyttet til aktivitet og kvalitet som er tilgjengelige for en evaluering. Å få rekruttert og stabilisert 
disse funksjonene er sentralt for å utarbeide god rapportering på tjenestens innhold og nødvendig 
for videre utviklingsarbeid. 

Det bør etableres kvalitative måleparametere som gir jevnlig evaluering og som sikrer kontinuerlig 
forbedring. Disse bør utarbeides i tråd med føringer i Akuttmedisinforskriften og kalibreres opp mot 
veileder for Legevakt som kommer som kommer våren 2019. Utvikle en rapporteringsordning på 
dette. 

Sikre at avvikssystemet legger til rette for at leger registrerer avvik. For eksempel ved å etablere 
manuell rutine ved å skrive avvik på papir. 

Det er et behov for å utvikle og ta i bruk rutiner som kvalitetsikrer hvilke leger som får jobbe på 
legevakt.  

Se på bemanningssituasjonen etter økning i henvendelser på bakgrunn av at i dag benyttes KAD 
ressurser på ordinær legevakt.  

 

 

 


