
Det står om to representanter.  Ap og Høyre har 17 av 31 kommunestyrerepresentanter i dag. Ja-
partiene har 14. Dersom Ap og Høyre til sammen mister to representanter og partiene på ja-siden 

erobrer to,  blir det døgnlegevakt på Nesodden. 
Argumentene fi nner du inne i denne avisen.

Ja 
til døgnlegevakt 
på Nesodden!

Vi er enige om å vedta døgnlegevakt og øyeblikkelig hjelp på Nesodden dersom våre seks partier får fl ertall 
ved valget i september.  

Kjellaug Myhre, Rødt,  Christian Hintze Holm, SV, Øyvind Solum, MDG, Anne-Berit Smørås, Venstre, 
Henning Korsmoe, KrF og  Nils Arne Haldorsen, Frp

Nei:
Disse partiene sier nei til lokal døgnlegevakt:  
Å stemme på Høyre eller Arbeiderpartiet er å 
stemme nei til døgnlegevakt på  Nesodden.
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Dersom våre partier 
til sammen får fl ertall 
ved valget i september, 
vil vi i første ordinære 
kommunestyremøte etter 
valget fremme følgende 
vedtaksforslag:

«Lokalt samordnet tilbud 
om øyeblikkelig hjelp og 
døgnlegevakt etableres på 
Nesodden med oppstart 
i 2017. Rådmannen 
bes utrede hvordan 
dette kan etableres med 
størst mulig sambruk av 
ressurser og kompetanse 
i kommunens helse- og 
pleie/ omsorgstjeneste. 
Sak om dette legges fram 
for kommunestyret innen 
våren 2016. Kostnader 
til forberedelser og 
etablering legges inn i 
budsjett for 2016, og til 
drift fra 2017.»

Høyre og Arbeiderpartiet 
har til nå brukt sitt fl ertall 
i kommunestyret til å 
hindre at døgnlegevakten 
fl yttes tilbake fra Ski 
til Nesodden. De to 
partiene har vedtatt at 
det framtidige tilbudet til 
Nesoddens befolkning 
om øyeblikkelig hjelp og 
legevakt skal være på Ski, 
på varig basis.

Det er ingen holdbar 
medisinsk begrunnelse for 
hvorfor disse tilbudene må 
legges utenfor kommunen. 
Tvert i mot tilsier 
faktaopplysningene at det 
er fullt forsvarlig å legge 
en døgnlegevakt lokalt 
til Nesodden, og at dette 
vil ha positive fordeler 
for innbyggerne – særlig 
når dette samordnes med 
et tilbud om øyeblikkelig 
hjelp med døgnopphold. 

Viktige argumenter for oss 
er:
•	 Viktigheten av 
å sikre lokale tilbud i 
kommunen 
•	 Lokal demokratisk 
kontroll over det 
medisinske tilbudet.
•	 Beste alternativet 
for innbyggerne på 
Nesodden både medisinsk 
og transportmessig 
•	 Mest forutsigbart 
alternativ både økonomisk 
og faglig
•	 Kompetansen 
beholdes og utvikles i egen 
kommune 
•	 Gir innbyggerne 
størst trygghet

Frp, KrF, Venstre, MdG, 
SV og Rødt. 

Utgiver:
Fremskrittspartiet, Venstre, 
Kristelig Folkeparti, 
Sosialistisk Venstreparti, 
Miljøpartiet de Grønne og 
Rødt.
Redaktør Geir Christensen
Trykkeri: Nr 1Trykk
Innlegg som er undertegnet 
står for forfatterens egen 
regning.

Vårt vedtaksforslag:

Nesodden er den eneste 
Akershus-kommunen 
med stor befolkning 
og lang reisevei som 
har valgt å gå inn i en 
sentralisert legevakt. 
Bare én kommune med 
sammenlignbar reisevei 
har valgt en slik løsning: 
Hurdal lar sine innbyggere 
reise til Jessheim når de 
trenger legevakt, men så 
har Hurdal til forskjell 
fra Nesodden ikke mer 
enn 2700 innbyggere. 
Den andre kommunen 

Nesodden i 
særstilling 
i Akershus 

med lang reisevei er 
Frogn.  For Nesodden 
kommer kvaliteten på 
veien og mulighetene 
for å reise kollektivt som 
forsterkende element.

Alle andre kommuner 
i Akershus med mer 
enn to mils reisevei 
fra kommunesenter til 
sentralisert legevakt har 
valgt lokal døgnlegevakt. 

Både Nittedal, Sørum og 
Aurskog-Høland har valgt 
lokal legevaktløsning. 
Felles legevakt på 
Lillestrøm er det bare 
Lørenskog, Rælingen, 
Fet og Skedsmo som 
har. Alle kommuner med 
svært korte reiseavstander 
til Lillestrøm, og hvor 
Lillestrøm er naturlig 

knutepunkt. 
Reiseveiene fra sentrum til 
Lillestrøm er for Nittedal 
22 km, Sørum 18 km og 
Aurskog-Høland 37 km.  
To av de kommunene som 
har valgt lokal legevakt 
har altså kortere reisevei 
enn det vi på Nesodden har 
til Ski. 
Geir Christensen

Nedre Romerike: 
Kommunene i ytterkantene 

velger egne løsninger
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Legeforeningens 
innspillsrapport for 
en bedre legevakt 
bekrefter at det er 
andre faktorer en 
størrelse som avgjør 
kvaliteten. 
I rapporten(«En legevakt 
for alle, men ikke for alt»  
- statusrapport 2015), 
heter det: 
«Legeforeningen vil 
samtidig advare mot 
at sentralisering er 
ensbetydende med en 
bedre legevakttjeneste. 
Det fi nnes fl ere eksempler 
på små legevakter som 
har laget gode systemer 
som ivaretar kompetanse, 
til tross for at de er 
små. Motsatt fi nnes det 
eksempel på legevakter i 
sentrale strøk med tilgang 
på god legedekning og 
kvalifi sert personell, men 
der legevaktene har påvist 
store mangler og misnøyen 
blant de ansatte er stor.»

Ideen om at sentralisering 
og økt størrelse automatisk 
gir et bedre tilbud enn 
lokale legevakter, er feil.

Andre faktorer 
avgjørende

• Legeforeningens 
innspillsrapport er ellers 
interessant på andre 
måter, fordi den vektlegger 
og diskuterer mange andre 
forhold enn størrelse når 
det gjelder hva som bør 
være en god legevakt. Den 
påpeker bl.a. følgende:

• Selv om fl ere 
legevakter utvides 
til å ha spesialiserte 
funksjoner, «vil 
fremdeles hovedvekten 
av problemstillingene 
på legevaktvære av 
allmennmedisinsk 
karakter. Kun et fåtall 
legevakter vil trenge egne 
spesialteam eller å ha 
andre spesialister enn 
allmennleger tilgjengelig 
på legevakten. Legevakter 
bør derfor heller vektlegge 
utvikling av allmennlegers 
ferdigheter innenfor 
utvalgte områder innen 
legevaktmedisin.»

Små legevakter kan gi 
bedre kvalitet!

• Reiseavstand påvirker 
legevaktbruken

• Legevakttjenestene og 
øyeblikkelig hjelp (KAD) 
bør samordnes fysisk.

• Selv om mindre 
kommuner ofte kan ha 
rekrutteringsproblemer 
med de problemer dette 
medfører, påpekes det 
samtidig at styrken 
til småkommuner 
er en tettere kobling 
mellom legetjenesten og 
helsetjenesten. Når fl ere 
legevakter organiseres 
som selvstendige enheter, 
kan de lett bli frikoblet fra 
helsetjenesten.

• Det er blitt 
viktigere å ivareta 
sykehjemspasientenes 
behov. Dette fordi 
«sykehjemmene 
har endret seg i 
forbindelse med 
samhandlingsreformen, 
og har nå en heterogen 
pasientgruppe. På den 
ene siden multisyke, 
og i stor grad demente, 
langtidspasienter som 
er sårbare for fl ytting og 
miljøskifte. Disse kan også 
få akutte tilstander med 
behov for rask behandling 
og symptomlindring. På 
den andre siden mottar 
mange sykehjem nå 
utskrivningsklarepasienter 
fra sykehuset til 
ferdigbehandling. Disse 

pasientene er fortsatt 
svært syke og forverring av 
tilstanden kan oppstå.»

Tydelig 
arbeidsdeling

Et grunnpremiss for 
legeforeningen er selvsagt 
at legevakten må kunne 
utføre pasientbehandling 
av høy kvalitet, uavhengig 
av hvor i landet du 
bor. Derfor sies det 
at organisering og 
virkemidler må tilpasses 
de lokale forhold. 
Dette betyr bl.a. at de 
tjenestene som skal tilbys 
på en legevakt defi neres 
klart, og at det er en 
tydelig arbeidsdeling i 
forhold til primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 
For Nesoddens befolkning 
er essensen i denne 
rapporten at det er fullt 
mulig å etablere en 
fullverdig legevakt lokalt.  
En felles legevakt i Ski 
gir ingen garantier for et 
bedre legevakttilbud! 

Lokal legevakt gir en 
rekke fordeler

En lokal legevakt på 
Nesoddtunet gir tvert i 
mot en rekke fordeler Ski 
ikke kan gi:

• Nærhet til 
primærlegetjenesten

• Nærhet til behovet på 
sykehjemmet

• Kortere reiseavstand

• Legevakt og KAD i 
samme enhet 

• At kompetansen bygges 
opp i egen kommune

• At kommunen selv har 
kontroll på kvaliteten og 
utviklingen av tilbudet.

De fl este fastlegene på 
Nesodden har gått inn 
for at legevakta fortsatt 
skal ligge i Ski, fordi de 
mener at dette gir det 
beste tjenestetilbudet. 
Når de vet at et stort 
fl ertall av befolkningen 
på Nesodden ønsker en 
lokal legevakt, er det 
imidlertid er overraskende 
at de ikke samtidig har 
bekreftet at det er fullt 
mulig og forsvarlig 
å etablere en lokal 
legevakt på Nesodden. 
Legeforeningens 
innspillrapport beskriver 
en rekke forhold som 
bør vurderes og avveies 
når det gjelder å bygge 
en god legevakt, hvor 
samlokalisering  ikke er 
det viktigste. Rapporten 
burde kanskje få 
fastlegene til å tenke 
gjennom sitt standpunkt 
en gang til? 
Odd Edvardsen

Samlokalisering mellom sykehjem, legevakt og øyeblikkelig hjelp gir en rekke fordeler

Ap og 
Høyre:

Legevakt 
på Ski – 

for enhver 
pris?

Tidligere i år gikk ordfører 
Nina Sandberg triumfe-
rende ut med at vi kunne 
spare en investering på 
200 millioner, ved å leie 
legevaktlokaler på Ski sy-
kehus i stedet for å bygge 
nytt.

Utspillet viste seg lite et-
terrettelig. For det første 
«sparer» vi ikke 200 mil-
lioner, men omtrent 75. 
Av disse utgjør Nesoddens 
andel 10-15 millioner. 
Ordføreren unnlot også å 
nevne at vi i stedet må be-
tale leie, og at vi fremdeles 
ikke vet hvor høy leien vil 
bli.

Hjelp til å legge ned 
Ski sykehus

I tillegg hjelper Nesod-
den kommune på denne 
måten Ahus i å legge ned 
ordinære sykehustjenester 
på Ski. Follo-kommunene 
har i alle år kjempet for 
å opprettholde et så godt 
som mulig sykehustilbud 
her. I et innlegg i Amta 24. 
juni anbefaler sykehusets 
venneforening derfor at 
kommunene ikke leier dis-
se lokalene. Men nei – nå 
skal vi betale leie til Ahus 
for sykehuslokaler de selv 
fl ytter ut av!

Av disse grunnene foreslo 
SV at vi ikke skulle leie 
dersom det blir dyrere enn 
å bygge selv. Forslaget 
fi kk støtte fra Frp, MdG, 
KrF, Rødt og Venstre. Men 
Ap og Høyre stemte mot. 
Med to stemmers overvekt 
fi kk rådmannen dermed 
fullmakt til å leie lokaler 
til legevakt på Ski, uansett 
hva det koster!

Christian Hintze Holm
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Det har blitt drevet et intenst 
arbeid for å få slått sammen 
legevaktene på øvre Romerike 
sammen med en ny avdeling 
for øyeblikkelig hjelp, etter 
samme modell som i Follo.  
I utgangspunktet var alle 
kommunene entusiastiske.  Da 
regnestykkene og innholdet i 
«den gode kvaliteten» kom på 
bordet, snudde stemningen.  
Felles helsehus på Jessheim blir 
dermed bare for Ullensaker, de 
to nabokommunene som har 
sentrum svært nær (Gjerdrum 
og Nannestad) samt Hurdal med 
bare 2700 innbyggere. Både 
Eidsvoll og Nes har snudd og 
valgt å beholde legevakt samt å 

utvikle øyeblikkelig hjelp i egen 
regi. Med sine henholdsvis 23000 
og 20 000 innbyggere kan de 
sammenlignes med Nesodden.  I 
kjøreavstand har de henholdsvis 
30 km og 22 km fra sentrum til 
Jessheim, altså noe mindre enn 
våre 33 km til Ski legevakt.   

Bak beslutningene ligger det for 
de to kommunene både faglige 
og økonomiske vurderinger. En 
viktig side ved kvaliteten er for 
begge kommuner sin del nærhet 
både i forhold til legevakt og for 
pasienter innlagt for øyeblikkelig 
hjelp. 

Eidsvolls Ap-ordfører Einar 
Madsen skriver i en artikkel i 
mars i år at de visste hva de gjorde 
da de vedtok dette: «Legevakten 
med observasjonssenger ved 
Vilberg kompetansesenter vil 
bidra til betydelig styrking av 
sykehjemsdriften og (…) vil 
fremstå som et medisinsk og 
helsefaglig kompetansesenter. Til 
fordel for pasienter og et bidrag 
til at sykehjemmet som attraktiv 
arbeidsplass. Løsningen vil bidra 
til at det blir lettere å integrere 
legevakttjenesten i det øvrige 
kommunale helsetilbudet.» 
Videre understreker han at en 
undersøkelse fra Deloitte viser at 
kommuner som ikke sentraliserer 
slike tilbud i større grad treff er 
behovet i kommunen.

Økonomisk konkluderte 
rapporten for Eidsvoll med 
følgende: «Beregningene viser 

at egen legevakt versus felles 
Helsehus ikke utgjør noen stor 
økonomisk forskjell»

I  Nes viste utredningen litt 
andre tall:  «Ser en isolert 
på legevaktkostnadene i 
et felles helsehus for ØRU 
(regionsamarbeidet på Øvre 
Romerike– vår anmerkning), vil 
Nes kommune  spare ca. kr. 397 
000 i forhold til dagens legevakt 
budsjett.»    Dette er svært likt 
det Nittedal kommune sier. 
«Kostnadene ved egen legevakt 
er noe høyere enn om vi kjøpte 
tjenestene på Lillestrøm. Vi sparer 
dette inn igjen ved at  sykepleiere 
utfører andre helseoppgaver 
for kommunen i den tiden hvor 
legevakten ikke har pasienter. Alt 
i alt er egen legevakt ikke dyrere.» 

Regner vi inn sengeplasser for 
øyeblikkelig hjelp (KAD)  blir 
regnestykket i Nes litt annerledes:
«Ser en samlet på kostnadene 
for legevakt og KAD inkludert 
daglegevakt, vil Nes kommune i 
følge beregningene spare ca. kr. 
1 908 000 kr på å samarbeide 
om disse tjenestene i et felles 

Øvre Romerike:
Sammenlignbare kommuner velger 
lokal legevakt og øyeblikkelig hjelp

Eidsvolls ordfører Einar Madsen 
argumenterer for lokal samordning.

helsehus i forhold til lokal løsning 
med separat legevakt og KAD.»

Men politikerne i Nes tok ikke 
denne utredningen særlig tungt. 
I forhold til synergieff ektene 
med sykehjem og andre 
kommunale tjenester regnet 
de ikke med kostnadsøkninger 
for kommunen. I oktober 2014 
vedtok de å fortsette som i dag, 
med egen legevakt og utvikling 
av kommunal akutt døgnenhet  i 
egen regi.

Bare Høyre gikk inn for felles 
legevakt og KAD for øvre 
Romerike på Jessheim.

Det hører med til historien at 
fastlegene i Nes også gikk svært 
aktivt mot lokal legevakt og 
øyeblikkelig hjelp. Men det at 
legene helst ville slippe å få en 
krevende og dårlig betalt (det vil 
si for leger …!) oppgave, la Nes 
kommunestyre  åpenbart ikke all 
verdens vekt på … 

Geir Christensen

Historier
Her kommer noen få av 
historiene aksjon døgnlegevakt 
tilbake til Nesodden har samlet 
inn:

Gå til fastlegen i morgen! 

En mor skrev på Facebook siden: 
«Hva skjer på Nesodden»: Hadde 
et fem år gammelt barn med 
lungebetennelse, viste det seg. Fikk 
beskjed om å vente til fastlegen var 
på kontoret dagen etter. Kald vinter 
og ingen bil. Det var en grusom natt. 
Datteren ble lagt inn dagen etter og 
overlevde. Har lite tillit til Ski. I Oslo 
kunne de alltid gi gode råd når vi 
ringte. Det er noe feil med hele ånden 
på Ski. 

Eldre dame avvist etter at hun 
hadde vært syk i 2 dager:

En eldre dame på 87 år kom innom 
oss da vi satt på stand hvor hun 
fortalte at hun hadde ringt til 
fastlegen sin på en fredag formiddag 
hvor hun fortalte at hun hadde følt 
seg dårlig i 2 døgn. Hun ble avvist. Da 
hun ble verre ringte hun Ski og ble 
også der avvist og fi kk beskjed om å 
komme tilbake på mandag.

Den eldre damen tok rev i seilene selv 
og bestilte taxi til Ski legevakt hvor 
hun ble kjørt videre å ambulanse opp 
til A-Hus samme dagen.

På veg opp til A-hus så fi kk hun 
hjertestans i ambulansebilen hvor 
ambulansepersonellet greide å få 
liv i henne  på veg til A-hus.Hun ble 
sengeliggende på A-hus i 14 dager. 
Damen er like engstelig i dag hver 
gang hun går helgen i møte, da hun 
bor alene. 

40 jordveps stikk – Nesodden 
uten motgift: 

Eldre dame var blitt stukket av 
40 jord veps i 2012. Hun var 
veldig allergisk. Telefonrunde til 
legesentrene viste at ingen hadde 

motgift. Hun fi kk noen til å kjøre 
seg ned til båten. I mellomtiden så 
fi kk hun ringt OUS hvor de sendte 
en ambulansebil til Aker brygge som 
stod klar til å gi henne en sprøyte. 
Samtidig så hadde hun fått beskjed 
om at besetningen ombord på båten 
måtte overvåke henne siden hun også 
hadde begynt å hovne opp i svelget. 
Hadde hun kommet et kvarter senere 
så hadde hun ikke vært i blant oss 
idag.  OUS sendte et klagebrev til 
samtlige legekontorer her ute. Det er 
å håpe at 
Paramedic har motgift ombord i sin 
bil i dag

Astrid  H. Johansen
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Christian Hintze Holm, 
Nesodden SV

Mye er sagt om Bjarne Håkon 
Hansens helsereform – sam-
handlingsreformen. Sykehusene 
skriver ut pasienter så snart de 
har tråklet dem sammen etter 
operasjonen, nærmest med dryp-
pet i armen. I alle fall kan det 
virke slik. Kommunene jobber på 
spreng for følge opp med fl ere og 
mer avanserte tilbud, og vi klager 
over at oppgavene som legges på 
oss ikke følges opp med pengene 
som skal til for å løse dem.

Men slik er det jo nesten alltid 
med staten. Og om Bjarne Håkons 
reform kanskje ikke var helt gjen-
nomtenkt, og i alle fall ikke til-
strekkelig fi nansiert, er den i alle 
fall ganske stort tenkt: Flere hel-
setjenester lokalt, som alternativ 
til dyre sykehusopphold. Vekt på 
forebygging og folkehelse framfor 
reparasjon. Belønn det som skal 
til for å holde folk friske.

Ikke minst framsto reformen 
som kjærkomment alternativ til 
gigantomanien i helsevesenet; 
der smått og nært må vike for de 
gigantiske helseforetakene og hel-
seregionene. Nå skulle et større 
ansvar tvert i mot fl yttes til lokal-
samfunnene selv.

For oss i kommunene var dette 
et spennende utgangspunkt for å 
bygge opp våre egne helsetilbud 
og kommunens eget apparat. Og 
for oss på Nesodden ga det i til-
legg en mulighet for å imøtekom-
me et årelangt ønske og befolk-
ningskrav – døgnlegevakt tilbake 
til Nesodden.

Fellesløsningen på Ski kom i 
2001, etter at vår daværende le-
gevaktordning brøt sammen. Det 
ble uforsvarlig å drive videre slik 
vi hadde gjort til da, og det ble-
vanskelig å gjenopprette et lokalt 
tilbud med tilstrekkelig trygghet 
og kapasitet.

De nye helsetilbudene som skal 
bygges opp av kommunene gjorde 
det realistisk å hente legevakttil-
budet tilbake til lokalsamfunnet. 
En lokal legevakt framsto som 
et naturlig integrert element i et 
større og bredere kommunalt hel-
seansvar.

Derfor fremmet jeg i 2011 forslag 
om å se legevakten og de nye hel-
setjenestene i sammenheng. For 
en stor og voksende kommune 
som Nesodden må det være riktig 
å bygge opp dette selv, som en 
helhet. Både for å sikre høy kom-
petanse i kommunen og for å gi 
befolkningen et godt tilbud lokalt.

Dette ble vedtatt – enstemmig. 
Men da det kom til realitetene, 
valgte Høyre og Ap sentralisering 
til Ski. Gjennom møte etter møte, 
og på tvers av underskrifter fra 
halve kommunens befolkning, 
har de tviholdt på at alle de nye 
helsetilbudene skal bygges opp 
der. Der skal også døgnlegevakten 
være, og nå blir det på varig basis.

Alle nesoddpolitikerne protes-
terer når staten fl ytter politi og 
andre tjenester til Ski. Da blir det 
puslete når diss e politikerne gjør 
nøyaktig det samme på det feltet 
de selv har ansvar for. De preges 
av samme sentraliseringsånd som 
styrer politi, sykehus, kommune-
sammenslåing – og legevakt.

SV har tillit til at Nesodden som 
en stor og kompetent kommune 
bør og kan løse helseoppgavene 
lokalt. Og vi har tillit til de tusen-
vis av nesoddinger som har frem-
met krav om det. Derfor forplikter 
SV seg til å stemme for å hente 
Nesoddens legevakt tilbake fra 
Ski.

Stor nasjonal reform, 
små lokale ambisjoner

Men slik er det jo nesten alltid 

•	 Venstre har i sitt 
valgprogram lovet sine velgere å 
arbeide for å få legevakt tilbake til 
Nesodden.

•	 Vi skal være en god 
bokommune og da bør vi ha en 
del tjenester lokalt. Lokal legevakt 
er en kjerneoppgave for en 
kommune - som snøbrøyting om 
vinteren.

•	 Nesodden er blant landets 
25% største kommuner, en 
voksende kommune som bør ha 
egen legevakt.

•	 Uten politi og legevakt 
risikerer Nesodden å framstå som 
en bakevje. Legevakt er viktig for 
at vi skal føle trygghet.

•	 Ved å ha legevakt i 
Nesodden kommune beholder vi 
arbeidsplasser i kommunen. I dag 
eksporterer vi arbeidsplasser til 
Ski. Vi vil også ha bedre kontroll 
med økonomien hvis legevakten 
er lagt til kommunen.

•	 Argumenter for å legge 
legevakten til Ski er basert i 
beste fall på økonomi, ikke på 
medmenneskelighet og sikkerhet 
for brukerne.

•	 Legevakttilbudet må ha 
en akseptabel og forutsigbar 
tidsramme. Alle på Nesodden bør 
kunne nå legevakten på under 20 
minutter. Legevakten på Ski ligger 
for langt unna.

•	 Veiforbindelsen til Ski 
er dårlig og usikker om vinteren 

og medfører en risiko man bør 
unngå.

•	 Etablering av legevakt 
utenfor kommunen er en 
oppmuntring til bruk av drosje 
eller privatbil. Miljøhensyn tilsier 
at bruk av bil bør begrenses.

•	 Legevakt utenfor 
kommunen tilfredsstiller ikke 
lokalbefolkningens behov for 
et fullverdig helsetilbud på 
Nesodden. 

Nesodden Venstre vil skape 
en fremtidsrettet legevakt på 
Nesodden – og vil også se på om 
sykepleiere kan få en sentral rolle 
her.

10 punkter for lokal 
døgnlegevakt

Venstres tre toppkandidater:  Gaute Voigt-Hanssen, Martin Apenes og Anne-
Berit Smørås 
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Nesodden FrP har i mange år 
ønsket legevakten tilbake til 
Nesodden. Vi mener at dagens 
tilbud ikke er godt nok! Å 
opprette lokalmedisinsk senter 
i Ski sammen med de andre 
kommunene, er vi redd for på 
sikt blir dyrere enn å bruke 
Nesoddtunet, som allerede er 
tilrettelagt for det.  Her må vi 
tenke lenger frem, ikke bare 
leve i nuet! Det blir ikke bedre 
forbindelse til Ski, selv om 
Lokalmedisinsk senter bygges der. 
Problemet med å komme seg dit, 
blir fortsatt det samme. 

Det med å rekruttere leger til 
å kjøre legevakt, kan løses ved 
at dagens fastlegeordning blir 
endret. FrP ønsker å endre den 
til at fastlegene får betalt kun 
for de pasientene de behandler, 

Ski ikke godt 
nok

ikke etter hvor mange de har på 
listen. Da kan vi regne med at 
det er lettere å få dem med av 
økonomiske hensyn! 

Vi er også veldig tvilende til 
rådmannens regnestykke på 
alternativene. Her må det mer 
hensyn til trygghetsfølelsen til 
innbyggerne i kommunen! Hvor 
lett er det å få taxi på natten en 
lørdag, og du sier at du ikke har 
penger til å betale! Er det da lett å 
få taxi? Tror ikke det.

Vi er snart 20000 mennesker her 
på Nesodden og trenger et slikt 
tilbud. At H og Ap valgte å overse 
underskriftskampanjen som 
hadde hele 7000 underskrifter er 
helt uforståelig. Hvis man i tillegg 
tenker på det miljømessige ved 
at fl er og fl er tilbud blir fl yttet 
til Ski. Bare i 2012 var det 1931 
legevaktbesøk. Dette er mye 
kjøring.

Det er det gode samspillet 
og samhandlingen mellom 
primærhelsetjenesten, 
spesialisttjenesten og legevakt 
som gir en befolkning 
helsetrygghet på døgnbasis. 
En legevakt på Nesodden, på 
samme måte som i Ski, må 
klart defi nere hvilke tjenester 
den kan gi og ha klare avtaler 
med spesialisttjenesten for 
de tjenestene de ikke kan 
dekke. Likeledes må det være 
klare samarbeidsrutiner 
med primærhelsetjenesten/
fastlegene i kommune.  Hele 
dette samspillet er det 
kommunens ansvar å utvikle 
gjennom samarbeidsavtaler, 
kompetansebygging og gode 
rutiner. Det burde være åpenbart 
at dette samspillet er vanskeligere 
å få til for en sentralisert legevakt 
som må forholde seg til fl ere 
kommuners primærhelsetjenester 
og til kommuner som har 
helt ulike behov. Ønsker man 
endringer eller tilpasninger 
til legevakttjenesten til sin 
kommunes behov er man 
avhengig at minst halvparten av 
de andre kommunene har samme 
behov/er enige i dette. 
Sentralisering av 
legevakttjenesten i Ski er derfor 
en risikabel løsning. 

I tillegg kommer reiseavstanden 
som uansett dekning av  
drosjeregninger m.m., aldri vil 
føre til at et slikt sentralisert  
tilbud vil bli et tilbud som alle på 
Nesodden kan  nytte seg av på lik 
linje.

Dersom kommunen vil ta ansvar 
overfor befolkningen, kan  vi lagde 
en svært god døgnlegevakttjeneste  

på Nesodden i samarbeid 
med spesialisttjenesten og 
primærlegene. Dette ansvaret 
unnviker Nesodden. Med legevakt 
på Ski  blir det  lett i framtida å si: 
Ja vi ønsket en bedre avtaler med 
spesialisttjenesten, men de andre 
var dessverre  i mot! 

Det grunnleggende formålet med 
legevakt er å raskt og lettvint 
komme til lege . Et stort fl ertall 
av de som oppsøker en legevakt 
har enkle diagnoser. Mesteparten 
av besøkene/henvendelsene er  
knyttet til allmennmedisinske 
problemer.  De mer problematiske 
tilfellene er få. Kan de ikke 
håndteres av legevakta, henvises 
de til spesialisttjenesten.    Det er 
langt viktigere med enkel tilgang 
enn å utvikle veldig spesielle  
funksjoner for noen få.  

Rødt er en aktiv  pådriver for å få 
legevakta tilbake til Nesodden. 
Ikke bare fordi fl ertallet av 
befolkningen ønsker det, men 
også fordi dette  faglig sett er 
et  godt alternativ. Faktisk et 
alternativ som vil være minst 
like bra som den sentraliserte 
løsningen på Ski.

Samspill
Kumulerte på Rødt sin liste: Geir Christensen, Christine Tetlie, Kjellaug 

Myhre, Marina Stenbråten og Efthimios Karantonis.  

Nils Arne Haldorsen   Nesodden Frp
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Nesodden kommune har en fl ott 
visjon: ”Sammen skaper vi det 
gode liv”. Men er dette mer enn 
bare fi ne ord når vi opplever at 
grunnleggende tilbud ikke er til-
gjengelige innefor kommunens 
grenser? 

For å oppleve det gode livet må 
kommunenes innbyggere kjenne 
seg trygge. Det er en nær sam-
menheng opplevd trygghet og 
kommunenes tilbud når sykdom 
og ulykker inntreff er. En tilgjen-
gelig legevakt gir oss sikkerhet i 
slike situasjoner.

Men Nesoddens innbyggere har 
ikke noen reell lokal legevakt å 
henvende seg til utenom dagtid. 
På kvelds- og nattestid er vi tvun-
get til å komme oss til Ski, en tid-
krevende og stressende utfordring 
i en sårbar situasjon.

Statistikken viser da også at Nes-
oddens innbyggere benytter Ski 
legevakt sjeldnere enn våre sam-
arbeidskommuner. Forklaringen 

er åpenbar: Tilbudet ligger for 
langt unna.

Det er et paradoks at vi har denne 
utviklingen nå, akkurat mens 
samhandlingsreformen realiseres. 
Et viktig premiss i denne refor-
men er nærhet til helsetjenestene. 
I henhold til denne tenkningen 
bør vi har et legevakttilbud på 
Nesodden.

For Kristelig Folkeparti er både 
opplevd og faktisk trygghet en 
viktig ”målestokk” for om kom-
munens tjenestetilbud er godt 
nok. Derfor har vi i en årrekke 
vært en pådriver for et legevakt-
tilbud innenfor kommunens 
grenser. KrFs standpunkt er klart: 
Nesodden med sine snart 20 000 
innbyggere trenger en lokal lege-
vakt!

Trygghet - 
avgjørende for 
”det gode livet”

Selvfølgelig fi nnes det gyldige 
argumenter både for og mot 
døgnåpen legevakt på Nesodden. 
Miljøpartiet De Grønne 
respekterer dermed at andre 
partier prioriterer annerledes og 
har trukket andre konklusjoner 
enn oss. Vi er likevel uenig, og 
mener at Nesoddens befolkning 
er mest tjent med et styrket lokalt 
tilbud. 
Selv om rådmannen og 
kommunelegen endte med å 
anbefale en legevaktløsning på 
Ski understreket de, før de kom 
med sin endelige anbefaling, at 
det var fullt mulig å bygge opp et 
forsvarlig og godt lokalt tilbud. 
Det er mulig det kan bli noe 
rimeligere å ha en legevakt på Ski, 
og det er sikkert noen fordeler 
med å inngå i et større faglig miljø 
der. Men oppveier det ulempene? 
Vi mener nei. 
Vi har en rekke helseinstitusjoner 
på Nesodden med sterke faglige 
miljøer. En legevakt ville kunne 
inngå i dette, og bidra til å styrke 
disse lokale fagmiljøene, noe som 
er verdifullt blant annet på grunn 
av en samhandlingsreform hvor 
kommunen har fått stadig mer 
ansvar. En lokal legevakt er et 
bidrag til at Nesodden fortsetter 
å ha et robust fagmiljø og gode 
tilbud fremover, og et bidrag som 
kunne gjøre det enklere å etablere 
fl ere helserelaterte arbeidsplasser, 
tilbud og institusjoner i fremtiden. 
Det er også et lite bidrag til at 
ikke fl ere helsetilbud fl yttes ut av 
kommunen senere, noe som kan 

føre til ytterligere svekkelse av det 
lokale tilbudet.
Lokal legevakt handler dermed 
blant annet om å støtte opp under 
arbeidsplasser på Nesodden og at 
Nesodden i størst mulig grad skal 
være et lokalsamfunn hvor vi kan 
fi nne fl est mulig grunnleggende 
tilbud, og hvor vi møter 
mennesker med lokal ekspertise. 
For MDG har dette stor egenverdi 
og handler blant annet om ønsket 
om at Nesodden ikke bare skal 
være en drabantby for Oslo eller 
provins av Ski, men en kommune 
og et lokalsamfunn som står på 
egne ben. Vi tror dette er viktig 
for samfunnslimet og for at vi 
skal beholde vår positive egenart, 
selv om regionen opplever stor 
befolkningsvekst og utbyggings- 
og sentraliseringspress. Med 
stadig større enheter kan vi 
bevege oss mot et samfunn hvor vi 
lettere blir som et tall i et skjema, 
i stedet for at vi kan oppleve 
oss som mennesker, også når vi 
opplever utfordringer. 
For mange på Nesodden vil det 
ikke være så stor forskjell om 
en legevakt er innen vår egen 
kommune, eller i Ski. For en 
del kan likevel terskelen for å 
søke hjelp bli høyere, noe som 
potensielt kan være fatalt. Ikke 
alle har bil. En kortere tur kan 
bety selve forskjellen for om de 
søker hjelp eller ikke. Antakelig 
er dette problemet mindre blant 
de med høyere inntekt, og større 
i grupper som allerede har en del 
utfordringer. Når vi går inn for 
legevakt på Nesodden er dette 
særlig nettopp for å støtte svakere 
grupper, foruten at vi ikke ønsker 
å støtte opp under et samfunn 
hvor man må ha bil for å klare 
seg. Vi skal ikke glemme at slike 
tilbud slår ut ujevnt sosialt, og 
at vi har et felles ansvar for å 
skape et samfunn hvor man kan 
klare seg tålelig bra også når man 
opplever store utfordringer. 
Nærhet til legevakt er viktig for at 
eldre skal føle seg tryggere, noe 
som kan gjøre at de blir boende 
hjemme lenger. Dette har høy 
verdi særlig for de eldre selv, men 
også for mange pårørende og 
samfunnet som helhet. Også for 
enslige småbarnsforeldre og for 
fl ere andre grupper har en lokal 
legevakt stor betydning. 
MDG ønsker derfor fortsatt at 
dette skal etableres på Nesodden, 
om det blir mulig i kommende 
periode. Inntil det faller på 
plass så ønsker vi at den lokale 
daglegevaktens åpningstid blir 
utvidet. 

– en støtte til et 
levende lokalsamfunn



8 Legevaktavis august 2015

Færre og større 
legevakter har ikke 
gitt bedre, men 
verre, tilbud til 
pasientene, viser 
rapport.  
Målfrid Bordvik  
malfrid.bordvik@
dagensmedisin.no 

De siste årene har 
mindre legevakter blitt 
lagt ned til fordel for 
større enheter med 
større nedslagsområder. 
For fem år siden var det 
220 legevakter i Norge, 
mens tallet i dag er 191.

Forskere ved Nasjonalt 
kompetansesenter 
for legevaktmedisin 
(Nklm) har, gjennom en 
spørreundersøkelse sendt 
lederne ved alle landets 
legevakter, kartlagt 
legevaktordningen i 
Norge.

Bekymret 
«Legevaktene varierer 
fortsatt mye når det 

gjelder organisasjonsform, 
bemanning, opplæring og 
dokumentasjon», skriver 
forskerne i rapporten, som 
TV2 omtalte søndag.

 
Vi gjengir her første 
delen av et oppslag 
i tidskriftet Dagens 
Medisin 14/10-14. Dagens 
Medisin er Norges største 
uavhengige nyhetskanal 
for helsevesenet.  Dagens 
Medisin eies av Bonnier 
Business Press AB.

– Større legevakter 
med dårligere kvalitet

Hovedargumentet for å legge døgnlegevakt til Ski har vært at det skal gi bedre kvalitet. Rap-
porten som omtales her sier at det slett ikke behøver å stemme.

– En del kommuner har 
slått seg sammen og 
laget interkommunale 
legevakter, slik vi har 
anbefalt for å få mer 
robuste ordninger. Men 

vi ser en trend til at dette 
ikke er blitt fulgt opp 
med bedre bemanning og 
bedre kompetanse, slik 
forutsetningen var. Det er 
vår bekymring, sier forsker 

og nestleder Tone Morken 
ved Nklm til Dagens 
Medisin.

−	 Vi ser at en del 
pasienter får lengre 
reisevei uten at de får 
bedre tilbud, slik vi 
hadde tenkt. Vi mener 
pasienter kan tåle litt 
lengre reise hvis det gir 
bedre kvalitet, men når de 
bare får lang reisevei, så 
er tilbudet dårligere, sier 
Morken. Hele artikkelen 
finner du her: http://
www.dagensmedisin.no/
artikler/2014/10/13/-
storre-legevakter-med-
darligere-kvalitet/?x=MjA 

   

Rådmannen sin utredning 
om legevakt anslo at 
kostnadene for å  etablere 
lokal legevakt til over 
4  millioner årlig. Selv 
om hverken Høyre eller 
Arbeiderpartiet ville 
innrømme det, er nok 
dette en viktig grunn til 
ønsket om å fortsette å 
bruke Ski.

Rådmannens utregninger 
står i sterk kontrast til 
hva lignende kommuner 
i Akershus kommer til.  
På Øvre Romerike mener 
både Eidsvoll og Nes at 
merkostnadene for egen 
legevakt i forhold til å 
delta i felleslegevakt på 

Er lokal legevakt dyrere?
Jessheim er marginale. 
På Nedre Romerike viser 
regnskapene til Nittedal 
at egen legevakt ikke 
koster mer enn deltagelse i 
Lillestrøm legevakt.  

Hvorfor skal lokal 
døgnlegevakt være så mye 
dyrere på Nesodden? Det 
finner vi når vi finleser 
saksframstillingen. 
På Nesodden operer 
rådmannen med 
takster for det som 
i legevaktavtalen er 
legevaktgruppe 1. Det 
er legevakter med  kø 
og nesten ingen dødtid, 
slik som i Oslo. Selv med 
sterk øking i antallet 
konsultasjoner, som vi 

må regne med hvis vi får 
lokal døgnlegevakt tilbake, 
vil vi  mer naturlig høre 
til legevaktgruppe 4. Det 
blir adskillig billigere. 
Regnestykket er faktisk 
bygget på grunnleggende 
gale premisser.  Spørsmål 
om dette har rådmannen 
så langt ikke villet svare 
på. 

Se forøvrig artikkel på 
side 4.  

Geir Christensen

I Eidsvoll blir lokal døgnlegevakt samlokalisert med  
Vilberg helsetun. I utredning står det   ”Beregningene 
viser at egen legevakt versus felles Helsehus ikke utgjør 
noen stor økonomisk forskjell»


