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Idefaserapporten

Utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av virksomhetsledere i 
Helsetjenester og Hjemmetjenester og institusjon

• Rapporten inneholder vurderinger av kommunens behov

• sett opp mot nasjonale føringer, kommunale planer og 

• helse- og omsorgtjenestens vurderinger av fordeler og ulemper 
ved en eventuell samlokalisering.

• Innledende vurderinger knyttet til investering og eiendom er 
gjennomført av Drammen Eiendom KF. 

• Positive effekter av en samlokalisering:

• Mulighet for tettere samhandling mellom legevakt og helsehus

• Mindre behov for transport av pasienter mellom 
helsehus/legevakt og sykehus

fem alternativer:
• 0- beholde både legevakt og 

helsehus ved nåværende 
lokasjoner. 

• 1. Etablering av bare helsehus 
i Drammen helsepark

• 2. Etablering av bare legevakt 
i Drammen helsepark

• 3. Etablering av både 
helsehus og legevakt i 
Drammen helsepark

• 4. Samlokalisering mellom 
helsehus og legevakt ved en 
annen lokasjon.



Framskrevet behov for heldøgns omsorg
(alt annet likt)

Figur 3 Beregning av behov for heldøgnsomsorg etter befolkningsfremskriving og planlagt utbygging av Krokstad 
sykehjem (antall) Kilde: egen utregning



Hva har vi skrevet tidligere om 
dimensjonering?
• Både Drammen kommune og  spesialisthelsetjenesten må dreie tjenesten i en retning 

som reduserer behovet for heldøgnplasser. 

• Det legges ikke opp til at behovet for antall sengeplasser og heldøgnplasser beregnes 
etter en ren framskrivning av befolkningstallene og dagens dekningsgrad 

• I bystyresaken fra 9.3.2018 i tidligere Drammen kommune ble helsehuset foreslått 
dimensjonert med 

• 90 rom (75 enerom + 15 som kan gjøres om til dobbeltrom)

• Totalkapasitet på 105 senger

• 7500 m2(inkludert påslag for fellesarealer, personalrom, tekniske rom m.m.) for nytt 
helsehus på Brakerøya.  

• Foreslått samme arealer som tidligere for legevakt, som er 1500

• Samlet arealbehov for legevakt og helsehus ble beregnet til 9000 m2

Dimensjoneringen 
av helsehus/legevakt 

må vurderes 
nærmere, både antall 

og type plasser og 
arealer for legevakt 

og andre funksjoner i 
helsehus/legevakt-

bygget



Rådmannens vurdering

• Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med 
vurdering av samlokalisering av helsehus legevakt på 
Brakerøya i tilknytning til nytt sykehus. 

• Arbeidsgruppen har foreslått å se nærmere på fem ulike 
alternativer

• Rådmannens syn er at Drammen kommune er positive til å 
etablere helsehus og legevakt i Drammen helsepark
• Rådmannen anbefaler derfor ikke at det vurderes alternativ lokalisering for 

samlokalisering av helsehus/legevakt.

• I det videre arbeidet bør det jobbes bredere med 
samhandling med andre aktører og se på mulige positive 
synergier for kommunen, Vestre Viken, Universitetet (USN), 
fylket og næringsaktører i Drammen helsepark

Rådmannens vurdering av 
alternativene

1. Viktigst å avklare 
samlokalisering av 
Helsehus/legevakt på 
Brakerøya opp imot 0-
alternativet

2. Vurdering av andre 
lokaliteter utgår



Forholdet til investeringsreglementet i 
Drammen kommune

Vedtatt reglement for investeringsprosjekter angir fire faser med tre beslutningspunkter.

• Arbeidet med helsehus/legevakt 
startet før kommunesammenslåing 
og har dermed sin opprinnelse før 
nåværende vedtatt 
prosjektmetodikk

• Idefase anses som gjennomført 
med det arbeidet som er utført 
tidligere og rapporten som følger 
saken.

• Neste fase blir en tilpasset 
konseptvalgsutredning



Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arbeidet med samlokalisering av Helsehus/legevakt videreføres med bakgrunn i anbefalingene 
fra idefaserapporten. 

2. Rådmannen bes gjennomføre en tilpasset konseptvalgsutredning med alternativene som er 
skissert i saken uten vurdering av andre lokasjoner enn Drammen helsepark 
a. Konseptvalgsutredningen gjennomføres innen utgangen av 2022
b. Utredningen skal særlig vurdere samlokalisering av Helsehus/legevakt på Brakerøya i 

tilknytning til nytt sykehus opp imot 0- alternativet med å beholde Helsehus og legevakt i 
nåværende lokaliteter.

c. Dimensjonering av antall plasser og funksjoner i helsehus og legevakt utredes i løpet av 
2022 og legges til grunn for justerte arealbehov

3. Økonomiske vurderinger med konsekvenser for kommende handlings- og økonomiplanperiode 
innarbeides i handlings- og økonomiplan 2023-2026

4. 4. Rådmannen kommer tilbake med eventuelle behov for midler til utredning i 2022 i 
forbindelse med 1. tertialrapport 2022


