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Drammen Venstre har fått henvendelser fra studentmiljøet i Drammen knyttet til legetilbudet til
studentene. Det er så lange ventelister på fastleger i kommunen at studentene i stor grad er avhengig av
å bruke legevakten, også for ikke-akutte henvendelser. Dette skaper et unødvendig stort trykk på
legevakten, i tillegg til at det er svært uhensiktsmessig for studentene i byen. Studentene får ganske
enkelt et uadekvat helsetilbud. Studenthelse har vært høyt på den nasjonale dagsorden de siste årene,
og vi vet at dette er en befolkningsgruppe der vi har sett en forverring av helsetilstand over tid, særlig
knyttet til psykisk helse. Den pågående Covid-19 pandemien har bidratt til en økt bekymring for store og
økende utfordringer på dette området.
Spørsmålene til rådmannen er som følger:
1. Kan dere gjøre rede for fastlegetilbudet til studentene i Drammen i dag? Er dere enige i
vurderingen av at studentene i Drammen ikke får et tilstrekkelig godt helsetilbud?
2. I Tønsberg og Kongsberg har man slik vi har forstått det, fått på plass ordninger knyttet til
legetilgangen for studenter som er bedre enn de vi har i Drammen. Kjenner rådmannen til disse
løsningene, og har det vært vurdert å innføre tilsvarende ordninger i Drammen?
3. Hvilke løsninger har rådmannen vurdert for å bedre helsetilbudet til studenter i Drammen, og
hva vil kostnadene forbundet med dette være?
Svar
1. Studenter som flytter til Drammen har rett til fastlege i kommunen uten å melde flytting til
folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin
hjemkommune. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har
krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full. Studentene får nødvendig
helsehjelp ved legevakta. Rådmannen er enig i at dette ikke er ideelt og tilbudet til studentene
er derfor et av temaene som vil bli belyst i saken som skal opp i hovedutvalget i februar/mars.
2. Rådmannen er kjent med at det i noen andre studentbyer er etablert løsninger der studentene
kan få time hos en lege uten at de må bytte til denne som fastlege. Det er vurdert ordninger for
dette, uten av det per i dag er igangsatt konkrete tiltak, noe som blant annet skyldes at det er
manglende fastlegekapasitet.
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3. Studenter har rett på nødvendig helsehjelp på linje med alle andre som oppholder seg i
kommunen. Rådmannen opplever at det er tilgangen til fastlege som er den største utfordringen
for studentene i Drammen. Det arbeides med en politisk sak og en plan for
allmennlegetjenestene, der studenters tilgang til fastlegetjenester er blant temaene som blir
adressert.
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