BREV VEDRØRENDE UTLYSNING AV FASTLEGEHJEMLER I BÆRUM KOMMUNE
Dato: 03.04.2019

Til: Hovedutvalget for bistand og omsorg i Bærum Kommune
Kopi: Rådmannen v/ Kristin Nilsen og Grete Syrdal
Det henvises til Rådmannens notat til Hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM) 13.03.19
vedrørende status på utlysningsprosess for fastlegehjemler i Bærum Kommune. Vi ønsker med dette
å supplere BIOM og Rådmannen med informasjon og våre synspunkt vedrørende utlysningen.
Fornebuporten Helsehus åpnet sommeren 2018 og er en av de øvrige aktørene som ønsker fastleger
til vår virksomhet slik det henvises til i Rådmannens notat.
Til informasjon for BIOM har Fornebuporten Helsehus tilrettelagt for og holdt av lokaler til
allmennlegevirksomhet i våre lokaler (kontorer, laboratorium, GU-rom mv). Lokalene er per i dag
dimensjonert for inntil 5 fastleger, men i forbindelse med utlysning av hjemler i 2019 ønsker
Helsehuset 3 fastlegehjemler til vår virksomhet.
Som BIOM kjenner godt til ble KDP3 vedtatt 27. mars 2019. Her ble Fornebuporten utpekt til ett av tre
sentrumsområder på Fornebu, noe som innebærer en bymessig utvikling av området de kommende
år. Aker har stipulert at Fornebuporten ferdig utviklet kan huse mer enn 5 000 arbeidsplasser og mer
enn 2 000 beboere. I tillegg kommer nærliggende områder som vil sogne til Fornebuporten som et
nærsentrum.
Vi vil imidlertid påpeke for BIOM at vi allerede opplever et reellt behov og ønske fra beboere og
ansatte i området om et økt fastlegetilbud på Fornebu / Fornebuporten. Fornebuporten Helsehus
mottar ukentlige henvendelser om allmennlege og/eller fastlege som må avvises inntil videre.
I etableringen av Fornebuporten Helsehus har gårdeier følgende ønsker og visjoner
Fornebuporten Helsehus,:
•
•
•
•
•

for

Utvikle et helhetlig helsetilbud til nærområdet (Fornebu & omegn) med fokus på allmennlege,
psykisk helse og muskel og skjelett.
Samlokalisering av helseaktører under ett tak
Tiltrekke seg helseaktører med høyt faglig nivå, inkludert legespesialister.
Tilby en kombinasjon av offentlige (driftstilskudd) og helprivate helsesaktører.
Tilby helsetjenester med utvidede åpningstider
(Valgfritt for den enkelte leietaker som fastsetter sine åpningstider)

I dag er Fornebuporten Helsehus fullt utleid til mer enn 20 helseaktører innenfor pyskisk og fysisk
helse. En håndfull av helseaktørene har driftstilskudd / avtaler med det offentlige, herunder Bærum
kommune, men Helsehuset ønsker at denne andelen øker på sikt.

I forbindelse med etableringen av Fornebuporten Helsehus besluttet gårdeier at deler av lokalene skal
være forbeholdt et allmennlegetilbud og fortrinnsvis fastleger. Disse lokalene står i dag tomme.
Helsehuset har forsøkt å tiltrekke seg etablerte fastleger som allerede har hjemmel i kommunen, men
har per dags dato ikke lykkes med dette.
Samtidig har vi mottatt flere henvendelser fra helprivate tilbydere av allmennlegetjenester («Private
Legevakter» etc) som ønsker å leie lokaler i Helsehuset, men vi har inntil nå avstått for å benytte denne
muligheten.
I tillegg har Helsehuset blitt kontaktet av allmennleger og etablerte fastleger i andre kommuner som
ønsker å søke nullhjemmel i Bærum Kommune, for å deretter å kunne inngå leiekontrakt i Helsehuset.
I forbindelse med vårens utlysningsrunde av hjemler i Bærum kommune håper Fornebuporten
Helsehus at det utlyses nullhjemler som muliggjør en etablering i våre tilrettelagte lokaler på Fornebu.
Dersom det ikke utlyses nullhjemler som muliggjør en slik etablering av fastleger i Helsehuset, må
gårdeier vurdere hvordan de tomme lokalene skal benyttes, og hvorvidt man i stedet blir nødt til å
etablere et privat allmennlegetilbud i Helsehuset.

Med vennlig hilsen

Stian Myhre

Torhild Hovdal

For FP Eiendom (gårdeier)

Koordinator v/ Fornebuporten Helsehus

