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Utredning 

• Samarbeid 
– Legene 

– Fysioterapeutene 

– Helsestasjonen 

– Tannhelsetjenesten 

– NAV 

– Psykolog skal også samlokaliseres, men er ikke ansatt 
ennå. 

• Andre aktører kan bli aktuelt å inkludere senere 
– Legespesialister 

– Sykehustjenester 

– Andre 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Utredning, Sørlandet helsepark 

• Ikke igangsatt ennå 

• Sørlandet helsepark ble utredet på overordnet nivå i 

april 2016 

– Link til utredning:  

• http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=126&FilId=2

858 

• Rådmannen har ennå ikke definert innhold i ny 

utredning 

– OBS! Offentlige anskaffelser. Statsstøtteproblematikk. 

Utlevering kan være utfordrende i forkant av en konkurranse.  

http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=126&FilId=2858
http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=126&FilId=2858
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Uttalelse om lokasjon fra legene (2015): 

• Fra: Bernt Erik Tylden <bernt.erik.tylden@solsiden.nhn.no> 
Dato: 29. august 2014 07:12:25 CEST 
Til: <erik.grorud@cm.no> 
Kopi: Øyvind Solli <oyvind.solli@cm.no> 
Emne: Re: VS: Sørlandet Helsesepark- nytt helsesenter 

• Hei.  
Almenpraktiserende leger i Risør har nå hatt et møte med Risør kommune for å få avklart hva 
kommunen ønsker om fremtidig legepraksis i Risør. Spesielt ønsket vi å få vite om kommunen har 
synspunkter på lokalisasjon av et felles legesenter.  
Under møtet kom frem entydige synspunkter på ønske om lokalisasjon i Risør sentrum, og at 
kommunen vil arbeide med flere alternativer til løsning av dette.  
På bakgrunn av dette finner vi det riktig å opplyse om dette, og at videre samarbeid for å finne 
løsninger for et nytt legesenter ved Sørlandet Helsepark ikke er aktuelt for oss.  
Vi takker for stor imøtekommenhet og interessante forslag fra Sørlandet Helsepark, men finner at vi nå 
vil avvente Risør kommunes videre arbeid, for å legge til rette for et legesenter i Risør sentrum.  
 
På vegne av almenlegene i Risør.  
 
Vennlig hilsen  
 
Bernt Erik Tylden  
 
 

mailto:bernt.erik.tylden@solsiden.nhn.no
mailto:erik.grorud@cm.no
mailto:oyvind.solli@cm.no
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Uttalelse om lokasjon fra fysioterapeutene (2015) 

• Fysioterapeutene ved Risør fysikalske institutt er positive til Mulighetsstudien for 

helsesenter på Tjenna. 

 

• Mulighet for samarbeide med andre helsegrupper, lettere med faglig oppdatering, det vil 

"skjerpe" alle som jobber i et slikt fellesskap. 

•   

• Mulighet for felles venterom, resepsjon, kantine, garderobe/toaletter og møterom. 

•  

Det vil kunne gi felles utnyttelse av treningsrom. For å beholde et lavterskeltilbud om 

trening, bør slike lokaler benyttes både på dag- og kveldstid for å få økonomisk drift. Vi 

ønsker å ha mulighet til å la pasientene få instruksjon i egentrening og at de kan trene 

som en del av behandlingen. Vi ser også at andre bør kunne drifte andre tilbud på 

kveldstid.  

•  

God tilgjengelighet med bil og parkeringsplasser. Det bør kanskje reserveres en plass 

ved inngangspartiet til taxi og for de med helt spesielle behov. 

•   

• God tilgjengelighet med annen transport, gående, syklende eller med rullestol. 

•  

Nærhet til byens fasiliteter. 

  

 Hilsen Lars Lindstøl 

       26.05.2015 
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Aust Agder Blad, 25. mai 2015 
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Uttalelse fra Erik Grorud, 19.april 2016 


