
Tvunget ut etter skredet – nå har 

legesenteret fått nye lokaler  

 

HOS HELSESTASJONEN: Gjerdrum legesenter har fått midlertidige lokaler i det gamle 

bankbygget midt i Ask sentrum. Foto: Google  

Av Torstein Davidsen  

Publisert: 11. januar 2021, kl. 22:04  

Den siste uka har de holdt det gående fra hjemmekontorer og to hoteller, men fra og med 

onsdag er Gjerdrum legesenter på plass i nye lokaler i Ask sentrum. 

– Vi har fått etablere et midlertidig legesenter på helsestasjonen i det gamle bankbygget, og 

starter opp onsdag morgen klokka 08.00, forteller fungerende daglig leder Kari Thori 

Kogstad. 

Avtalen om de nye lokalene kom på plass søndag, og dermed blir det igjen mulig for 

kommunens innbyggere å oppsøke bygdas eneste legesenter etter det fatale skredet som 

rammet Gjerdrum på fjorårets nest siste dag.  

Senteret har fram til nå vært stengt – i likhet med blant annet Gjerdrum bo- og 

behandlingssenter, som ligger i samme bygningskompleks bare noen titalls meter fra 

raskanten – og fastlegene og helsesekretærene har den siste uka rullert på de to hotellene som 

huser evakuerte etter raset. 
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Les også 

Legesenteret står uten lokaler etter skredet: – Jeg kjørte i retning Gjerdrum 

da jeg fikk beskjed om å snu fordi minst 100 mennesker var på vei til 

Olavsgaard 

 

Både dag og ettermiddag 

Den nye adressen til legesenteret er Ask 62, sentralt beliggende langs Nannestadvegen vis-á-

vis rådhuset. Nytt telefonnummer har senteret også fått – 92 99 19 99 – og telefonen betjenes 

av senterets egne legesekretærer fra hjemmekontor. 
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I GANG IGJEN: Fungerende daglig leder Kari Thori Kogstad ved Gjerdrum legesenter. Foto: 

Torstein Davidsen  

– Vi skal drive både dag- og ettermiddagspraksis for å møte behovet, og vil kunne gjøre 

det aller meste av det vi gjorde før. Lokalet har litt begrenset med utstyr foreløpig, så vi 

har fortsatt et samarbeid med legevakta på Jessheim for eksempel når det gjelder EKG. 

Luftveisklinikken får vi heller ikke drevet fra de midlertidige lokalene, så det vil også 

tilfalle legevakta på Jessheim. Men det blir et legesenter med både ekspedisjon, tre 

kontorer og eget laboratorium. Og vi skal selvfølgelig drive koronatrygt, sier Kari Thori 

Kogstad. 

Legesenteret har sju fastleger og en turnuslege med ansvar for totalt 7.000 mennesker. I 

tillegg har senteret ansvaret for både daglegevakt, sykehjem, helsestasjon for ungdom og en 

egen lokal luftveisklinikk. 

Oppdatert info finner du på legesenterets hjemmeside. 

Følt veldig på ansvaret 

Kogstad erkjenner at det har vært vanskelig å holde driften i gang i dagene etter skredet. 

– Jeg må jo si at vi har stått i en skvis i det å skulle yte tjenester det ikke fullt ut har 

vært mulig å yte, i en situasjon sterkt preget av både sorg og frustrasjon og i en 

kommune som har skullet ordne veldig mange andre ting. Den enkelte fastlege har følt 

veldig på dette ansvaret, sier hun. 

Desto gledeligere er det derfor at legesenteret kan ta et skritt nærmere en normalstituasjon, 

selv om den pågående pandemien foreløpig gjør det umulig å gå helt tilbake til normalen. 

– Vi er veldig fornøyd med at kommunen nå har prioritert oss med et lokale i hjertet av Ask. 

Vi har også fått mye hyggelig støtte fra legesentre rundt oss og god drahjelp for å få ting på 

plass, sier Kari Thori Kogstad. 

 

http://www.gjerdrumlegesenter.no/

