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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening                     Nr. 2 – juni 2017  
 

Kjære kollega 

Valg. Oddetallsår er valgår i Legeforeningen og det skal foretas valg i alle ledd 

for perioden 1.9.2017-31.8.2019, deriblant styrene i AF og NFA og lokale 

tillitsvalgte i bydelene. Jeg stiller til gjenvalg som 1. landsråd for AF i Oslo, og 

dermed som styrerepresentant i Oslo legeforening.  

Valget vil bli gjennomført pr mail. Still gjerne som motkandidat! Det er behov 

for ytterligere syv landsrådsrepresentanter og noen varaer. Fint om dere som 

er interessert gir meg beskjed innen 23.6.17. 

Lokalt velger bydelenes ALU tillitsvalgte (HTV og VTV) for nye to år. Forhåpentligvis har bydelenes 

ALU fått med seg dette, hvis ikke bør det avholdes valg på høstens første ALU-møte. 

Kontakt mellom tillitsvalgte leger i Oslo kommune. Oslo legeforening planlegger å avholde et 

halvdagskurs for tillitsvalgte i bydelene, SYE, KAD og legevakt -  en ettermiddag til høsten. Målet er å 

gi informasjon om avtaleverket, diskutere felles problemer, og kanskje danne et forum for 

tillitsvalgte. Tillitsvalgte i bydeler (fastleger) vil få halvdags praksiskompensasjon. 

Samhandling.  Som et ledd i "Møteplass Oslo", ledet av samhandlingsoverlege Bente Thorsen (OUS), 

har en arbeidsgruppe på ca. 10 personer (fastleger, praksiskonsulenter og sykehusleger) utarbeidet 

dokumentet "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet." 

Dokumentet er forankret ved sykehusene, Oslo kommune og Oslo legeforening. Det er sendt pr post 

til alle fastleger, men gjengis allikevel her. 

Anbefaling: Bruk et personalmøte eller et legemøte på senteret til å gjennomgå dokumentet, og se til 

at det implementeres i legesenterets rutiner. 

Fastlegedekningen i Oslo.  Ny statistikk fra juni 2017 er sammenholdt med tilsvarende statistikk fra 

oktober 2015, begge gjengitt her, og jeg har tillatt meg å komme med noen refleksjoner. 

Nytt regelverk for spesialistutdanningen i allmennmedisin.   

En liten refleksjonsartikkel med oppfordring til diskusjon i dette nummeret. 

God sommer ønskes fra 

 
Gunnar Frode Olsen 
AFs styrerepresentant i Oslo legeforening og 1. landsråd i AF Oslo,  
E-post: gunfrode@online.no - Tlf. 957 23 190 

mailto:gunfrode@online.no
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Dette er allerede innført. Spesialiseringen er gjort obligatorisk slik at alle allmennleger nå må 
gå inn i et spesialiseringsløp. Det meste er uforandret, men nytt er at læringsmål er innført 
som prinsipp. Dette innebærer at veilederrollen blir viktig. 
 
Legevakt, KAD og SYE har ca. 200 fast ansatte leger som også skal bli spesialister i 
allmennmedisin. Her er kravet å arbeide to år i uselektert allmennmedisin, det vil si på et 
fastlegekontor. Oslo kommune har en utfordring her. 
 
Oslo legeforening ønsker å gå inn i en konstruktiv dialog med byrådet og helseetaten om 
mulige løsninger. 
 
Her er et par alternativer - flere er sikkert mulige: 
 
Legekontor med ledig kontorkapasitet kan inngå åremåls vikarstillinger (to år) der vikaren 
vikarierer for alle og betjener alle fastlegenes lister. HELFO må på banen for å godkjenne 
dette. Og det bør vel være en forutsetning at vikaren betaler ca. 30% av sin omsetning til 
legekontoret. 
 
Turnusordningen kan brukes, med fastlønn osv., men det er adskillig mer byråkratisk. 
 
Uansett - det er et krav at Helseetaten utarbeider retningslinjer for veilederrollen, både 
innhold og honorering, og at dette blir gjeldende for alle bydeler. 
 
Dette er ment som momenter til en diskusjon i bydelenes ALU og SU. 

 

 

Statistikken fra oktober 2015 og juni 2017 er vedlagt her, se side 3 og 4. 
 
Innbyggertallet har økt med mer enn 15 000, mens antall fastlegehjemler er uforandret på 
523. Resultatet er at antall ledige listeplasser er redusert med 7364 og antall lukkede lister 
har økt fra 346 (66%) til 408 (78%). Lukket liste defineres her som færre enn 20 ledige 
plasser. Et gode er at "ikke levedyktige lister", som jeg har valgt å definere som lister med 
færre enn 1 000 listepasienter og mer enn 400 ledige listeplasser, er redusert fra 19 til 6. 
 
Konklusjonen er vel at det er behov for å opprette nye hjemler i flere bydeler, spesielt i 
nord, øst og sør i Oslo. Skal dette fungere, bør bydelen begrense økningen til 1-2 nye hjemler 
årlig. Dette er en sak for SU! 
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 Bydel Ant. 
Innb. 

Ant. 
Listepas. 

Diffe-
ranse 

Ledige 
listeplasser 

Snitt pr 
liste 

Ant. 
hjemler 

Lukkede 
hjemler 

Lister med< 
1000 og 

>400 ledige 

 Alna 48 770 50 277 1 507 4 276 1 226 41 19 3 

 Bjerke 30 502 24 926 -5 576 3 302 1 246 20 12 2 

 Frogner 55 965 86 291 30 326 1 044 1 659 52 42 0 

 Gml. Oslo 49 894 39290 -9 984 7 823 1 009 32 12 8 

 Grorud 27 283 21 806 -5 477 1 404 991 22 11 1 

 Grünerløkka 54 701 61 714 7 013 1 080 1 624 38 31 0 

 Nordre Aker 49 337 52 521 3 184 1 996 1 194 44 27 0 

 Nordstrand 49 428 47 360 -2068 664 1 280 37 32 0 

 Sagene 39 918 42 866 2 984 1 501 1 299 33 20 0 

 St. Hanshaugen 36 218 80 108 44 890 2 139 1 358 59 35 1 

 Stovner 31 669 25 580 -6 089 262 1 112 23 20 0 

 S. Nordstrand 37 913 32 425 -4 699 1 790 1 351 24 14 1 

 Ullern 32 425 45 581 13 457 1 434 1 302 35 23 0 

 Vestre Aker 47 024 41 923 -5 101 2 291 1 553 27 20 0 

 Østensjø 49 133 42 266 -6 467 2 175 1 174 36 28 3 

  UFB, Marka, 
   Sentrum 

7 837        

 Sum 647 641 700 964 53 323 33 181 1 340 523 346 19 
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         Bydel Ant. 
Innb. 

Ant. 
Listepas. 

Diffe-
ranse 

Ledige 
listepl. 

Snitt pr. 
liste 

Ant. 
Hjemler 
(M/K) 

Lukkede 
hjemler 

Lister med 
<1000 og 

>400 
ledige 

Alna 49251 52247 2996 903 1306 40 (20/20) 32 0 

Bjerke 31508 24713 -6795 2057 1236 20 (12/8) 14 1 

Frogner 57585 91653 34068 4912 1553 59 (36/23) 46 1 

Gml. Oslo 53249 44134 -9115 3248 1379 32 (17/15) 20 2 

Grorud 27465 23153 -4312 427 1158 20 (11/9) 16 0 

Grünerløkka 57494 57327 -167 353 1509 38 (23/15) 34 0 

Nordre Aker 51085 64023 12938 3927 1280 50 (26/24) 30 0 

Nordstrand 50769 47858 -2911 667 1293 37 (21/16) 33 0 

Sagene 42389 43235 -846 1110 1272 34 (22/12) 27 1 

St. Hanshaugen 38869 66608 27739 796 1448 46 (27/19) 42 0 

Stovner 32427 28794 -3633 146 1252 23 (12/11) 20 0 

S. Nordstrand 38716 32680 -6036 1280 1362 24 (14/10) 17 0 

Uller 33175 47492 14317 2633 1284 37 (21/16) 28 0 

Vestre Aker 49183 41277 -7906 2093 1529 27 (12/15) 21 1 

Østensjø 50189 43670 -6519 1265 1213 36 (17/19) 28 0 

UFB, Marka, 
Sentrum         

SUM 663354 708864 43818 25817 1355 
523 

(291/232) 
408 6 
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Møteplass Oslo  
er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er 
fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og 
Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på 
agendaen. Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og 
tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Møteplassen skal 
bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og 
erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.  
Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert. Arbeidsforum har i 
mars 2017 gitt tilslutning til anbefalingene som presenteres her.  
 
Områder for felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet:  
• Henvisning  

• Epikrise  

• Timebestilling etter sykehusopphold  

• Resepter,samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (LIB) liste  

• Blodprøver  

• Sykemelding  

• Pasienttransport  

• Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser  

• Parallell henvisning til flere avdelinger  

• Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon  

• Tverrfaglig samarbeid  
 
Henvisning – fastlegens ansvar  
• Anvende EPJ-mal for god henvisning.  

• Tilstrebe å gi god og poengtert informasjon.  
• Dette skal sikre  
• at pasienten får korrekt rettighetsvurdering og prioritet.  

• At pasienten får hensiktsmessig diagnostikk og behandling på sykehuset  
• LIB-listen er oppdatert i henvisningen.  

• Henvisningen sendes elektronisk.  

• Siden det ikke er mulig å sende vedlegg elektronisk, kopieres disse inn i henvisningsdokumentet.  

• Nødvendige vedlegg som ikke kan kopieres inn, ettersendes pr post  
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Epikrise – sykehuslegens ansvar  
• Ta utgangspunkt i og tilpasse mal i DIPS for god epikrise  

• Tilstrebe god og poengtert oppsummering av sykehusopphold, korrekt legemiddelliste ved 
utskrivelse og videre plan.  

• Dette skal sikre  
• At pasienter som trenger det, får nødvendig kontroll  

• Hensiktsmessig medisinsk oppfølging hos fastlege  

• Epikrisen sendes elektronisk  
• Fastlege får alltid epikrise (-kopi) med mindre pasienten motsetter seg det, også etter polikliniske 

fremmøter  

• Tilstrebe epikrise samme dag.  
 
Timebestilling etter sykehusopphold  
• Pasienten kan selv få ansvar for å bestille time hos fastlege etter sykehusopphold, men pasienter 

som trenger det, får hjelp på sykehuset til dette.  

• Epikrisen informerer om hvilken løsning som er valgt for timebestilling.  

• Fastlegen bør ikke få ansvar for innkalling av pasienter gjennom beskjed i epikrisen. Begrunnelse: 
Det skaper usikkerhet og forsinker oppfølgingen.  

• Ved videre kontroll hos fastlege kan pasienten selv få ansvar for å bestille time, men ved behov gir 
fastlegen pasienten ny time ved kontroll.  

• Fastlegen prioriterer time for hjemmesykepleiens pasienter ved henvendelse fra dem.  
 
Resepter, samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (=LiB) liste  
• Felles  
• Ved skriving av e-resept: Legen sjekker reseptformidleren og fjerner uaktuelle resepter.  

• Spørre pasientene om de bruker naturpreparater eller uregistrerte legemidler  
• Fastlege sørger for  
• Samstemming av LiB ved mottak av epikriser/informasjon om endring i legemiddelbehandling  

• At pasientene har oppdatert LiB liste.  

• At det er samsvar mellom LiB- og eventuelt ordinasjonskort Multidose.  

• For pasienter med hjemmesykepleie: At hjemmesykepleien informeres ved endringer i LiB.  
• At pasienten har gyldige resepter på faste medisiner  
• Sykehuslege sørger for  
• Å etterspørre LIB-listen og samstemme LiB (følge sykehusets prosedyrer), både ved innleggelser og 

polikliniske kontakter.  

• Å gi korrekte LiB-liste i epikriser, med begrunnelse for endringer i LiB.  

• Å gi resept på nye legemidler eller ved endret dosering/skifte av legemidler.  

• Ved multidose: Endringer skrives i ordinasjonskortet og faxes til multidoseapoteket. 
Oppfølgingstime bestilles hos fastlege og samstemming/validering av ordinasjonskortet skjer hos 
fastlegen.  

 
Blodprøver  
• Legen som stiller indikasjonen for blodprøven og skal vurdere svaret, skriver rekvisisjon og avklarer 

med pasienten hvor prøven skal tas.  

• Legen som stiller indikasjon og rekvirerer blodprøven, har ansvaret for oppfølging og informasjon til 
pasienten når svaret foreligger.  

• Blodprøver rekvirert av sykehuslege tas som regel på sykehuset.  

• Blodprøver rekvirert av sykehuslege kan tas på fastlegekontoret dersom dette er mest 
hensiktsmessig for pasienten.  

• Forutsetninger:  
• Pasienten har rekvisisjon med seg.  
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• Pasienten kontakter fastlegekontoret i forkant for å avtale tidspunkt for prøven.  
• Blodprøver rekvirert av fastlege tas som regel på fastlegekontoret, med mindre prøven krever 

spesiell ivaretagelse (f. eks frysing). Fastlege avklarer med pasienten hvor prøven i så fall skal tas.  
 
Sykemelding  
• Legen som stiller indikasjon for sykemelding, skriver sykemeldingen.  

• I forbindelse med behandling på sykehus, f. eks. innleggelser og operasjoner, skriver sykehuslegen 
sykemelding – om nødvendig helt fram til første kontroll hos fastlege. Tidspunkt for kontrollen 
angis i epikrisen. Pasienten får ansvar for å bestille kontrolltimen.  

• For pasienter som behandles langvarig (> 8 uker) på sykehus/poliklinikk og hos fastlege parallelt, 
bør sykemelding ivaretas av fastlegen når dette er hensiktsmessig for pasienten.  

• Forutsetning:  
• Fastlegen holdes løpende oppdatert om sykdomsutviklingen gjennom epikriser.  

• Fastlege og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege rådslår ved behov om sykemeldingens omfang 
og varighet.  

 
Pasienttransport  
• Ved henvisning til sykehus, vurderer fastlegen pasientens behov for transport og lager eventuelt 

rekvisisjon  

• Ved videre behandling og kontroller i sykehusets regi, vurderer sykehuset behovet for transport og 
lager eventuelt rekvisisjoner.  

 
Kilde: http://www.pasientreiser.no/helsepersonell/retningslinjer-for-rekvirering/hvem-kan-
rekvirere/  
 
Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser  
• Når pasienten behandles samtidig  
• I flere avdelinger i samme sykehus  

• I mer enn ett sykehus  

• Hos private avtalespesialister  

• Hos fastlege  
• For pasienter som har kontaktlege: Kontaktlegen er medisinsk faglig ansvarlig for pasientforløpet 

og holder oversikt over hvilke behandlingsenheter som er involvert i behandlingen av pasienten.  

• Epikrise (-kopi) sendes elektronisk til alle involverte behandlingsenheter samt til fastlege ved alle 
spesialistkontakter, med mindre annet er besluttet av faglige/praktiske årsaker.  

• Fastlege samstemmer/oppdaterer LiB-liste og gir pasienten kopi av relevante journalnotat som kan 
fremvises ved oppmøtene hos spesialist.  

• Innspill og råd om behandlingen:  
• Rådslagning mellom spesialistene dokumenteres i journal, og konklusjon om videre behandling 

sendes alle elektronisk som brev.  

• Fastlege kan gi innspill ved å ringe eller sende brev (post) til pasientens behandlingsansvarlige 
lege/kontaktlege.  

• Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege kan kontakte fastlege ved å ringe eller sende brev 
elektronisk.  

• Ved behov holdes beslutningsmøter hvor fastlege deltar på like fot med øvrige behandlere.  

• Samarbeidet må sikre at pasientens rett til informasjon, medvirkning og samvalg blir ivaretatt.  
 
Parallell henvisning til flere avdelinger  
• Fastlegen bør i hovedsak ha rollen som koordinator av henvisninger til spesialisthelsetjenesten.  

• Fastlegen bør opplyse om hvilke avdelinger det er henvist til parallelt, og kan gi eventuelle råd om 
koordinert oppfølging fra sykehusets side.  
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• Leger i sykehus har ansvar for å henvise til samarbeidende avdelinger/spesialister når dette er 
åpenbart nødvendig for medisinsk ivaretagelse av pasienten.  

• Ved usikkerhet bør sykehuslegen anmode fastlegen om å vurdere behovet i epikrisen, eventuelt 
rådslå om behovet pr telefon.  

 
Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon  
• Når fastleger trenger konferering med leger i sykehus  
• Ved akuttinnleggelser (=konfereringsplikt)  
• Ring: Akuttmottak til aktuelle sykehus og be om konferering  
• Om felles pasienter, f. eks etter innleggelser  
• Ring: Aktuell ekspedisjon. Hvis du kjenner navn på lege: Be om å få snakke med vedkommende, 

eventuelt legen som har signert epikrise, eventuelt kontaktlege. Legg igjen mobilnummer.  
• Rådgivning om medisinske spørsmål, f. eks. hjertesviktbehandling:  
• Ring: Hvis det haster med råd: Konfereringsvaktene. Hvis det ikke haster: Ring aktuell ekspedisjon. 

Avdelinger kan ha ulike ordninger. Noen har telefontid. Be om å få konferere og legg igjen 
mobilnummer.  

• Når leger i sykehus trenger konferering med fastleger  
• Råd/informasjon ved akuttinnleggelser eller utskrivelser, eller råd om felles pasienter  
• Ring: Vanlig telefonnummer til fastlegekontoret  

• «Hvis det haster» nummer oppgis av svarere når man ringer vanlig nummer til fastlegekontorene. 
Dette kan brukes av samarbeidende helsepersonell.  

 
Liste med telefonnummer/faxnummer/e-poster til fastlegene i Oslo oppdateres jevnlig og ligger på 

Veiviseren http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/veiviseren_/Sider/telefonliste-
fastleger.aspx  
 

Tverrfaglig samarbeid  
• Den som ser behovet, tar initiativ og involverer andre faggrupper i tverrfaglig samarbeid  

• Fastlege i kommunen og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege på sykehus har ansvar for å sikre at 
samarbeidende faggrupper har nødvendig medisinsk informasjon  

• Tverrfaglige møter på sykehus:  
• Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege foreslår hvilke leger som bør delta i tverrfaglige møter i 

sykehusets regi, og avklarer om fastlege skal inviteres.  
• Tverrfaglige møter i kommunen:  
• Fastlege deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. Fastlegene bør være 

faste medlemmer i ansvarsgrupper, få alle innkallinger og møte der det er hensiktsmessig.  

• Fastlege eller øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der dette ikke allerede 
er avklart fra sykehussiden  

 

 

  

Nyhetsbrevet sendes pr e-post til fastleger som er registrert med e-post i Legeforeningens 
medlemsregister.  

 Send oss gjerne forslag til saker: oslo.legeforening@legeforeningen.no 

 Nyhetsbrevet ligger også på vår hjemmeside: www.legeforeningen.no/oslo 

mailto:oslo.legeforening@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/oslo
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Felles adresse til hele 

HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg 
 
E-post-adresse: servicesenteret@helfo.no 

Ikke send sensitiv informasjon via e-post. 

HELFO veiledning for helseaktører: 815 70 070 
 
 
 

Felles telefonnummer for leger:  55 55 33 36 - tast 2 
 

 

 

 

 

 

Vaktansvarlig sykepleier  48 27 20 53 

Vaktrom - ekspedisjon  23 48 69 40  

KAD-ansvarlig lege   47 66 71 88 

Besøk våre nettsider. Her får du alltid oppdatert informasjon om belegg, pasientgrupper 

og løpende nytt fra KAD. 

http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/kad 

http://www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-
tjenester.oslo.kommune.no/samhandlingsarena_aker/ 

OSLO KOMMUNE 

http://www.lds.no/
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside
http://www.helse-sorost.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
mailto:servicesenteret@helfo.no
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/kad
http://www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-tjenester./
http://www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-tjenester./
http://www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-tjenester.oslo.kommune.no/samhandlingsarena_aker/
http://www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-tjenester.oslo.kommune.no/samhandlingsarena_aker/
http://www.ahus.no/
https://www.oslo.kommune.no/?lang=no_NO
http://helfo.no/privatperson/Sider/default.aspx
https://www.nav.no/Forsiden

