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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening                 Nr. 3 – november 2017  
 

 

Kjære kollega 
 
Nyhetsbrevet starter med inntrykkene mine fra AFs tariffkonferanse  
26.-27. oktober 2017. 
 
Tariffkonferansen er en samling med AFs styre og de 19 fylkenes  
1. landsråder, der AFs politikk framover diskuteres. 
 
Møtet startet med en paneldebatt i regi av AF og Dagens Medisin; med 
sentrale helsepolitikere, deriblant helseminister Høie og vår president 
Marit Hermansen. 

 
Helseminister Høie skuffet. Han hadde riktignok en forståelse av at det er et 
rekrutteringsproblem i allmennmedisin, men få tanker om en løsning og ingen løfter om friske 
midler. Å vise til en ny evaluering av FLO på et ikke nærmere definert tidspunkt, mens 
fastlegeordningen står i fare for å forvitre, er passiv politikk av en helseminister. Det er grunn til 
å ha større tiltro til opposisjonens talspersoner i Helse- og sosialkomiteen. Ingvild Kjerkol (AP), 
Kjersti Toppe (SP) og Olaug Bollestad (Krf) synes alle å være adskillig mer realitetsorienterte enn 
helseministeren på at fastlegeordningen trenger snarlige tiltak for å bestå. 
 
AF har vedtatt fire satsningsområder for perioden 2017-2019: 
 
1. Rammebetingelser 
Nye økonomiske modeller? Driftsutgifter, som temmelig sikkert har steget mer enn inntektene, 
skal kartlegges. Det tenkes tanker om en ny innretning av basistilskuddet, som at de første 1100 
på listen skal gi et høyere pr kapitaltilskudd enn de over 1100. AF jobber aktivt for at staten skal 
øke bevilgningene til basistilskuddet, også som et rekrutteringstiltak. 
 
2. Rekruttering - kortsiktige og langsiktige tiltak 
Det er satt i ganget rekrutteringsprosjekt på Vestlandet - ALIS-prosjektet. Men her gjenstår 
fortsatt mye jobb, og det må også settes i sammenheng med nye spesialiseringsregler som ennå 
ikke er klare. Primærhelseteam løser ikke rekrutteringsutfordringen. AF er svært misfornøyd 
med det framlagte statsbudsjettet med tanke på FLOs utfordringer, men jobber for å få tilført 
mer midler, spesielt til rekruttering i første omgang.  
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3. Samhandling - styrke samarbeidet med 2. linjetjenesten, og se på oppgaveglidningen som  
finner sted. 
Her har "Møteplass Oslo" allerede kommet med et viktig bidrag: "Anbefalinger om samarbeid 
mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet" - forøvrig gjengitt i nyhetsbrev nr. 2-2017. 
Dokumenter er delt med AF. 
 
4. Nye medlems- og informasjonsstrategier 
AF har gode diskusjoner gående om hvordan de skal bli bedre tilgjengelig på ulike sosiale medier. 
Ved en ny informasjons- og mediestrategi må vi vise tydeligere til våre politikere og 
beslutningstakere hva vi jobber med, som å lage en "ny" åpen Facebook side. Vi kan ikke bare 
diskutere i lukkede rom. 
 
Primærhelseteam ble diskutert, ganske grundig 
Kommunene som har søkt om å delta, tilhører alle områder som ikke har rekrutteringsproblemer 
og der primærhelsetjenesten i utgangspunktet er god. Vi har hørt at ordningen, til en kostnad av 
55 millioner skal finansieres av friske midler, men det viser seg ikke å stemme. 28 av de 55 
millionene skal tas fra en post som heter "utviklingstiltak i primærhelsetjenesten". Så 
spissformulert bruker myndighetene en omvendt Robin Hood-politikk - ta fra de fattige og gi til 
de rike. Det gir grunn for refleksjoner. Mer om primærhelseteam senere i nyhetsbrevet. 
 
Videre i nyhetsbrevet denne gangen finner du litt informasjon om samling for tillitsvalgte i Oslos 
15 bydeler, Helsetjenesten for leger og studenter, OLFs møteserie 2017 og Møteplass Oslo, 
Legevakten, prosjektet "Pasientforløp etter fall- og bruddskader", informasjon om kurs i regi av 
Oslo legeforening og krav som gjelder ved obligatoriske akuttmedisinkurs. 
 
 

Vennlig hilsen  

 
 

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

mailto:gunfrode@getmail.no
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Oslo legeforening fikk endelig til å arrangere en 
halvdagssamling for tillitsvalgte i Oslos  
15 bydeler, legevakten, KAD og SYE. Frammøtet 
var rimelig godt, med godt og vel 20 tillitsvalgte. 
 
Tom Ole Øren (leder i Allmennlegeforeningen) 
reflekterte om fastlegeordningens framtid. 
 
AF har konkretisert fire arbeidsområder de vil 
fokusere på de neste to årene: 

 
Rammebetingelser, inkludert nye økonomiske innretninger. 
- Rekruttering – kortsiktige og langsiktige tiltak. 
- Samhandling – med vektlegging på styrket samarbeid med 2. linjetjenesten og 

oppgaveglidning. 
- Ny medlems- og informasjonsstrategi. 

 
Hanne B. Riise-Hansen fra Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv (JA-avdelingen) 
informerte om hva vi som tillitsvalgte bør kjenne til om Fastlegeforskrift og Rammeavtale. 
 
Det ble en god og heftig diskusjon rundt legevakten (se eget kapittel), om hvordan SU og 
ALU fungerer i bydelene, og om hvordan de nye reglene for spesialistutdanningen i 
allmennmedisin vil påvirke leger ved KAD, SYE og legevakt. Dette vil være et hett 
diskusjonstema det neste året. 
 
Evalueringen av møtet var god, med unison enighet om at det absolutt er behov for et forum 
for tillitsvalgte. Oslo legeforening vil forsøke å arrangere årlige samlinger for AF-tillitsvalgte i 
byen. 
 
 

 

Årets møteserie hadde tittelen «Arbeidsuførhet, aktivitet og arbeidsmuligheter», med NAV 
Oslo og HELFO som bidragsytere. Fjerde og siste møte var 25. oktober 2017. Vi vil forsøke å 
legge ut foilene på Oslo legeforenings hjemmeside. 
 
I 2018 velger vi en ny modell: Møteplass Oslo vil arrangere 3-4 poenggivende 
ettermiddagsmøter i 2018 i samarbeid med Oslo legeforening. Denne møteserien vil erstatte 
Oslo legeforenings møteserie. 
 
Mer om dette i neste nummer. 

https://oushf.wordpress.com/2017/03/29/moteplass-oslo-na-setter-legene-samarbeidet-i-system/
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- Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin 19.-22. april  på Hurtigruten 
Program, informasjon og påmelding. 
 

- Akuttmedisinkurs i mars. Kurset vil bli annonsert i desember.  
Se krav til akuttmedisinkurs under. 
 

NB! Krav til akuttmedisinkurs er forankret i to forskjellige regelverk 

1.  Krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin i spesialistreglene, både for 

førstegangsgodkjenning og for hver resertifisering av spesialiteten i allmennmedisin. 

 

2.  Krav til kurs i akuttmedisin i akuttmedisinforskriften. Spesialister i allmennmedisin er 

unntatt fra dette kravet, men det omfatter både leger som ikke er spesialister i 

allmennmedisin og annet helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt. 

 

Man erfarer at disse to kurskravene ofte blandes sammen. Det er ikke uventet, da kursene 

overlapper i innhold, og akuttmedisinkurs som arrangeres etter Nasjonalt kompetansesenter 

for legevaktmedisins (Nklm) rammeplan for akuttmedisinkurs i henhold til 

akuttmedisinforskriften også blir godkjent som det obligatoriske kliniske emnekurs i 

akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin. 

 

Kursene som arrangeres i henhold til akuttmedisinforskriften har Helsedirektoratet ansvar 

for, noe som ivaretas ved avtaler med ulike instanser som er blitt "godkjente arrangører". De 

har en særskilt finansiering, som de andre kursene i henhold til spesialitetsreglene ikke har. 

 

Så lenge Oslo legeforening ikke har avtale med Helsedirektoratet om å være godkjent 

arrangør av akuttmedisinkurs etter akuttmedisinforskriften, må deltakerne betale kursavgift 

på vanlig måte.  

 

Oslo legeforenings akuttmedisinkurs er godkjent tellende med 16 poeng som obligatorisk 
emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen. 

 

Oslo legeforening/Kurs/Utdanning: 
https://legeforeningen.no/lokal/oslo/Utdanningkurs/ 

Flere kurs, se kurskatalogen på Legeforeningens nettsider:  
https://beta.legeforeningen.no/kurs 

https://legeforeningen.no/lokal/oslo/Utdanningkurs/Kurs-og-konferanser/Klinisk-emnekurs-i-fysikalsk-medisin-april-2018/
https://legeforeningen.no/lokal/oslo/Utdanningkurs/
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/
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Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr på spesielle 

påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og 

omsorgstilbud er ikke knyttet til om du er medlem. 

 

 

Støttekollegaordningen 
er tilbud til medlemmer om bistand i ulike krisesituasjoner knyttet til jobb og privat, samt ved 
klagesaker og å bli hengt ut i pressen o.l.  
 
Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 
Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og 
medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Man står også fritt til å 
kontakte støttekollega i annet fylke enn sitt eget.  

Man kan ha inntil tre samtaler med støttekollegaen, som får kompensasjon for sin innsats fra 
Legeforeningen. Støttekollegaen har absolutt taushetsplikt, har kunnskap og erfaring og en god 
kommunikasjon. 

Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. de fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de 
forskriver ikke medikamenter o.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta 
kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan 
være behjelpelig med å etablere slik kontakt. 

Det kollegiale støtteapparat kan kontaktes av legen selv, av pårørende, venner, kolleger eller andre. 
Støttekollegene kan også ta kontakt direkte med kolleger for å undersøke om det foreligger behov 
for støtte. 

Det kollegiale støttetilbudet er landsdekkende, men det er lokalforeningenes styrer som organiserer 
tjenesten i eget fylke - via sine oppnevnte avdelingsledere (se navn i den fylkesvise listen). 

 

Lege-for-lege-ordningen  
er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger deltar i lege-
for-lege-ordningen, i regi av de 19 lokalforeningene. 

Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller 
behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har 
vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del 
lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Stottekollegaordningen/
http://www.sop.no/Om-SOP/
https://legeforeningen.no/kollegastotte
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/lege-for-lege-ordningen/
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Konsultasjonene journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter ordinære 
takster. 
 

Villa Sana 

Ressurssenter for leger er et tilbud om rådgivning eller ukeskurs til alle leger som trenger hjelp og 
støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana, er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet 
som lege, eller som står ved en korsvei i livet. 

Ressurssenteret er et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad. Det startet i 1998 og er 
blitt meget godt mottatt. 
 
Lenke til kontaktinformasjon om støttekolleger i Oslo.  

Lenke til kontaktinformasjon om lege-for-leger i Oslo. 

 

Legevakten er på vei inn i en omformingsfase. Det planlegges en legevakt 1 lokalisert på Aker 
sykehus og en legevakt 2 lokalisert mer sentrumsnært. Begge legevaktene skal bemannes både av 
fast ansatte leger ved legevakten og fastleger. Mye er ennå uklart. 

Det er en del frustrasjon blant fastlegene rundt legevaktsarbeidet. 

Oslo legeforening har oppnevnt to SU-representanter med vara til legevakten: 

Umer Sheikh, Legene på St. Hanshaugen - u.a.sheikh@gmail.com 

Sohail Aslam, Brynklinikken Legesenter - sohail.aslam@online.no 

Varaer: Giti Sabalani, Romsås helsesenter - giti.sabalani@hotmail.com 
Guro Hattestad, Frogner helsesenter - gurohattestad@hotmail.com 
 

Ta kontakt med dem ved spørsmål/problemer rundt legevakten! 
 
Prosjektgruppe legevakt 2: 
Giti Sabalani og Jan Arne Holtz, Legevakten 
Vara: Truels E. Aamodt, Rosenhoff legegruppe 

 

Dette ser ut til å være regjeringens satsningsområde for fastlegeordningen i 2018 og et par år 
framover. Det skal gjennomføres et pilotprosjekt over 3 år med ca 80 fastleger involvert, fra store, 
middelstore og små kommuner. Prosjektet innebærer at en sykepleier (pr ca 3 fastleger) skal arbeide 
på fastlegekontoret. Oslo kommune er invitert til å delta, og bydelene Sagene, Nordstrand og Alna 
har meldt sin interesse. 

Les mer om "Primærhelseteam skal prøves ut" på HELFOs nettside. 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/villa-sana/
http://www.modum-bad.no/ressurssenteret_villa_sana/cms/191
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Stottekollegaordningen/Stottekolleger/Oslo/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/lege-for-lege-ordningen/Lege-for-lege/Oslo/
mailto:u.a.sheikh@gmail.com
mailto:sohail.aslam@online.no
mailto:giti.sabalani@hotmail.com
mailto:gurohattestad@hotmail.com
https://helfo.no/viktige-meldinger/primerhelseteam-skal-proves-ut
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Informasjon om prosjekt  

Dette er et samhandlingsprosjekt mellom Skadelegevakta, OUS og Oslo kommune ved Helseetaten (FOA 
og KAD), bydel Nordstrand og Østensjø og fastlegetjenesten i disse bydelene. Prosjektet skal innføre 
kunnskapsbasert praksis og samordnet innsats i alle tjenesteledd mot felles mål.  
 

Hovedmål  
- Forebygge fall og bruddskader ved fall hos eldre 65+  
- Redusere unødvendig helsetap og funksjonsfall hos eldre pga fallskader  
- Redusere offentlige utgifter til behandling, rehabilitering og pleie pga fallskader hos eldre  
 

Bakgrunn  
Risikoen for fall øker betydelig med alder. Hvert år faller mellom 30 og 40% av befolkningen over 65 år. 
Benskjørhet (osteoporose) er en vesentlig årsak til at skadeomfanget ofte kan bli stort når eldre faller selv 
om fallet er et såkalt «lavenergi-traume» (fra egen høyde eller mindre). I 2015 ble 4330 personer over 65 
år innlagt til sammen 4850 ganger på sykehus pga fall i Oslo. 937 av disse personene (22%) fikk diagnosen 
hoftebrudd. Norge er blant de landene i verden med høyest forekomst av hoftebrudd hos kvinner, og 
forekomsten i Oslo ligger dessuten høyere enn i landet for øvrig.  
Forskning har vist at 75% av de som brekker hoften ikke vil gjenvinne tidligere funksjonsnivå, og mange vil 
ha behov for kommunale tjenester. Det er også vist at 25% av de personene som var hjemmeboende da 
de pådro seg et hoftebrudd, trengte sykehjemsplass i etterkant, og dødeligheten innen et år var på 24 % i 
Oslo i 2015. Et gjennomsnittlig hoftebrudd koster samfunnet omlag 500 000 det første året etter bruddet. 
Hoftebrudd, og andre fall- og bruddskader, hos eldre kan i stor grad forebygges ved hjelp av relativt enkle 
tiltak. Ved å satse på dokumentert effektive forebyggende tiltak vil vi kunne gi mange eldre muligheten til 
flere gode leveår samtidig som samfunnet vil spare store utgifter til behandling, rehabilitering og pleie.  
 

Aktuelt  
Dette prosjektet skal innføre kunnskapsbasert praksis og samordnet innsats og i alle ledd i helsetjenesten 
med en felles målsetning om å forebygge nye fall og bruddskader hos eldre. Et liknende «stor-skala» 
prosjekt i California reduserte antall hoftebrudd med 37 % i løpet av 5 år ved å kombinere bedre 
osteoporosebehandling med kunnskapsbaserte fallforebyggende tiltak i lokalsamfunnet.  
Vi har som mål å gjøre dette enkelt og gjennomførbart i en travel hverdag uten tilførsel av ekstra 
ressurser. Prosjektet utvikles derfor i nært samarbeid med de aktørene i helsetjenesten som vil stå for 
gjennomføringen i praksis. Vi ønsker at aktørene i helsetjenesten skal føle seg som eiere av prosjektet, og 
at de selv skal finne de mest hensiktsmessige rutinene som lar seg gjennomføre i stor skala.  
Høsten 2016 gjennomførte vi en gjennomgang av forskningslitteraturen på dette området, og på grunnlag 
av dette ble det utarbeidet en nøktern kunnskapsoppsummering. Basert på dette har vi i samarbeid med 
utøverne i helsetjenesten forsøkt å komme fram til hvordan fallmeldingene fra Skadelegevakta til hhv 
fastleger og bydeler bør se ut. I tillegg til å melde om fall og skade skal meldingene bidra med kunnskap til 
mottakerne om hvilke tiltak som hver enkelt kan gjøre som har dokumentert effekt.  
Bydelene som er piloter i prosjektet (BNS og BOS) har en befolkning på ca 50 000 hver og begge bydelene 
har en relativt stor andel eldre. Vi ønsker å utvide prosjektet til flere bydeler i løpet av 2017 og til et by-
omfattende program i løpet av noen år. Det legges imidlertid opp til en effektevaluering i samarbeid med 
Folkehelseinstituttet som vi ønsker å gjennomføre før vi utvider prosjektet til et by-omfattende program.  
 

Tiltak som skal gjennomføres i 2017  
Fallmeldingene  
Fallmeldingene vil i første omgang gå per post pga av mangel på elektroniske kommunikasjonsløsninger 
mellom Skadelegevakta og bydelene og mellom Skadelegevakta og fastlegene. Opplegget vil bli evaluert 
og justert, og vi vil gå videre med å få på plass elektroniske meldinger mellom de ulike helsetjenestene i 
2017.  
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Statistikk og evaluering  
Det er også påbegynt et arbeid for å framskaffe god statistikk og en god evalueringsdesign. Dette arbeidet 
vil fortsette i 2017 og man vil også måtte foreta nye dataanalyser både av NPR-data og data fra 
Skadelegevakta i Oslo. I tillegg vil det bli utarbeidet en egen evalueringsplan og søknad til NFR om 
finansiering til et forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet.  
 
Opplæring av helsepersonell  
I 2017 vil det bli holdt allmennlegeråd med alle fastlegene i de respektive bydelene samt at både fastleger 
og bydelens tjenesteapparat vil få opplæring om forebygging av fall og brudd. I tillegg vil man drøfte 
ansvars-/oppgavefordeling og etter hvert vedta rutiner for samhandling mellom aktørene i 
helsetjenesten.  
 
Informasjonsbrosjyrer til pasienter og pårørende  
Prosjektet vil i 2017 også utarbeide skriftlig pasient- og pårørendeinformasjon som skal være tilgjengelig 
for alle ledd i helsetjenesten og for befolkningen for øvrig.  
Mot slutten av 2017 kan det være aktuelt å inkludere flere bydeler i prosjektet. Det vil være en vesentlig 
faktor at både bydelenes ledelse, bydelens bestiller-tjenester og bydelsoverlegene i de respektive 
bydelene er motiverte og at man kan avsette noe av bydelsoverlegens tid til å få med seg fastlegene i 
bydelen i dette prosjektet.  
 

Prosjektorganisering  
Prosjektledere  
Ruth Aga, overlege Skadelegevakta, Oslo universitetssykehus. E-post: UXRUAG@ous-hf.no  

Anita Jeyananthan, ass. kommuneoverlege/bydelsoverlege, Helseetaten/ Østensjø.  
E-post: anita.jeyananthan@hel.oslo.kommune.no  

Marit Rognerud, Seksjonsleder/bydelsoverlege, Helseetaten/Bydel Nordstrand  
E-post: marit.rognerud@hel.oslo.kommune.no  
 
Arbeidsgruppene  
- Fastlegegruppa: Gruppen skal utforme meldingene som skal gå fra Skadelegevakta til fastlegene med 
forslag til oppfølgingsrutiner hos fastlege med basis i kunnskapsgrunnlaget. Gruppen består av 4 fastleger 
fra pilotbydelene samt en overlege på Geriatrisk poliklinikk og prosjektlederne  

- Bydel-/bestillergruppa: Gruppen skal utforme standardmeldingene fra Skadelegevakta (og eventuelt fra 
KAD) som går til bydelen og prosedyrer for oppfølging i bydel er. Gruppen består av representanter fra 
pilotbydelene, KAD, Helseetaten og prosjektlederne  

- Statistikkgruppa: Gruppen skal sørge for at prosjektet følges opp med god statistikk som både kan bidra 
til å evaluere effekt og som også kan identifisere problemer som bør adresseres underveis. Gruppen 
består av NPR, Helse Sør-øst, Helseetaten, og forskere på Folkehelseinstituttet.  

- Informasjonsgruppa: Gruppen skal utarbeide felles informasjonsbrosjyrer til pasienter og pårørende som 
skal brukes i alle ledd i helsetjenesten. Videre planlegges det å utarbeide felles informasjonssider der man 
kan hente mer utfyllende informasjon. Gruppen består av representant fra Informasjonsavdelinga og 
Folkehelse- og omsorgsavdelingen i Helseetaten, KAD, bydelene, Geriatrisk avdeling OUS og 
prosjektlederne.  
 

I tillegg er det etablert en styringsgruppe med representanter for hhv Helseetaten, Skadelegevakta, 
OUS, bydelene, KAD og Sykehjemsetaten. Byrådsavdelingen er også invitert til å delta. 
 
 
 

mailto:marit.rognerud@hel.oslo.kommune.no
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Hvem bør utredes? 

1. Etter behandling for fallskade, burde alle få utført en tverrfaglig fallrisikovurdering (jfr. NICE 
guideline) 

2. Ellers bør helsepersonell rutinemessig spørre om fall hos eldre (spesielt kvinner 80+), 
vurdere fallrisiko og adressere underliggende risikoforhold hos den enkelte 

3. Personer med «Lavenergibrudd», kompresjonsbrudd i rygg eller med andre klare 
risikoforhold for osteoporose som f.eks. bruk av langvarig steroider, bør 
kartlegges for/behandles for osteoporose. 

Hva bør inngå i en tverrfaglig utredning? 

1. Kommunikasjon og personlige preferanser 
1.1. Pasientinformasjon. Muntlig og skriftlig 
1.2. Kartlegge pasientens egen opplevelse og forventninger om økt fallfare 
1.3. Kartlegge motivasjon/vilje til å gjøre endringer for å redusere fall og skadeomfang ved fall 

2. Vurdering av mulige årsaker til fall: 
2.1. Miljøfaktorer (hjemmemiljø) 
2.2. Styrke, balanse, nedsatt mobilitet 
2.3. Føtter og sko 
2.4. Ernæring: BMI<20 og/eller D-vitaminmangel 
2.5. Syn 
2.6. Urininkontinens – urinering om natten? 
2.7. Medisingjennomgang (obs psykofarmaka, nevroleptika, sovemedisin, smertestillende, 

blodtrykksmedisin, vanndrivende, osteoporose) 
2.8. Hjerte (rytme) og blodtrykk (obs postural hypotensjon) 
2.9. Nevrologisk og kognitiv vurdering 

 
3. Osteoporose: 

3.1. Frax-score, DXA, Rtg TH+L columna. Anamnestisk ved gjennomgått 2 brudd etter fall 
fra egen høyde, vertebrale brudd eller hoftebrudd=osteoporose. NB økt risiko ved 
kortison>3 mnd. eller ernæringssvikt. 

4. Blodprøver: 

4.1. Hb, HbA1c, vitamin D, FT4/TSH, Na, K, Kreatinin, GFR, Ca 

 
Tiltak med dokumentert effekt som helsetjenestene kan og bør ta tak i 
Identifisert problem: Tiltak som forskningslitteraturen hevder har effekt: 

Falltendens generelt Vurdering av hjemmemiljø av ergoterapeut med utbedringer/tilpasninger 

Nedsatt styrke/balanse/gange Individuelt tilpasset styrke-balansetrening, individuelt eller i gruppe. 

Osteoporose Medikamentell osteoporosebehandling. Husk å legge til kalk og vitamin D. 

Polyfarmasi Redusere / seponerte medisiner; spesielt sovemedisiner, beroligende 
medisiner, blodtrykksmedisiner, smertestillende, antidepressiva, 
nevroleptika m.fl. 

BMI < 20 Flytende kosttilskudd i 3 mnd etter institusjonsopphold. 

Vitamin D-mangel Vitamin D-tilskudd 

Syn Kataraktoperasjon ved grå stær. Justere briller 

Føtter og fottøy Årsaksrettede tiltak. Gode sko, evt brodder ute når det er  glatt  

Hjerterytmeproblemer Pacemaker kan virke på noen tilstander 
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Sjekkliste til fastleger 

Utredning   Aktuelle tilstander/undersøkelser 

Årsaker 

Redusert styrke/balanse/gangfunksjon - Osteoporose  

Overmedisinering - Alkohol - Ortostatisme - Hjerterytmeforstyrrelser 

Ernæringssvikt - Nevrologiske lidelser - Synsforstyrrelser 

Fot-/bensmerter - Vannlatingsproblemer - Demens 

Osteoporose 
-litt utdypende 

 Diagnosen kan stilles på 3 forskjellige måter (ett kriterium holder) 

1) Bentetthetsmåling (DXA), 
T-score < 2,5 uten brudd eller T-score <-1,5 med lavenergibrudd 

2) FRAX-score > 20% risiko for alvorlig osteoporotisk brudd 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp 

3) Gjennomgått lavenergibrudd (etter fall fra egen høyde eller lavere). Hoftebrudd, 

vertebrale kompresjonsbrudd eller 2 andre lavenergibrudd er diagnostisk for 

osteoporose 

Ta røntgen Thorakal + Lumbal-columna ved ryggsmerter 

Blodprøver 
Hb, HBA1C, FT4/TSH, B12, folat, albumin, elektrolytter, Vit D, Ca,  

urinsyre, kreatinin, GFR, CDT el PEth, m. fl. 

Identifisert 

problem 
Tiltak med dokumentert effekt   Hovedansvar 

Ostoporose 

Førstevalg Alendronat tabletter. Skift til Prolia injeksjon eller Aclasta 
infusjon ved bivirkninger eller problemer med etterlevelse. Husk: 

• Legg til kalk og vitamin D 

• Sjekk tannstatus før oppstart av behandling 

• Oppfølging med DXA / blodprøver 

  Vurder seponering  Alendronat etter 5 år, Prolia bør ikke seponeres 

 
 
 
 
 
 
 
  Fastlege 

Polyfarmasi 
Redusere / seponere medisiner. Særlig sovemedisiner, beroligende medisiner, 

blodtrykksmedisiner, smertestillende, antidepressiva og nevroleptika 

Ernæringssvikt 
Vurder ernæringsdrikk / kosttilskudd i 3 mnd. ved BMI <20 

Vitamin D-tilskudd hvis verdi <75 

Multimorbiditet Vurder henvisning til geriatrisk fallpoliklinikk eller daghospital 

Falltendens 
generelt 

  Vurdering og utbedring/tilpassing av hjemmemiljø 

  Bydel/kommune 
Nedsatt 
styrke/balanse 

  Tilpasset styrke-balansetrening, individuelt eller gruppe 

Utemiljø og 
skotøy 

  Strøing, sikre gangveier, gode og stabile sko, brodder når det er glatt 

 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp
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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

