
 
 

 

 

 

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening                          Nr. 1 – Mai 2019 
 

Kjære kollega 

I dette brevet kan du lese om: 

- Inntrykk fra Våruka 

- En fastlegeordning i krise 

- Valg på nye lokale tillitsvalgte i AF 

- Om legevakten 

- Ny spesialiseringsordning 

- Akuttsløyfen for pasienter med hjerneslag og TIA er 
    endret fra 6. mai 2019 

 

Les brevet – noe er kanskje kontroversielt, og jeg er takknemlig for 

tilbakemeldinger. 

 

Med hilsen 

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

Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med e-post i Legeforeningens register.  

Redigeres av sekretariatet i Oslo legeforening oslo.legeforening@legeforeningen.no 

Send oss gjerne forslag til saker og besøk oss på vår hjemmeside: www.legeforeningen.no/oslo 
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Våruka er for mange allmennpraktikere vårens vakreste eventyr og ble i år 

arrangert på X Meeting Point Norway på Hellreudsletta  6. - 10. mai.  

Her avholdt AF og NFA sine årsmøter, det var to grunnkurs, et par emnekurs og 

ytterligere noen kurs. Et forum der yngre og eldre kolleger treffes. 

 

AFs årsmøte ble spennende med kampvotering om ledervalget. Valgkomiteen 

hadde innstilt til et helt nytt styre. Undertegnede mente, på bakgrunn av at 

fastlegeordningen (FLO) er i krise, at kontinuitet nå er viktigere enn noen gang, 

og foreslo nåværende nestleder, Nils Kristian Klev, som ny leder. Han ble valgt 

med 37 mot 34 stemmer, så kontinuiteten er ivaretatt! 

 

FLOs framtid ble grundig diskutert, både på AFs årsmøte og på Helsepolitisk 

kurs. Mer om dette i neste avsnitt. 
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Både rekrutteringen og avskalleringen i FLO er eskalerende. 

Derfor krever AF både strakstiltak og langsiktige tiltak for å styrke FLO. 

Her er en kortversjon av kravene: 

- En nasjonal ALIS-ordning, med mulighet både for fastlønn og næring. 

 

- En endring av basistilskuddet, der nye 0-hjemler mottar et grunntilskudd for en 

periode, tilsvarende basistilskudd for 500-800 pasienter. 

 

- En ny ordning av basistilskuddet der pr. capita tilskuddet er høyere for de første 800 

på lista, noe lavere for de neste 700, og opphører ved 1500+, under forutsetning av 

at basistilskuddet øker betydelig. 

 

- Økning og bedring av takstene, og en takst (tilsvarende 1f) for samhandling med 

2.linjetjenesten. 

Dette krever noen hundre millioner kroner årlig. 

Staten er langsomt på gli. 3-parts-samarbeidet er 

gjenopprettet. Helseministeren og regjeringen synes dog å 

være vanskeligere å få med seg enn opposisjonen. Vær klar 

over at kravene listet over er et langsiktig mål. Vi oppnår 

forhåpentligvis noe i revidert nasjonalbudsjett (juni) og i 

forhandlingene om ny Normaltariff gjeldende fra 1. juli 2019 – 

den er nå i startgropa – godt forberedt av Legeforeningens 

tariffutvalg. 

Vi oppnår neppe alt nå. FLO er under evaluering, en rapport forventes å komme ultimo 

august, og det er varslet en handlingsplan for FLO rundt påsketider i 2020, så litt is i magen 

må vi ha. 

Vi har ikke rekrutteringsproblemer i Oslo, men vi trenger et handlingsrom for å kunne 

redusere listestørrelsen på bakgrunn av at arbeidsmengden øker, uten å tape på det 

økonomisk. 

Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, er nå 

samlet i ett dokument. 

 

https://beta.legeforeningen.no/nyheter/2019/lanserer-utviklingsplan-for-fastlegeordningen/
https://beta.legeforeningen.no/nyheter/2019/lanserer-utviklingsplan-for-fastlegeordningen/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_O6jgZjiAhULposKHRNUDvkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tannlegeforeningen.no/organisasjonen/Tannlegeforneingen-sttter-opp-om-Fastlegedagen.aspx&psig=AOvVaw0u55b3VwwVACnAv7en5xy8&ust=1557819765307054


 
 

Oddetallsår (og 2019 er et oddetallsår) skal det være valg på tillitsvalgte for to år på alle 

nivåer, inkludert HTV og VTV fra bydelene i Oslo, valgt på ALU-møtet, med virketid fra 

01.09.2019. 

HTV og VTV kan stille til valg som landsråd for de neste to årene, hvilket innebærer å møte 

på Helsepolitisk kurs og på AFs årsmøte (med praksiskompensasjon osv). Valget skjer som 

nettvalg i løpet av juni. 

Undertegnede stiller for en ny 2 års periode som 1. landsråd (hovedtillitsvalgt AF Oslo og 

styremedlem i Oslo legeforening), og det vil bli min 3. periode, men det er selvfølgelig mulig 

å stille som motkandidat. 

Jeg håper at alle ALUer i våre 15 bydeler har gjennomført eller får gjennomført valget før 

sommeren. 

Jeg vil gjerne ha tilbakemelding om hvem som er HTV og VTV i bydelene, fra HTV. 

Vi satser på et tillitsvalgsmøte i Oslo til høsten, med HTV og VTV fra bydelene, og tillitsvalgte 

fra KAD, SYE og legevakt. 

 

Oslo legeforening har to dyktige SU-representanter i legevakten, Sohail Aslam og Umer 

Sheik. Minimumskravene våre har vært at legevaktslegen skal få  takst 701a og 707, samt at 

den urimelige ordningen at legevaktslegen skal dekke opp for de som ikke betaler må 

opphøre. Vi har ennå ikke fått gjennomslag for dette, men i møte mellom Oslo legeforening 

og Byrådsetaten 26.04.2019 oppfattet vi visse positive signaler i retning av at denne saken 

kan løses. Legeforeningens JA-avdeling er også koblet på saken. 

 

Ny spesialiseringsordning trådde i kraft 01.03.2019. 

De som har kommet godt i gang med spesialiseringen 
bør følge gammel ordning, og da må den være fullført 
innen 01.03.2025. 
Resertifiseringsordningen er, så vidt jeg har forstått, 
uforandret. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning%20alis
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning%20alis
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger


 
 

Den nye ordningen innebærer: 

- Alle leger må være i et spesialiseringsforløp, foruten fastleger, også leger i andre 

allmennmedisinske stillinger (KAD, SYE og legevakt). 

 

- Læringsmål er det nye og sentrale. 88 læringsmål skal oppnås i løpet av 

spesialiseringen. 

 

- Veiledning kreves under hele spesialiseringen, 3 timer månedlig 10,5 mnd/år = 32,5 

timer/år. Kommune/bydel skal honorere veileder, sats for dette er ikke vedtatt. 

 

- «Sykehustjenesten» er redusert til 6 måneder, og den kan også gjennomføres i en 

kommunalt godkjent utdanningsinstitusjon, som KAD, SYE eller legevakt. 

 

- 2 års gruppeveiledning på 120 timer videreføres, med læringsmål 

 

Oslo kommune har en betydelig utfordring her. De fleste nåværende fastleger (vi er ca 525 i 

Oslo) er ferdige eller tilnærmet ferdige med spesialiseringen og anbefales å gjennomføre 

resten etter gammel ordning. 

 

Imidlertid har kommunen  bortimot 200 fast ansatte leger ved KAD, sykehjem og legevakt 

som skal gjennom spesialiseringsforløpet etter ny ordning, og da kreves 2 års tjeneste (som 

vikar?) i en fastlegepraksis. 

 

Oslo legeforening ønsker å være på tilbudssiden her, og håper at vi får fastlegekorpset med 

oss, ved å tilby at vikariater av noe varighet øremerkes til de fast ansatte legene ved KAD, 

sykehjem og legevakt de neste fire årene. Det krever altså en dugnadsinnsats i denne 

perioden, der vi har vilje til dette, kan stille med anstendige vikaravtaler  

(en tommelfingerregel kan være at vikar betaler 30 % av omsetningen til praksisen/legen 

han/hun vikarierer for), og videre at praksisen kan tilby honorert veiledning. 

 

På sikt vil våre kommende kolleger dra nytte av en slik ordning, ved at de kan ta 

«sykehusåret», som altså blir redusert til seks måneder ved KAD eller sykehjem. 

 

Legeforeningens JA-avdeling er koblet til saken og vil vurdere om det kreves endringer i 

Rammeavtalen når det gjelder inntak av vikar. 

 

Jeg er takknemlig for tilbakemelding på dette forslaget. 

 
 

 



 
 

 

Viktig å vite for fastleger og øvrig kommunehelsetjeneste: 

1. Tidsvinduet for akuttinnleggelse på OUS, Ullevål utvides til 72 timer.  

Alle pasienter i Oslo (12 bydeler) med symptom på hjerneslag/TIA siste 72 timer skal innlegges 

akuttmottak, Ullevål, etter konferering slagvakt mobil:  975 300 90 

Pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innlegges på AHUS som før. 

 

a. Ved hjerneslag/TIA skal AMK kontaktes direkte og bringe pasienten til akuttmottak, Ullevål, uten 

forutgående legeundersøkelse  

b. Pasienter med usikker TIA skal vurderes som øyeblikkelig hjelp av fastlege eller legevakt. Ved 

bekreftet mistanke TIA legges pasienten inn på akuttmottak, Ullevål  

 

2. Kriterier for unntak. 

For pasienter som hentes av AMK uten forutgående legeundersøkelse, gjelder ordningen uten 

unntak. 

For pasienter som undersøkes av lege (fastlege, lege i helsehus/sykehjem, KAD, legevakt mm) 

kan unntak gjøres etter konferering slaglege; for eksempel for pasienter m/ alvorlig demens, 

langt kommet kreftsykdom, alvorlig komorbiditet og organsvikt. 

 

3. Endring i tidsvindu for innleggelse på sektorsykehus 

Pasienter med symptom på hjerneslag/TIA med sykehistorie ut over 72 timer skal innlegges på 

lokal sykehus. 

Flytskjema for pasienter med akutt hjerneslag/TIA fra Oslo sykehusområde 

 

 

 



 
 

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 
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