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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening                   Nr. 2 - Mai 2015  

 

Kjære kollega 

Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med  
e-postadresse i Legeforeningens register.  
 
Redigeres av Anita Ingebrigtsen, sekretariatet i Oslo legeforening 
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no 
 
Send oss gjerne forslag til saker og besøk oss på vår hjemmeside:  
www.legeforeningen.no/oslo 

 

 

I dette brevet: 

 Valg av tillitsvalgte i bydelene - side 2 

 Ledighet i fasthjemmel/nye hjemler - side 3 

 Selvorganisert selvhjelp – LINK OSLO - side 4 

 Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett - side 5 

 Hva bør du vite om organdonasjon? - side 6 

 Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten (nytt læringsnotat) - 
side 7 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Aarseth 
leder 
 

mailto:anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/oslo
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Tillitsvalgte i Legeforeningen velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september 

i år som slutter på ulike tall. Fra 1. september 2015 skal det derfor være på plass tillitsvalgte i alle 

bydeler. 

 

Oppgaver i bydel: 

- Allmennlegeutvalg - innkalling og ledelse 

- Samarbeidsutvalg 

- Ved ledighet i hjemler 

- I bydeler med fast ansatte leger (utenom bydelsoverlege): Være tillitsvalgt og forhandle lønn.  
Dette kan løses ved at en av de fast ansatte er vara-TV. 

 
Oppgaver i Allmennlegeforeningen: 

- Landsrådet er Allmennlegeforeningens øverste organ.  

- Møtet er åpent, men kun landsrådene har stemmerett. 

- Oslo skal velge 7 medlemmer til landsrådet, hvorav en er 1. landsråd. 

- Kun bydelstillitsvalgte og tillitsvalgte i SYE og HEL (Legevakten) er kandidater, men alle fastleger, 
leger på legevakt og sykehjemsleger kan stemme. 

- Landsrådsmøtet er under Våruka og gir mulighet til faglig påfyll gjennom kurs. 

- Tariffkonferanse. Her møter kun 1. landsråd. 
 

Oppgaver i Oslo legeforening: 

- Første landsråd er også AFs styremedlem i Oslo legeforening (pluss to vararepresentanter) 

- Det bør også velges to representanter i Legevaktutvalget (Rammeavtalen 10.5.2. siste avsnitt) 
 

Oppgaver i Legeforeningens landsstyre: 

- Landsstyret er Legeforeningens øverste organ og møtes en gang i året.  

- 1. landsråd er normalt også landsstyrerepresentant. 
 

Instruks for tillitsvalgte: 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/valgregler-og-instrukser-
for-tillitsvalgte/ 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/valgregler-og-instrukser-for-tillitsvalgte/
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/valgregler-og-instrukser-for-tillitsvalgte/
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Det er viktig at det foreligger gode rutiner ved ledighet i hjemler og ved opprettelse av nye hjemler, 

såkalte null-hjemler.  Det forutsetter godt samarbeid i bydel, samarbeidsutvalg, tillitsvalgt og 

legekontoret der hjemmelen er ledig. 

Ledige hjemler skal utlyses med eksisterende lokalisering, se dog Rammeavtalen 7.2 

Utlysning skal skje i Tidsskriftet og/eller landsdekkende avis med søknadsfrist tre uker. 

Hva som skal opplyses i utlysningen, framgår av 7.3. 

Prosessen ved å utarbeide søkerliste og innstilling framgår av punkt 7.4. 

I gruppepraksis skal representant for gruppen inviteres med i intervju. 

Ved deleliste skal både representant for gruppepraksis og legen som ønsker deleliste delta. 

Tillitsvalgt i bydel bør normalt delta. 

Dersom praksisen har spesielle ønsker, må dette begrunnes – både hvorfor en er ønsket og hvorfor 

andre eventuelt anses mindre egnet. 

Tildeling er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, det vil si at alle søkere må få beskjed om utfallet, 

slik at de har en reell klagerett (Bydelens oppgave). 

Legen må akseptere tilbudet innen fem uker, gjerne før. 

Han/hun skal så få individuell avtale innen tre uker i henhold til mal i rammeavtalen. 
 

OM NULL-HJEMLER: 
Bydelen skal opprette mye hjemler når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser overfor 

befolkningen (Rammeavtalen 7.1).  Saken skal forelegges SU. 

Praksiser i bydelen skal gis anledning til å søke om å få ny hjemmel. 

Kommentar: noen bydeler har opprettet hjemmel uten at det er reelt behov.  Antall ledige plasser på 

listene kan gi en indikasjon om det.  Normalt vil en nullhjemmel få nye innbyggere på listen ved: 

 Tilflytting og befolkningsvekst (Barn havner på samme liste som mor) 

 Være et attraktivt alternativ til eksisterende leger 

 Leger i området ber om redusert listelengde. 

Dersom disse forutsetningene ikke er til stede, vil vedkommende få en krevende start. Bydelen har 
ikke ansvar for å sørge for at vedkommende får pasienter på listen. 
 
Lenke til rammeavtalen: 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-

kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-

fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/ 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
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Selvorganisert selvhjelp er en gratismulighet til Oslos innbyggere som ønsker å gjøre noe med sitt 

livsproblem og egen livskvalitet.  

 

Det er ikke nødvendig med noen definert lidelse eller diagnose for å delta, og gruppene er selvledet. 

(se www.linkoslo.no for mer informasjon) 

LINK Oslo er finansiert av Oslo kommune og styrt av Norsk Selvhjelps Forum (NSF). (Se vedlagt 

organisasjonskart)  

Vi er en videreføring av prosjektet «fra passiv mottaker til aktiv deltaker» som ble startet i 1999, og 

etablert høsten 2004 etter initiativ fra Oslo kommune. 

 

 

Lenke til Psykisk helse på Oslo kommunes nettsider: 

 (https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/). 

 

 

http://www.linkoslo.no/
http://www.linkoslo.no/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
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Felles telefonnummer for leger:  55 55 33 36 - tast 2 

 

Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom/Sykmelding 
Gjelder fra 01.07.11 

 

NAV vil fremover håndheve forskriftene i Folketrygdloven § 8-7 fjerde ledd. Beskrivelse av 

hva som forventes av legeopplysninger ved full sykemelding over 8 uker er beskrevet i under 

utfylling av sykemeldingsblankett punkt 6.1, side 2.  

Felt 6 Melding til NAV: 

I dette feltet kan du gi innspill til NAV. Teksten går ikke i gjennomslag til arbeidsgivers kopi av 

blanketten. 

Feltet kan brukes til flere formål, og du angir hvilket formål ved å sette kryss. 

6.1 Benyttes senest ved 8 ukers arbeidsuførhet, når du skal avgi erklæringen som 

dokumenterer at det er medisinske grunner som hindrer at arbeidsrelatert aktivitet 

iverksettes. Dette er en forutsetning for fortsatt utbetaling av sykepenger.  

Erklæringen må belyse hvilke medisinske forhold som er til hinder for aktivitet, 

eventuelt om aktivitet kan forverre den medisinske tilstand. Videre bør det gå fram 

hvilke muligheter det er/hva som skal til for at vedkommende kan komme i aktivitet 

og/eller gjenoppta det tidligere arbeidet eller ta annet arbeid. I tillegg skal 

erklæringen inneholde en redegjørelse for det videre behandlingsopplegget. Vær 

oppmerksom på at blanketten ikke har et eget reservert felt til den særskilte 

erklæringen ved 8 ukers tidspunktet. 

Du skal her redegjøre for inaktivitet bare dersom dette er medisinsk begrunnet. Hvis 

aktivitet ut i fra en medisinsk vurdering er tilrådelig, men ikke mulig på 

arbeidsplassen, skal dette ikke begrunnes med erklæring fra legen/sykmelderen. I 

slike tilfeller er det arbeidsgiver som må dokumentere overfor NAV at det ikke er 

mulig å legge til rette for aktivitet på arbeidsplassen. 

 

Veileder: 

https://www.nav.no/_attachment/87942?download  

 

Faglig veileder: 

http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/samarbeid/sykmeldingsblankett/Sider/default.aspx  

https://www.nav.no/_attachment/87942?download
http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/samarbeid/sykmeldingsblankett/Sider/default.aspx
https://www.nav.no/Forsiden
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Stiftelsen Organdonasjon 

Det står til enhver tid rundt 400 pasienter på venteliste for et nytt, livreddende organ. Deres håp er 

at befolkningen velger et ja til organdonasjon, som de deler med sine nærmeste.  

Som fastlege blir du en viktig informant på dette temaet. Mange lurer på om de kan bli donor, for 

eksempel pga alder, medisinbruk eller sykdom. Du kan berolige dem med at alle kan si ja til 

organdonasjon, så blir det opp til transplantasjonsteamet å vurdere om donasjon er mulig i hvert 

enkelt tilfelle.  

Det er ikke vanskelig å bli donor. Alt du behøver, er 

å fortelle dine nærmeste om ditt standpunkt slik at 

de kan bekrefte din vilje for deg. For det er avdødes 

vilje som gjelder, og denne er beskyttet ved lov. I 

tillegg kan du fylle ut et donorkort eller laste ned 

donorkortet til din mobiltelefon. Det er alt som skal 

til for å redde liv. 

 

For de av dere som hjelper pasientene med kjernejournal, vil det være link til organdonasjon.no i 

denne hvor man blir forklart hvordan man blir donor, og med svar på de spørsmål pasientene måtte 

ha. 

Har du donorkortet fremme for dine pasienter? Vel 80 % av befolkningen sier ja til organdonasjon, 

men mange har aldri fått seg et donorkort eller snakket med sine nærmeste om det. De fleste er 

meget glade for å finne et donorkort hos legen sin. Dere får donorkort gratis tilsendt fra oss i 

Stiftelsen Organdonasjon. 

Her får du svar på de mest vanlige spørsmålene om organdonasjon: 

Hvordan bli donor? 

Donorkortbrosjyre finner man på apotek og legekontor. Donorkortet fylles ut med ditt navn og navn og 

telefonnummer til to av dine nærmeste. Aller viktigst er at du informerer dine nærmeste om ditt standpunkt. Kortet 

skal du ha i lommeboken. Donorkortet kan også skrives ut fra våre hjemmesider: www.donorkort.no eller lastes 

ned på mobilen fra www.donorkort.no. 

Er det noen aldersgrense for å være donor? 

Nei, det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å kunne bli donor. Eldste donor i Norge i 2013 var 88 år.  

Kan man bli donor om man har en sykdom og/eller bruker medisiner? 

Alle kan si ja til organdonasjon. Transplantasjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, 

vurderer om det lar seg gjøre, hvis det skulle bli aktuelt.  

Er det andre faktorer som utelukker organdonasjon? 

Nei, for eksempel seksuell legning, hudfarge og nasjonalitet utelukker ikke organdonasjon. 

    Donorkort 

http://www.organdonasjon.no/
http://www.donorkort.no/
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Kan man donere organer hvis man ikke kan gi blod? 

Ja, det er flere krav til blodgiver enn til organgiver. 

 

Finnes det noe donorregister i Norge? 

Nei, det finnes ikke noe register i Norge. I Norge skal alle spørres. Det er land som har register men det fungerer 
dårlig. Hverken fagmiljøet, vi eller EU anbefaler register.  
 
 

Her finner du svar på flere spørsmål om organdonasjon 

Se www.organdonasjon.no for informasjon. 

 

Kontakt oss på 

Telefon: 21 04 34 00 eller E-post: post@organdonasjon.no. 

 

 

 

 

 

Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten har laget et nytt læringsnotat 

basert på innkomne meldinger fra helsepersonell, denne gangen om aggresjon og vold i 

spesialisthelsetjenesten.    

I perioden 1.7.2012-31.12.2013 mottok Meldeordningen for uønskede hendelser i 

spesialisthelsetjenesten 385 hendelser knyttet til vold og aggresjon.  Meldingene i seg selv kan gi 

verdifull læring, både enkeltvis og sortert i mønstre. Basert på de mottatte meldingene ble det 

identifisert fem områder som dannet utgangspunkt for litteratursøk med tanke på forbedring. I det 

følgende er relevante studier, rapporter og utredningsarbeider knyttet til disse områdene. 

 

Læringsnotatet og plakaten om temaet: 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/meldinger-om-vold-og-aggresjon-i-

spesialisthelsetjenesten-et-pasientsikkerhetsperspektiv  

 

Plakat:  

http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/foreslar-fem-tiltak-mot-vold-og-aggresjon-i-

helsetjenesten 

http://www.organdonasjon.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/meldinger-om-vold-og-aggresjon-i-spesialisthelsetjenesten-et-pasientsikkerhetsperspektiv
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/meldinger-om-vold-og-aggresjon-i-spesialisthelsetjenesten-et-pasientsikkerhetsperspektiv
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/foreslar-fem-tiltak-mot-vold-og-aggresjon-i-helsetjenesten
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/foreslar-fem-tiltak-mot-vold-og-aggresjon-i-helsetjenesten
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/meldinger-om-vold-og-aggresjon-i-spesialisthelsetjenesten-et-pasientsikkerhetsperspektiv
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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/ 

 

 

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 

 

 

 

http://www.lds.no/
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside
http://www.helse-sorost.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.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/
mailto:servicesenteret@helfo.no
http://helfo.no/privatperson/Sider/default.aspx
http://www.ahus.no/

