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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening             Nr. 3 – August 2015  
 

Kjære kollega 

Dette er det siste nyhetsbrevet fra min hånd. Det har vært ment som et 

bindeledd mellom Oslo legeforening og fastlegene, og jeg håper dere 

har funnet informasjonen nyttig. I dag velges det ny leder i Oslo 

legeforening.  

Det er valgt ny første landsråd for AF i Oslo (og AFs styremedlem i Oslo 

legeforening), se nedenfor. 

Takk for meg! 

 
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: 

 Psykologtjenester – psykologer i Oslo - side 2 

 Ny Allmennlegerepresentant til Oslo legeforenings styre - side 3   

 Legeerklæring til offentlige pensjonsordninger - side 3 

 Justering av basistilskudd til fastleger og driftstilskudd til fysioterapeuter – side 4 

 Kurs «Kjøp og salg av fastlegepraksis» 26.11.15 - Tellende kurstimer – side 5 

 Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin 5., 12. og 19. november – side 6 

 Viktig kontaktinfo – side 7 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Aarseth 
leder 

mailto:anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/oslo
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- Offentlige psykologtjenester 

 

Oslo lokalavdeling av Norsk psykologforening ønsker å gjøre veien til psykolog i Oslo mer 

lettvint og oversiktlig. 

Mange synes det er en vanskelig og en frustrerende oppgave å få tak i psykolog når de har 

behov for det. Den samme frustrasjonen kjenner mange i helse- og sosialvesenet og i 

frivillige organisasjoner når de skal henvise klienter/brukere/pasienter til psykolog. 

Privatpraktiserende psykologer med refusjon fra det offentlige, de såkalte 

avtalespesialistene, er det ofte lang ventetid hos. 

 

I første omgang har vi laget en liste over privatpraktiserende uten refusjonsrett. Listen 

består av psykologer som enten har privatpraksis som sitt hovedarbeid, eller som et 

biarbeid. Psykologtjenesten må betales av pasient/klient/bruker. En rekke pasienter har over 

flere tiår hatt glede av disse tjenestene, som er et viktig supplement til offentlige 

helsetjenester.  

Blant annet er psykologens helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) oppført på listen. Vi 

ønsker at denne listen spres til relevante instanser i Oslo.  

Listen og mer informasjon finner du her: 

http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Oslo2/Psykol

oger-i-Oslo 

 Vi oppfordrer dere til å publisere lenken på dere hjemmesider eller på hjemmesidene til 

underliggende avdelinger som befinner seg i Oslo. Ved spørsmål kontakt oss på epost: 

oslolokalavdeling@psykologforeningen.no 

 

Vennlig hilsen 

 

Oslo Lokalavdeling av Norsk Psykologforening 

http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Oslo2 

http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Oslo2/Psykologer-i-Oslo
http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Oslo2/Psykologer-i-Oslo
mailto:oslolokalavdeling@psykologforeningen.no
http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Oslo2
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Gunnar Frode Olsen er valgt som Allmennlegeforeningens 1. landsrådsrepresentant i Oslo og 

representant til styret i Oslo legeforening. 

Olsen er Medisinsk rådgiver i Bydel Søndre Nordstrand, Allmennpraktiserende fastlege ved 

Kantarellen legesenter og Tilsynslege ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter. 

Kontaktinfo: 

E-post: gunfrode@online.no 

Mobil: 957 23 190 

 

 

 

 

Oslo pensjonsforsikring vil normalt bare kreve legeerklæring dersom medlemmet ikke samtidig får 
ytelser fra NAV (AAP eller uføretrygd). 

Dette innebærer dersom det søkes om mindre enn 50 % ytelse og dersom medlemmet har vært 
ansatt mindre enn 2 år (Karenssaker). 

I slike tilfelle opplyser OPF at de vil dekke honoraret etter faktura. 

For satser, se: 

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

mailto:gunfrode@online.no
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/
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Saksfremstilling:  

Driftstilskudd til avtalefysioterapeuter og basistilskudd til fastleger fastsettes hvert år av 

staten etter forhandlinger med henholdsvis Norsk fysioterapeutforbund og Den norske 

legeforening. Endringen i beløpene for 2015 er publisert i rundskriv ASA 4301 og ASA4303 

fra KS og må vedtas i den enkelte kommune med virkning fra 1. juli. I henhold til 

rammeavtalen med Den norske legeforening medfører endringen i basistilskuddet 

automatisk en endring i satsen for offentlig legearbeid og enkelte andre timesatser for 

fastleger med 1,43 %1 med virkning fra 01.07.2015.  Det er ingen ending i driftstilskuddet til 

avtalefysioterapeuter. 

 

Vedtakskompetanse: 

Byrådet vedtok 18.07.2002, sak 1379 — Delegering av myndighet til å inngå rammeavtaler 

og avtaler om driftstilskudd og takster for privat praktiserende helsepersonell — Endringer av 

tidligere vedtak. Byråden for helse og sosiale tjenester ble gitt fullmakt til å inngå avtaler om 

driftstilskudd og takster for privatpraktiserende helsepersonell i byrådets sak 1088.1/11. 

Denne fullmakten er videredelegert til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester, i byrådens sak nr.: 4/2012 Budsjettfullmakter 2012 – interndelegering fra 

Byråd for helse og sosiale tjenester til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester (EST). 

 

Vedtak: 

1. Driftstilskudd til fysioterapeuter som har avtale med Oslo kommune, videreføres med 
kroner 397 020 for en hjemmel på 100 % med virkning fra 01.07 2015. 
Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter fysioterapeutens avtalte arbeidstid. 

 

2. Basistilskudd til fastleger økes til kr. 427,- per år per person på legens liste med 
virkning fra 01.07.2015. 
 
 

 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  
 
Endre Sandvik 
 

                                                           
1
 Beløp fra 1. juli er da kr. 719,- 
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Godkjent som valgfritt kurs tellende med 6 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. 

Tid: Torsdag 26. november 2015 kl. 09.45-16.15 

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo 

Arrangør: Oslo legeforenings kurskomité 

Kursleder: Fastlege og spesialist i allmennmedisin Aslak Holtestaul 

PÅMELDING VIA LENKEN UNDER: 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30158 

 
09.15-09.45 Registrering 

09.45-10.45 Regelverk og rettslige rammer for overdragelse 
Ved seksjonssjef og advokat Hanne B. Riise-Hanssen, Dnlfs avdeling for jus og 
arbeidsliv 

 - Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening 
- Rammeavtale mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 
- Saksgang 
- Partenes plikter og rettigheter 
- Utfordringer ved systemet 
- Nemnd 

10.45-11.00 Pause 

11.00-11.45 Fortsettelse Regelverk og rettslige rammer for overdragelse 

11.45-12.00 Pause 

12.00-13.00 Overdragelse av praksis – forhandling og avtaleinngåelse 
Ved Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv 

- Hva er det vi egentlig selger og kjøper? 
- Verdifastsetting (eksisterende liste, dele-liste, 0-liste) 
- Forhandlinger 
- Mønsteravtale 

13.00-14.00 Lunsj  

14.00-14.30 «Null-lister» 
Ved Fastlege og spesialist i allmennmedisin Svein Aarseth 

14.30-15.15 Hvordan opparbeide en verdifull praksis? – Belyst fra nemndspraksis 
Ved Bydelslege Gunnar Ramstad, Bergen 

- Nemdens mandat og oppgaver 
- Nemdens grunnlag for verdifastsetting 

15.15-15.30 Pause 

15.30-16.15 Fortsettelse - Hvordan opparbeide en verdifull praksis? 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30158
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Dato: 5., 12. og 19. november 2015. Sted: Diakonhjemmet Sykehus. 
Noen ledige plasser. 

 

PÅMELDING VIA LENKE: 
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30369 
 
Kurset går over 3 torsdagskvelder fra kl. 17.00-21.15 og er søkt godkjent tellende med 15 timer for videre- og 
etterutdanningen i allmennmedisin. NB! Det serveres mat utenfor auditoriet fra kl. 16.30-17.00. 
 
Plassene tildeles fortløpende. Giro for innbetaling sendes de som har kommet med på kurset rett etter at 
påmeldingsfristen er ute. Man kan søke Fond II om refusjon av diett og reiseutgifter. Husk å ta vare på faktura 
og originalbilag. 
 
I tillegg til kursavgiften (Legeforeningens satser), kommer kr. 490,- for mat/drikke alle dager.  
Husk å opplyse om matallergier. NB! Det kan bli endringer i det oppsatte programmet. 

 

Torsdag 5. november 

16:30 Servering av mat/drikke utenfor auditoriet 

17:00 DIABETES - Utredning og oppfølging 

18:00 ENDOKRINOLOGI 

18:45 NYRESYKDOMMER 

19:45 LEVERSYKDOMMER 

20:30 BIOPSIER ved utslettsykdommer 

21:15 SLUTT 

 

Torsdag 12. november 

16:30 Servering av mat/drikke utenfor auditoriet 

17:00 EKG-TAKNING OG TYDNING 

17:45 MULTIRESISTENTE BAKTERIER (MRSA, VRE og ESBL-produserende bakt.) 

18:45 URINANALYSER 

19:15 AUTOIMMUNE SYKD. - MARKØRER - ELFO 

19:45 SEXUELT OVERF. SYKDOMMER 

20:30 RUS - URIN -BLODPRØVE - LAR 

21:15 SLUTT 

 

Torsdag 19. november 

16:30 Servering av mat/drikke utenfor auditoriet 

17:00 SEROLOGI 

17:45 ALLERGI - IMMUNOLOGI - CØLIAKI 

18:45 CANSERMARKØRER 

19:30 RIKTIG BRUK AV LABORATORIEPRØVER 

21:15 SLUTT 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30369
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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 

 

 

 

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

 

 

 

 

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/
https://www.nav.no/Forsiden

