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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening       Nr. 4 – Desember 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: 

 Ord fra hovedtillitsvalgt for AF i Oslo – side 2 
 Møteserie i 2016 

 Møte for HTV med vara i bydelene og tillitsvalgte i Sykehjemsetaten og Helseetaten 
 

 Sykmeldt i jobb - orientering - side 3 

 Klinisk emnekurs i Infeksjonsmedisin på Hurtigruten - side 4  

 Klinisk emnekurs om Vold mot barn og unge - side 6 

 Kurs i forebyggende medisin – side 8 
 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Gunnar Frode Olsen 
Allmennlegeforeningens styrerepresentant i Oslo legeforening 

mailto:anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/oslo
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Å være tillitsvalgt i bydelen kan føles som et ensomt liv. Vi gjør så godt vi kan på hver vår lille 
øy, men har manglet et felles forum. Oslo legeforening vil forsøke å gjøre noe med dette. 
 
Torsdag 14. januar 2016 kl. 18-20 arrangeres et møte for HTV med vara i bydelene og 
tillitsvalgte i Sykehjemsetaten og Helseetaten organisert i AF.  
 
Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen, samhandlingsdirektør ved 
OUS Bente Thorsen, styrerepresentant fra AF og to sentrale leger ved Helseetaten vil holde 
10-15 minutters innlegg og sitte i panelet. 
 
Temaer: 

 Barn og ungdom i randsonen 

 Kommunikasjon med helsestasjon/skolehelsetjeneste 

 Problemer rundt opprettelse av 0-lister - har Oslo en sentral policy for utviklingen av 

fastlegetjenesten?  

 Samhandlingsreformen - hvordan går prosessene og kan tillitsvalgte involveres før 
nye tiltak er igangsatt? 

 
Dette ligger an til å bli et spennende møte. Invitasjon sendes til tillitsvalgte før jul. 
  
Tradisjonen med møteserie (kurs) for fastleger vil fortsette i 2016, trolig med to vårmøter  
og ett høstmøte. Møteserien vil bli søkt godkjent tellende med totalt 9 timer/poeng.  
 
Neste års tema: Barn og ungdom i randsonen, marginaliserte grupper og hvor går 
psykiatrien i Oslo. Info følger på nyåret. 
  
Et sukk fra Sekretariatet: Legeforeningen sitter ikke med korrekt kontaktinformasjon på alle. 
Du må selv oppdatere opplysningene. 
  
Her er oppskriften: Logg inn på http://legeforeningen.no/, klikk på "mitt medlemskap" 
(øverst til venstre) og gå til "min profil". Sjekk boksene "om meg", "arbeidsforhold" og om  
du er HTV/VTV "foreninger og verv" og gjør eventuelle endringer. 
  
God jul ønskes! 

http://legeforeningen.no/
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NAV gjennomfører nå forsøksordningen Sykmeldt i jobb i Akershus. Her 

undersøker vi om utprøving av oppgaver, tilrettelegging og aktivitet kan 

bidra til at flere sykmeldte kan jobbe noe, heller enn å være 100 prosent 

sykmeldt. 

Sykmeldt i jobb er et tilbud som gjelder for arbeidstakere som er 100 prosent sykmeldt og 

ansatt hos en arbeidsgiver i Akershus. Det spiller ingen rolle hvor den sykmeldte er bosatt 

eller hvor sykmelder holder til.  

 

Utprøving av arbeidsevnen 

Den sykmeldte skal få muligheten til å prøve seg i arbeid i 14 dager ut over 

arbeidsgiverperioden, uten at det stilles noen produktivitetskrav. Hensikten er å finne ut av 

hvilke muligheter og løsninger som finnes på arbeidsplassen, og hvor mye den sykmeldte 

klarer å være i arbeid. 

Etter at Sykmeldt i jobb-perioden er gjennomført, skal arbeidsgiver og den sykmeldte 

oppdatere oppfølgingsplanen og videreformidle den til sykmelder. 

Utprøvingen på arbeidsplassen og beskrivelsen i planen vil være et godt og hensiktsmessig 

underlag for deg som sykmelder til å finne riktig gradering av sykmeldingen eller om den 

sykmeldte kan friskmeldes. 

 

Du kan foreslå ordningen 

Som sykmelder kan du oppfordre din pasient til å prøve ut denne ordningen. Den sykmeldte 

må selv avtale deltakelse i ordningen sammen med sin arbeidsgiver. Arbeidstaker og 

arbeidsgiver er ikke avhengige av at du som sykmelder godkjenner denne avtalen. Du 

behøver heller ikke registrere dette i sykmeldingen.  

Dersom pasienten din passerer åtte ukers sykmelding og på dette tidspunktet deltar i 

Sykmeldt i jobb, bør du omtale dette i din vurdering til NAV. Som deltaker i Sykmeldt i jobb er 

den sykmeldte i arbeidsrettet aktivitet.  

Ordningen er frivillig, og den sykmeldte får utbetalt sykepengene på vanlig vis. Vil du vite mer 

om ordningen? Les mer på http://blogg.hioa.no/sykmeldtijobb/  

 

AFI evaluerer forsøket 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag av NAV å evaluere effekten av denne 

forsøksordningen. AFI drifter også nettsidene.  

http://blogg.hioa.no/sykmeldtijobb/
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Godkjent tellende med 15 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. 

Arrangør: Oslo legeforenings kurskomité 

Kursleder: Fastlege og spesialist i allmennmedisin Henrik Steenfeldt-Foss 

Forelesere: Overlege Mogens Jensenius, overlege Torgun Wæhre og fastlege Morten Lindbæk 

PÅMELDING VIA LENKEN UNDER: 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30599 

 

Lørdag 16. april 2013  
23:45 Ombordstigning 

 

Søndag 17. april 2013 kl. 09:30-18:00 
01:30 Avreise fra Tromsø 

Frokost fra kl. 07:00 – 10:00 
 

09:30 Innledning ved kursleder Henrik Steenfeldt-Foss  

09:45 Bakgrunn, epidemiologiske fakta, fremtidig scenario og konsekvenser av 
antibiotikabruk. Ved Antibiotikasenteret 

10:30 Pause  

10:45 Gjennomgang av retningslinjene ved antibiotikabruk. Ved Antibiotikasenteret 

11:30 Oppdatering om kronisk hepatitt B og C, bl.a. Fibroscan og nye 
behandlingsmuligheter. Ved Torgun 

12:15 Pause  

12:30 Oppdatering om HIV i Norge, bl.a. debatten om preeksposisjons-profylakse, 
epidemien blant MSM og de nye behandlingsmulighetene med kun 1 tablett 
daglig. 
Ved Torgun 

13:15 Lunsj (Mulighet til å gå i land i Stokmarknes etter lunsj) 

15:15 Oppdatering om importsykdommer - malaria, denguefeber og annet snacks. 
Ved Mogens   

16:00 Oppdatering om reisevaksiner og malariaprofylakse (inklusive caser).  
Ved Mogens 

16:45 Håndtering av resistente bakterier i allmennpraksis - MRSA, VRE, ESBL-
produserende tarmbakterier. Ved Torgun    

17:00 Pause ifm innseilingen til Trollfjord  

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30599
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17:15 Fortsettelse «Håndtering av resistente bakterier i allmennpraksis». 

17:45 Oppsummering – Spørsmål. 

18:00 Slutt for i dag 

19:45 Aperitiff 

20:30 Middag 

 

Mandag 18. april kl. 09:45-18:00 
09:45 Særlig smitteutsatte grupper i Norge: sprøytemisbrukere, innvandrere og 

MSM. Ved Torgun og Mogens 

11:15 Pause 

11:30 Oppdatering om tuberkulose i Norge - ikke bare et importproblem. 
Ved Mogens 

12:15  Flåttbårne infeksjoner i Norge - ikke bare borreliose. Ved Mogens 

13:00 Lunsj 

14:15 Håndtering i praksis "se an", "venteresept". Ved Antibiotikasenteret 

15:00 Hvordan skille virale infeksjoner fra bakterielle, laboratorieprøver og dyrkning 
(mest på urinveier og øvre luftveisinfeksjoner). Ved Antibiotikasenteret  

15:45 Pause (Mulighet for å gå i land Brønnøysund) 

16.40 Aktivitet på dekk 

17:00 Oppsummering (med caser).  

17:45 Evaluering. 

18:00 Slutt for i dag. 

19:45 Aperitiff 

20:30 Middag 

 

 

Tirsdag 19. april  
06:30 Ankomst Trondheim 

10:00 Avgang Trondheim 

NB! Deltakerne kan være om bord på skipet til avgang om ønskelig.  

 

 

Kursleder: Fastlege Henrik Steenfeldt-Foss 

Forelesere: Overlege Mogens Jensenius, OUS 
    Overlege Torgun Wæhre, OUS 
    Antibiotikasenteret (ASP) 
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4.-5. FEBRUAR 2016, THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM 
 

PÅMELDING VIA LENKE:  
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30619 
 
Kurset går over to dager og er godkjent tellende med 15 timer for videre- og etterutdanningen i 
allmennmedisin, samt i barnesykdommer, psykiatri, ortopedi og barne- og ungdomspsykiatri. 
 
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.  
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. 

 

 

Dag 1 – Torsdag 4. februar  

 
08.30 - 09.00: Registrering  

09.00 - 09.05: Velkommen 

09.05 - 09.50: Du ser det ikke før du tror det. Om tabukulturen, med vekt på helsevesenet. 
Ved konsulent og forfatter Inga Marte Thorkildsen, Barnas Beste. 

09.50 – 10.30: Voldtatt som barn – en virkelighet fortelles.  
Ved forfatter Annett Berntsberg Eck. 

10.30 – 10.45:  Pause  

10.45 – 11.30:  Barneverntjenesten i Kongsberg – Fra bekymring til handling.  
Ved barnevernleder Toril Risnes Kvernes og barnevernkonsulent Toril Søtvik Olsen, 
Barneverntjenesten i Kongsberg. 

11.30 – 12.00: Taushetsplikt kontra varslings- og hindringsplikt¸ om offentlige myndigheters rett og plikt til 
å varsle om mulige overgrep mot barn. 
Ved statsadvokat Bjørn K. Soknes, Statsadvokatene i Trøndelag. 

12.00 - 13.00: Lunsj  

13.00 – 13.45: Om Barnehusene og dommeravhør.  
Ved daglig leder og sosionom Astrid Johanne Pettersen, Barnehuset i Oslo. 

13.45 – 14.30: Posttraumatiske reaksjoner og helseplager blant barn og unge utsatt for vold. Ved 
barnelegene Betty Van Roy og Synne Øien Stensland, BUK, Ahus. 

14.30 - 14.45: Pause  

14.45 – 15.30:  Undersøkelse av barn henvist på grunn av mistanke om fysisk mishandling. 
Ved barnelege Reidar Due, BUK, Ahus. 

15.30 – 16.15: Erfaringer fra en legevakt med oppfanging og oppfølging av vold mor barn. 
Ved fastlege Christina Brudvik, Fana legekontor, Bergen. 

16.15 – 16.30 Pause 

16.30 - 17.15: Paneldebatt 
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Dag 2 - Fredag 5. februar 
 
08.30 – 09.00: Oppfølging og tilrettelegging rundt gravide med rusrelaterte problemer og/eller psykiske 

vansker. 
Ved jordmor Kariann Bakstad, Kvinneklinikken, Ahus. 

09.00 – 09.30: Helsestasjon PLUSS – et tilbud til familier med erfaring og utfordringer med psykisk helse, 
rus eller vold. 
Ved helsesykepleier Marne Naper Nymoen, Skedsmo helsestasjon. 

09.30 – 10.00: Fastlegens rolle og samarbeidsforhold i det kommunale barnevern. 
Ved fastlege Christina Brudvik, Fana legekontor, 1. amanuensis, PhD – Bergen legevakt og 
Klinisk Institutt, UiB. 

10.00 – 10.15:  Pause  

10.15 - 11.00: Forebygging av barnemishandling. Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? Veien videre. 
Ved sykepleier og spesialist i forebygging av barnemishandling Mary Jo Sandholm, 
Sosialpediatrisk seksjon, OUS Ullevål. 

11.15 - 12.00: Derfor er forandring mulig. Om endringer som har skjedd fordi fagfolk delte kunnskap, 
engasjerte seg og fikk politikere med på laget. 
Ved forhenværende barneminister, konsulent og forfatter Inga Marte Thorkildsen, Barnas 
Beste. 

12.00 - 13.00: Lunsj  

13.45 - 14.30: Paneldebatt 

14.30 Avslutning 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lds.no/
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside
http://www.helse-sorost.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.ahus.no/
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Adresse: Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo 

Kursavgift: 2500,- inkl. lunsj/kaffe/te/kake/frukt 

Arrangør:  Oslo legeforenings kurskomité 

Kursleder:  Forskningssjef Marit Skogstad, STAMI 

 

Det er begrenset med parkeringsplasser – må avtales med sentralbordet.  

Kollektivtrafikk: T-banen til Majorstuen stasjon. Nettstedet ruter.no gir reiseopplysninger. 

  

PÅMELDING VIA LENKE: 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30664 

 

Kurset er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs innen spesialitetene allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. 

 

10.30-11.00 Registrering 

11.00-12.30 Forebygging av hjerte- og karsykdom: lipider, røykeavvenning og litt om overvekt 

Professor Serena Tonstad, Avdeling for preventiv kardiologi, OUS Ullevål 

12.30-13.00 Lunsj 

13.00-13.45 Forebygging av kreft: betydningen av miljø-arv samspill.  

Shan Zienolddiny, PhD , seniorforsker ved STAMI 

13.45-14.30 Kan det du putter i deg ha noe å si for helsen da?  
Professor Kjetil Retterstøl, Avd. for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske 
basalfag 

   

14.30-14.45       Pause 

14.45-16.15  Trening? Bare for eliten?  

Førsteamanuensis Asgeir Mamen, Institutt for helsefag, Norges Helsehøyskole og 

Forskningssjef Marit Skogstad, STAMI 

http://maps.google.com/maps?rls=com.microsoft:no:IE-Address&oe=&q=Gydas+vei+8,+Majorstuen,+Oslo&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x46416ddc9a374325:0xad38366fc158cfce,Gydas+vei+8,+0363+Oslo,+Norge&sa=X&ei=dq7pT-SAOczAswbFtoimDg&ved=0CAkQ8gEwAA
https://ruter.no/
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30664
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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.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
https://www.nav.no/Forsiden

