
 

 

 

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening                          Nr. 1 – Juni 2018 
 

Kjære kollega 

Fastlegeordningen har stått på den politiske agendaen siden VG brakte det 

opp høsten 2017, da de påviste et stort rekrutteringsproblem i ca ¾ av 

Norges kommuner. AF har tatt ballen, og jeg skal forsøke å referere litt fra 

AFs årsmøte 24.4.2018. 

Under Helsepolitisk debatt 31.5.2018 på Legeforeningens landsstyremøte 

(Legeforeningens høyeste organ), var det Fastlegeordningen som ble 

debattert i to timer. Legeforeningen vedtok en faksimile i forkant av møtet, 

gjengitt her. 

Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Dnlf blir neppe sagt opp fra Legeforeningens side, men det 

er noen punkter som kan reforhandles, uten å gå til oppsigelse av rammeavtalen. 

Vikaravtaler oppfatter undertegnede som fortsatt å være et problem ved enkelte kontorer. 

Kort om statistikk om fastlegedekningen i Oslo: 

«Anbefalinger om samarbeid mellom fastlegene og sykehus i hovedstadsområdet»  

Dokumentet på fire sider refereres igjen her. Hovedbudskapet er at legesenteret i minst mulig grad 

skal overta en sekretærfunksjon for sykehuset. De fleste ALU-utvalg har forhåpentligvis behandlet 

dokumentet denne våren, og jeg har ikke fått tilbakemeldinger på uenighet. Om dere mottar 

epikriser som bryter med denne avtalen, så ta kontakt med sykehuset og gjør oppmerksom på feilen. 

Dokumentet er allerede forankret ved Oslo-sykehusene og Oslo kommune. 

Legeforeningen skal for første gang, som yrkesforening, delta under FRIs Prideparade lørdag 

30.6.2018. Dette er Oslos neste største årlige arrangement, etter 17. mai. Delta gjerne! 

 

Med hilsen 

 
 

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

fant sted på Quality Hotel Tønsberg 

24. april. 

Det var rimelig høy stemning og 

klare krav om at det er behov for 

friske midler for å bevare Fastlege-

ordningen.  

Først og fremst er det behov for nyrekruttering. Minst 75 % av landets kommuner 

sliter med å få søkere, og  det er snart bare Oslo som ikke har dette problemet.  

Tidsbruksundersøkelsen viste at fastlegen jobber 56 uketimer i snitt. 

Flere forslag for nyetablering – både fastlønn (ALIS Hordaland) og Harstad (næring).  

Et krav ved næring er at det ytes et grunntilskudd tilvarende ca. 500 ved start og 

gjeldende for et par år. 

Fra AF tenkes også nye tanker om pr kapitaltilskuddet: En høyere sum for de første 

800 på listen, så et knekkpunkt med en noe lavere sum for de neste 700, og intet 

tilskudd for 1500+. Her vil det nok bli overgangsordninger over et par års tid. 

En forutsetning er at det tilføres større beløp til basistilskuddet. 

Men for dere i Oslo med lister på 2000+ - vil det neppe lønne seg på sikt. 
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En fastlegeordning i krise  
- nå må det vises handlekraft!  
 

 
Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i 

lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i 

hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele 

helsetjenesten, nå slår sprekker.  

Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en 

stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at 

fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for 

seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes 

helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes.  

 

Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak:  

• Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS)  

• Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis  

• Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten  

• Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses  

• Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres  
 

 

 

Resolusjon vedtatt på  
Legeforeningens landsstyremøtet 30. mai 2018 
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Fastlegeordningen var temaet under dette to timer lange møtet, og her stilte helseminister Bent 

Høie, Kjærkol (AP), Toppe (Sp) og Bollestad (Krf). 

 

 

Helseminister Bent Høie. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen 

 

Det vises til Resolusjonen vedtatt på landsstyremøtet dagen i forveien, og debatten tok 

utgangspunkt i denne. Kort referert kan en vel si at opposisjonen var positiv til det meste, 

Høie noe mer reservert, men med forståelse for at han også er en minister for fastlegene, og 

faktisk sitter i en mindretallsregjering og må bli med på det som de andre foreslår, om de 

enes, og det virket det som de kunne. Men ingen kokrete løfter gitt. 

 

Veien videre 

Nå forhandles det om ny Normaltariffavtale gjeldende fra 1.7.2018, og de forhandlingene 

kjenner jeg lite til. Noe kan kanskje komme her. Vi bør vel heller utsette forventningene litt 

og satse på at det kommer et adskillig bedre tilbud i Statsbudsjettet for 2019. 

 

Rammeavtalen 

Ja-avdelingen i legeforeningen oppfordrer oss til ikke å si opp rammeavtalen, men at 

enkeltpunkter kan reforhandles. 
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Jeg har fått noen innspill: 

Punkt 10: Legevakt: SU-representantene i legevakt ønsker visse endringer, men de har jeg 

ennå ikke mottatt. 

Punkt 12: Ønske om at spesialist honoreres høyere enn ikke-spesialist for offentlig 

legearbeid 

Punkt 14: Inntak av vikar i praksis. Formuleringen er særdeles uklar og fortolkes ulikt i 

bydelene. 

 

Forslag 

Meld inn til meg så snart som mulig hva som ønskes å endres. Vi bør muligens vente til ny 

Normaltariff 1.7.2018 (evt. endringer av basistilskuddet), men deretter bør det handles 

raskt. 

 

Vikaravtaler 

Legeforeningen har en veileder om vikaravtaler, der grunnlaget er at fastlegen mottar 

basistilskuddet og tar seg betalt for ekstrautgifter, som fellesutgifter som ikke dekkes av 

basistilskuddet, noe administrasjon og evt. utgifter til forbruksmateriell. Med andre ord skal 

ikke legen ha inntekter i særlig grad av å ha vikar. 

Jeg har tidligere foreslått  at det kan være greit at vikaren betaler 30 % av omsetningen + 

evt. utgifter til forbruksmateriell. 

Det går rykter om at enkelte vikarer betaler adskillig mer, og det er lite kollegialt. 

Jeg oppfordrer alle vikarer som opplever at de «misbrukes» om å ta kontakt med HTV i 

bydel, alternativt med meg. Vi skal ha ryddige forhold i byen! 

 

Til slutt litt statistikk om fastlegenes alder i Oslo 

Det  er pr 1.2.2018 523 fastleger, 389 menn og 234 kvinner.  

Snittalder: 51 år (menn 53 år og kvinner 48 år). 

10% av legene har alder 65 år+ (80% av disse menn). 

Det betyr vel at det blir en relativt stor utskifting i løpet av de neste 2-5 årene. 
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Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger 

og sykehus i Hovedstadsområdet 

Møteplass Oslo 

er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet.  
Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, 

Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter 
hvilke saker som står på agendaen.  

Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og 
tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Møteplassen 

skal bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk 
kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus. 

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert. Arbeidsforum 

har i mars 2017 gitt tilslutning til anbefalingene som presenteres her. 
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Områder for felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet: 
• Henvisning 
• Epikrise 
• Timebestilling etter sykehusopphold 
• Resepter,samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (LIB) liste 
• Blodprøver 
• Sykemelding 
• Pasienttransport 
• Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser 
• Parallell henvisning til flere avdelinger 
• Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon 
• Tverrfaglig samarbeid 

 
Henvisning – fastlegens ansvar 

• Anvende EPJ-mal for god henvisning. 
• Tilstrebe å gi god og poengtert informasjon. 

• Dette skal sikre 
• at pasienten får korrekt rettighetsvurdering og prioritet. 
• At pasienten får hensiktsmessig diagnostikk og behandling på sykehuset 

• LIB-listen er oppdatert i henvisningen. 
• Henvisningen sendes elektronisk.  
• Siden det ikke er mulig å sende vedlegg elektronisk, kopieres disse inn i henvisningsdokumentet.  
• Nødvendige vedlegg som ikke kan kopieres inn, ettersendes pr post 

 
Epikrise – sykehuslegens ansvar 

• Ta utgangspunkt i og tilpasse mal i DIPS for god epikrise 
• Tilstrebe god og poengtert oppsummering av sykehusopphold, korrekt legemiddelliste ved utskrivelse 

og videre plan. 
• Dette skal sikre 

• At pasienter som trenger det, får nødvendig kontroll  
• Hensiktsmessig medisinsk oppfølging hos fastlege 
• Epikrisen sendes elektronisk 

• Fastlege får alltid epikrise (-kopi) med mindre pasienten motsetter seg det, også etter polikliniske 
fremmøter 

• Tilstrebe epikrise samme dag.  
 

Timebestilling etter sykehusopphold 
• Pasienten kan selv få ansvar for å bestille time hos fastlege etter sykehusopphold, men pasienter som 

trenger det, får hjelp på sykehuset til dette. 
• Epikrisen informerer om hvilken løsning som er valgt for timebestilling. 
• Fastlegen bør ikke få ansvar for innkalling av pasienter gjennom beskjed i epikrisen. Begrunnelse: Det 

skaper usikkerhet og forsinker oppfølgingen. 
• Ved videre kontroll hos fastlege kan pasienten selv få ansvar for å bestille time, men ved behov gir 

fastlegen pasienten ny time ved kontroll. 
• Fastlegen prioriterer time for hjemmesykepleiens pasienter ved henvendelse fra dem. 

 
Resepter, samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (=LiB) liste 

• Felles 
• Ved skriving av e-resept: Legen sjekker reseptformidleren og fjerner uaktuelle resepter. 
• Spørre pasientene om de bruker naturpreparater eller uregistrerte legemidler 

• Fastlege sørger for 
• Samstemming av LiB ved mottak av epikriser/informasjon om endring i 

legemiddelbehandling 
• At pasientene har oppdatert LiB liste.  
• At det er samsvar mellom LiB- og eventuelt ordinasjonskort Multidose. 
• For pasienter med hjemmesykepleie: At hjemmesykepleien informeres ved 

endringer i LiB. 
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• At pasienten har gyldige resepter på faste medisiner 
• Sykehuslege sørger for 

• Å etterspørre LIB-listen og samstemme LiB (følge sykehusets prosedyrer), både ved 
innleggelser og polikliniske kontakter. 

• Å gi korrekte LiB-liste i epikriser, med begrunnelse for endringer i LiB. 
• Å gi resept på nye legemidler eller ved endret dosering/skifte av legemidler.  
• Ved multidose: Endringer skrives i ordinasjonskortet og faxes til multidoseapoteket. 

Oppfølgingstime bestilles hos fastlege og samstemming/validering av 
ordinasjonskortet skjer hos fastlegen.  
 

Blodprøver 
• Legen som stiller indikasjonen for blodprøven og skal vurdere svaret, skriver rekvisisjon og avklarer 

med pasienten hvor prøven skal tas. 
• Legen som stiller indikasjon og rekvirerer blodprøven, har ansvaret for oppfølging og informasjon til 

pasienten når svaret foreligger. 
• Blodprøver rekvirert av sykehuslege tas som regel på sykehuset. 
• Blodprøver rekvirert av sykehuslege kan tas på fastlegekontoret dersom dette er mest hensiktsmessig 

for pasienten. 
• Forutsetninger: 

• Pasienten har rekvisisjon med seg. 
• Pasienten kontakter fastlegekontoret i forkant for å avtale tidspunkt for prøven. 

• Blodprøver rekvirert av fastlege tas som regel på fastlegekontoret, med mindre prøven krever spesiell 
ivaretagelse (f. eks frysing). Fastlege avklarer med pasienten hvor prøven i så fall skal tas. 

 
Sykemelding 

• Legen som stiller indikasjon for sykemelding, skriver sykemeldingen. 
• I forbindelse med behandling på sykehus, f. eks. innleggelser og operasjoner, skriver sykehuslegen 

sykemelding – om nødvendig helt fram til første kontroll hos fastlege. Tidspunkt for kontrollen angis i 
epikrisen. Pasienten får ansvar for å bestille kontrolltimen. 

• For pasienter som behandles langvarig (> 8 uker) på sykehus/poliklinikk og hos fastlege parallelt, bør 
sykemelding ivaretas av fastlegen når dette er hensiktsmessig for pasienten. 

• Forutsetning: 
• Fastlegen holdes løpende oppdatert om sykdomsutviklingen gjennom epikriser. 
• Fastlege og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege rådslår ved behov om 

sykemeldingens omfang og varighet. 
 

Pasienttransport 
• Ved henvisning til sykehus, vurderer fastlegen pasientens behov for transport og lager eventuelt 

rekvisisjon 
• Ved videre behandling og kontroller i sykehusets regi, vurderer sykehuset behovet for transport og 

lager eventuelt rekvisisjoner.  
Kilde: http://www.pasientreiser.no/helsepersonell/retningslinjer-for-rekvirering/hvem-kan-rekvirere/  
 
 
Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser 

• Når pasienten behandles samtidig  
• I flere avdelinger i samme sykehus 
• I mer enn ett sykehus 
• Hos private avtalespesialister 
• Hos fastlege 

• For pasienter som har kontaktlege: Kontaktlegen er medisinsk faglig ansvarlig for pasientforløpet og 
holder oversikt over hvilke behandlingsenheter som er involvert i behandlingen av pasienten. 

• Epikrise (-kopi) sendes elektronisk til alle involverte behandlingsenheter samt til fastlege ved alle 
spesialistkontakter, med mindre annet er besluttet av faglige/praktiske årsaker.  

• Fastlege samstemmer/oppdaterer LiB-liste og gir pasienten kopi av relevante journalnotat som kan 
fremvises ved oppmøtene hos spesialist. 

• Innspill og råd om behandlingen: 
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• Rådslagning mellom spesialistene dokumenteres i journal, og konklusjon om videre 
behandling sendes alle elektronisk som brev. 

• Fastlege kan gi innspill ved å ringe eller sende brev (post) til pasientens behandlingsansvarlige 
lege/kontaktlege. 

• Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege kan kontakte fastlege ved å ringe eller sende brev 
elektronisk.  

• Ved behov holdes beslutningsmøter hvor fastlege deltar på like fot med øvrige behandlere. 
• Samarbeidet må sikre at pasientens rett til informasjon, medvirkning og samvalg blir 

ivaretatt. 
 

Parallell henvisning til flere avdelinger 
• Fastlegen bør i hovedsak ha rollen som koordinator av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. 
• Fastlegen bør opplyse om hvilke avdelinger det er henvist til parallelt, og kan gi eventuelle råd om 

koordinert oppfølging fra sykehusets side. 
• Leger i sykehus har ansvar for å henvise til samarbeidende avdelinger/spesialister når dette er 

åpenbart nødvendig for medisinsk ivaretagelse av pasienten. 
• Ved usikkerhet bør sykehuslegen anmode fastlegen om å vurdere behovet i epikrisen, eventuelt rådslå 

om behovet pr telefon. 
 
Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon 

• Når fastleger trenger konferering med leger i sykehus 
• Ved akuttinnleggelser (=konfereringsplikt) 

• Ring: Akuttmottak til aktuelle sykehus og be om konferering 
• Om felles pasienter, f. eks etter innleggelser 

• Ring: Aktuell ekspedisjon. Hvis du kjenner navn på lege: Be om å få snakke med 
vedkommende, eventuelt legen som har signert epikrise, eventuelt kontaktlege. 
Legg igjen mobilnummer.  

• Rådgivning om medisinske spørsmål, f. eks. hjertesviktbehandling: 
• Ring: Hvis det haster med råd: Konfereringsvaktene. Hvis det ikke haster: Ring aktuell 

ekspedisjon. Avdelinger kan ha ulike ordninger. Noen har telefontid. Be om å få 
konferere og legg igjen mobilnummer. 

• Når leger i sykehus trenger konferering med fastleger 
• Råd/informasjon ved akuttinnleggelser eller utskrivelser, eller 

råd om felles pasienter 
• Ring: Vanlig telefonnummer til fastlegekontoret 
• «Hvis det haster» nummer oppgis av svarere når man ringer vanlig nummer til 

fastlegekontorene. Dette kan brukes av samarbeidende helsepersonell. 
 
Liste med telefonnummer/faxnummer/e-poster til fastlegene i Oslo oppdateres jevnlig og ligger på 
Veiviseren 
http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/veiviseren_/Sider/telefonliste-fastleger.aspx 
 
Tverrfaglig samarbeid 

• Den som ser behovet, tar initiativ og involverer andre faggrupper i tverrfaglig samarbeid 
• Fastlege i kommunen og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege på sykehus har ansvar for å 

sikre at samarbeidende faggrupper har nødvendig medisinsk informasjon  
• Tverrfaglige møter på sykehus: 

• Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege foreslår hvilke leger som bør delta i 
tverrfaglige møter i sykehusets regi, og avklarer om fastlege skal inviteres. 

• Tverrfaglige møter i kommunen: 
• Fastlege deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. 

Fastlegene bør være faste medlemmer i ansvarsgrupper, få alle innkallinger og møte 
der det er hensiktsmessig. 

• Fastlege eller øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der 
dette ikke allerede er avklart fra sykehussiden 
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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 
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