
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening                   Nr. 1 - 2022 

 
 
 
Kjære kollegaer i hele Akershus-området  
 
Nå gjenoppstår snart Akershus som fylke igjen og omfatter Asker, Bærum, Follo og Romerike. Det er 
22 kommuner og 3174 medlemmer i vårt lokallag i Legeforeningen. 
 
Akershus legeforening (ALF) har som formål å: 
a. fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 
b. verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse 
c. virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant avdelingens 

medlemmer 
d. bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike nivåene i 

helsevesenet 
e. øke kontakten med administrasjon og politikere 
f. videreutvikle tillitsvalgtapparatet 
g. arbeide med helsepolitiske spørsmål 
 
Mer om Akershus legeforening kan du lese på vår hjemmeside: Akershus legeforening 
 
Nå har jeg vært leder i snart et år. I dette året har vi valgt å fokusere på fysisk og psykisk helse og er 
stolte over å kunne invitere alle medlemmer på et kveldsmøte med tittelen «Når feil skjer».  

Hold av tirsdag 25. oktober kl. 18.00-20.00 
 

Kollega Fredrik Bendiksen som tidligere jobbet med landslaget i langrenn, opplevde å gjøre feil foran 
hele Norge og verden, og vil dele sin erfaring med oss. Statens helsetilsyn ved Ragnar Hermstad vil 
snakke om tilsynssaker og vi skal høre en støttekollegarepresentant som redegjør for tilbudet de gir. 
Feil er uunngåelig og vi kan alle komme ut for klagesak eller tilsyn.  
 
Jeg hadde den gleden av å delta på Legeforeningens landsstyremøte som ble holdt i Stavanger  
31. mai - 2. juni. Som medlem i Allmennlegeforeningen og leder av en lokalforening, holdt jeg 
følgende innlegg under den helsepolitiske debatten: 
 
«Forskningen sier at det å ha samme fastlege over tid, reduserer bruken av legevakt, gir færre 
sykehus-innleggelser og reduserer dødelighet. Fastlegekrisen er nå blitt krise for stadig flere 
pasienter. 
  
Jeg har vært fastlege i Bærum siden fastlegeordningen begynte i 2001. Tidligere hadde vi 20-30 
søkere til alle hjemler, nå er det maks 3-4 og ikke alle er kvalifiserte, ingen er spesialister. Mange 
kommuner har ingen søkere! 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/
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Vi har 5 nye 0-hjemler og 16 overdragelser fordi folk slutter neste halvår. Det vil si et behov for minst 
21 nye fastleger i løpet av høsten, bare i Bærum. 
På valgvaken i 2021 sa Helseministeren at "vi må redde Fastlegeordningen, det haster aller mest", 
siden da står flere og flere pasienter uten fast lege.  
 

 
 
Etter at vi fikk ny regjering, har det ikke kommet noe konkret som løfter ordningen. Tvert om har det 
kommet vage signaler om endringer som gjør oss sinte og frustrerte og det har svekket 
fastlegekorpsets tillit til regjeringen. Vi ønsker nå på dette landsstyremøtet hvor alle tillitsvalgte for 
legene i Norge er tilstede, ha konkrete svar på hva dere mener med strukturelle endringer, hva 
innebærer dette?»  
 
Statsråden valgte å si: Nei, det får du ikke svar på, og viste med dette at kortene vedrørende 
fremtiden til fastlegene, holdes tett inntil brystet. 
 
Politisk jobbes det lokalt fra våre medlemmers side, sentralt jobbes det med trepartssamarbeidet, 
noe som under denne regjeringen ikke går helt på skinner….. enda. 
 
Medisinstudentenes humanitære aksjon Medhum støttes med kroner 15.000. 
  
Styret har vært på seminar til Island. Her besøkte vi et legesenter og hadde 
foredrag av leder for statens helsetjenester på Island. Det var en faglig 
berikende tur, vi fikk se et land som hadde styrket primærhelsetjenesten i 
pandemien. Legene var fornøyde! Formålet med seminarene er å avholde 
styremøte, få faglig påfyll og belønne styrets medlemmer med opplevelser.  
Takk til styremedlemmene for innsatsen gjennom dette året. 
 
Ellers har styret holdt møte med prosjektleder for Nye Drammen sykehus, fagleder av 
Utviklingsplanen for Vestre Viken, og sist med prosjektleder for Oslo nye Legevakt. 
Slik bygger vi kompetanse i ALF. 
 
Jeg håper vi ses på årsmøtet 25. august. Se mer info om årsmøtet på neste side. 
  

God sommer. Husk å lade batteriene!  
 

Med vennlig hilsen 

Kristin Grefberg 
Leder 

https://www.medhum.no/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/nyheter/2022/velkommen-til-arsmote-foredrag-og-middag/
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ÅRSMØTE - FOREDRAG - MIDDAG 
Akershus legeforenings årsmøte er torsdag 25. august 2022 kl. 17.30 i Gamle Logen, Oslo. 
 

Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av 
utdeling av prisen Akershus-legen, foredrag og 
middag.  
 
Det er mulig for ledsager å delta på både foredrag 
og middag.  
 
Foredrag: "Et skråblikk på velferdsstaten"  
ved Ulf Andersen, statistikksjef i NAV. 

 
Påmeldingslenke: https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34934/ 
 
Det er også sendt ut egen innkalling på mail med mer informasjon om møtet, vedlagt både 
regnskap og årsberetning for 2021. Dette finner du også på vår hjemmeside. 
 
___________________________________________________________________________ 

AKERSHUS-LEGEN 2022 

I september 2021 vedtok styret i Akershus legeforening å innstifte utmerkelsen  
”Akershus-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega.  
 
Frist for å sende inn begrunnet forslag til kandidater var 15. mai. Det er mottatt 7 forslag. 
 
Utdeling av årets pris vil skje på Akershus legeforenings årsmøte 25. august. 

___________________________________________________________________________ 

MEDLEMSMØTE - "NÅR FEIL SKJER" 
Akershus legeforening avholder medlemsmøte 25. oktober kl. 18.00-20.00 
i Legenes hus. Møtet omhandler legers helse og når feil skjer. 
 
Det vil bli sendt ut egen invitasjon til møtet etter sommeren. 
 
PROGRAM: 
••  Å gjøre feil som lege. Ved Fredrik Bendiksen, tidligere landslagslege  
••  Klagesaker/tilsynssaker. Ved Ragnar Hermstad, Statens helsetilsyn  
••  Støttekollegaordningen. Ved representant fra støttekollegaene  
••  Diskusjon/spørsmål  

https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34934/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/
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NYHETER FRA PRAKTISERENDE 
SPESIALISTERS LANDSFORENING (PSL)   

 
 

 
Ved Kjetil Unger Norveel 
 
Praktiserende spesialist,  
Bærum Øyeklinikk 
 
Vara styrerepresentant for PSL 
 
 

 

HELSE SØR-ØST KUNNGJØR NYE DRIFTSAVTALER 
 
Helse Sør-Øst har allerede avtale med nær 1000 avtalespesialister i regionen. 
 
Helseforetaket har gjennom mange år hatt et utstrakt samarbeid med avtalespesialister og 
har nærmere to av tre av landets totale antall driftsavtaler. 
 
Det er et definert helsepolitisk mål både å utvide antall hjemler for avtalespesialister og å 
benytte avtalespesialister mer. 
 
Nå kunngjøres det nye driftshjemler i regionen, Hudsykdommer i Asker, Endokrinologi i Oslo, 
Psykiatri på Lillestrøm, Øyesykdommer i Seljord og Revmatologi i Oslo/Viken. 
 
Du kan lese mer om stillingene på foretakets hjemmeside. 
 
Den regionale planen har som målsetning å framskaffe best mulig oversikt og 
beslutningsgrunnlag for å kunne oppnå de overordnede føringene om likeverdige tjenester til 
befolkningen. 
 
Det forventes økt bruk av avtalespesialister, og en tettere tilknytning til helseforetakene 
gjennom samarbeidsavtaler. 
 
Felles henvisningsmottak 
Helse Sør-Øst RHF har etablert et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak 
i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og 
avtalespesialistene i regionen.  
 
I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som 
pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine 
vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har 
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rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk 
bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. 
 
Helseforetaket ønsker å endre dette ved å innføre et felles henvisningsmottak. Med denne 
ordningen skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og 
behandling innen psykisk helsevern til ett sted. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som 
har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS. 
Etablering av felles henvisningsmottak vil trolig føre til en stor endring i henvisningspraksis 
og prioritering innen psykisk helsevern. Endringen skal føre til en likere og mer 
hensiktsmessig prioritering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten og samtidig gi en 
bedre oversikt og utnyttelse av samlet kapasitet. Ved å etablere en-vei-inn for henvisninger 
vil pasientrettighetene ivaretas, samtidig som det blir enklere for fastlegene å henvise 
pasienten til spesialisthelsetjenesten. 
 
Felles henvisningsmottak gjelder i første omgang psykiatri men intensjonen er at ordningen 
på sikt skal gjelde også andre spesialiteter. 
 
Nytt sykehus Vestre Viken 
Det knyttes avslutningsvis ellers stor spenning til nytt sykehus i Vestre Viken. 
Sykehuset er planlagt ferdigstilt og i drift ila 2025. Det er signalisert endel bekymring fra 
avdelingshold vedrørende areal, kapasitet og struktur på de nye sykehusavdelingene, 
kanskje især for småfagene. 
Operasjonskapasitet og personalressurser er varslet redusert i forhold til dagens løsning. 
Dette med følger for fagmiljøene på sykehuset. 
Endringer i kapasitet ved sykehuset vil måtte medføre større press på og aktivitet i 
avtalepraksisene i regionen. 
Her må vi, slik RHF har ytret ønske om gjennom driftsavtalene, trolig forvente økt bruk av 
avtalespesialister, og en tettere tilknytning til helseforetakene gjennom egne 
samarbeidsavtaler. 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjetil Unger Norveel 

 
 

___________________________________________________________________________ 

KONTAKTINFO AKERSHUS LEGEFORENING   
 
Vi ønsker å stå i kontakt med medlemmene våre så mye som mulig.  
Har du noe på hjertet eller vil komme i kontakt med oss, send en mail til rådgiver 
Anita Ingebrigtsen akershus.legeforening@legeforeningen.no 
 

Akershus legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 

Besøksadresse: Legenes hus, Christiania torv 5, Oslo  

mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no
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OOVVEERRSSIIKKTT  OOVVEERR  SSTTØØTTTTEEKKOOLLLLEEGGEERR  II  AAKKEERRSSHHUUSS  
Mer informasjon om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter finner du på 
Legeforeningens nettside: Støttekollegaordningen (legeforeningen.no)  
 

 

Elisabeth Juvkam 
Leder 
 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 
 
 

 
Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 
 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 

 Mobil: 400 65 435 
 E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 
  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 
Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 
 
 

Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 
 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 
 

Jorun Kvile 
Medlem 
 
Arbeidssted: Follo DPS - Ahus 
Mobil: 958 36 088 
E-post: jorukv@online.no 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=242108128233080049102172132145125039218149035014
mailto:ejuvkam@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=202118044064117196129038079120109170079240205068
mailto:ragnhildhorn1@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028038079197227102077235084164121127015217214076
mailto:'hbrochma@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028087163212078218019037226065081171207164038082
mailto:'agneta-emma@live.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098014172003161059143104009237147054004234179048
mailto:'fre-j@online.no'
mailto:jorukv@online.no
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