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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening               Nr. 1 – Mars 2016  
 

Kjære kollega 

Ikke fortvil – det blir møteserie for fastlegene i Legenes hus i 2016 også, 

riktignok redusert til 3 samlinger (9 poeng) – se program på side 2 og meld 

dere på. Prosjekt fra LINK er lagt ved mailen som eget vedlegg. 

Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen ble ikke 

reforhandlet i 2015, men det er lagt til et viktig tilleggspunkt om 0-hjemler: 

Ved uenighet om økonomiske forhold rundt inntreden i en etablert praksis 

kan den ferske legen bringe saken inn for nemndbehandling. Les om 

protokolltilførselen i dette nummeret, side 3. 

I år er det hovedtarifforhandlinger. Leger på fastlønn bør bringe økonomiske krav inn til deres lokale 

tillitsvalgt. 

Vi har et tillitsvalgtsapparat med lokale tillitsvalgte i hver bydel. Nøl ikke med å bruke dem! Og når 

dere ikke fram, kan undertegnede kontaktes. 

Under Våruka på Kongsberg 9-13 mai i år avholdes årsmøte for AF og NFA. Er det noen som sitter 

med saker de ønsker skal løftes under AF-årsmøtet? Ta i så fall kontakt med undertegnede. 

God påske! 

 

Med hilsen 

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

 

Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med  e-post 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 

mailto:gunfrode@online.no
mailto:anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/oslo
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"Psykiatri i alle aldre og helsetjeneste til marginaliserte grupper med vekt på LHBT-helse" 

LENKE TIL PÅMELDING: 
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30948 

Datoer: 27. april, 1. juni og 30. august 

Sted: Kantinen i Legenes hus, Akersgaten 2 (inngang fra Christiania Torv) 

Tidspunkt for alle møtene: 17.00 – 20.00. Enkel servering fra kl. 16.30. 

Arrangør: Oslo legeforening 

Møteansvarlig: Gunnar F. Olsen, Af's styrerepresentant i Oslo legeforening 

Kursavgift: kr. 500,- 

Spørsmål til arrangør: oslo.legeforening@legeforeningen.no 

Møtene er søkt godkjent som møteserie til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin tellende 
med 3 poeng pr gang, totalt 9 poeng. 

Kursbevis utstedes etter presensliste ved deltakelse på minst to møter. 
 

Onsdag 27. april 

17:00 BUP og fastlegen. Ved Avdelingsleder Trude Fixdal, BUPA, OUS 

18:45 Pause 

19:00 Barnevernet og fastlegen.  
Ved Enhetsleder barnevern Mai-Lis Nicolaisen, Bydel Søndre Nordstrand 

20:00 Slutt 

Onsdag 1. juni 

17:00 Rosa kompetanse – Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering,  
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

18:30 Pause 

18:45 Hva fastlegen bør vite om testing av menn som har sex med menn.  
Ved spesialist i allmennmedisin Thomas M. Tønseth, Brynsenglegene 

19:20 Møte med ikke-heterofile pasienter med innvandrerbakgrunn.  Ved Skeiv Verden 

20:00 Slutt 

Tirsdag 30. august 

17:00 Hvor går psykiatrien i Oslo, og hva er fastlegens rolle?  
Ved Avdelingsleder Petter Bugge, Søndre Oslo DPS 

18:30 Pause 

18:45 Erfaringer med psykologtjeneste som lavterskeltilbud i bydelshelsetjenesten. 
Ved Psykolog Thea Kongsrud Skard, Bydel Søndre Nordstrand 

19:15 Pause 

19:30 Link Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. Ved rådgiver Odd A. Eriksen 

20:00 Slutt 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30948
mailto:oslo.legeforening@legeforeningen.no
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Nemndbehandling ved uenighet om vilkår for inntreden av ny hjemmelshaver  
i gruppepraksis 

I februar undertegnet Legeforeningen og Oslo kommune en tilleggsprotokoll til 

Rammeavtalen for fastlegeordningen. Protokollen slår fast at rammeavtalens bestemmelser 

om nemndbehandling får anvendelse for nyopprettede hjemler.  Dette betyr at den 

nasjonale nemnden som i dag avgjør uenighet ved overdragelse av praksis, også skal avgjøre 

vederlag for inntreden der en nyopprettet hjemmel legges til et eksisterende 

legekontor.  Formålet med bestemmelsen er å sikre en balanse i forhandlingene, og sikre en 

uavhengig fastsettelse av vederlaget der partene ikke kommer til enighet.  

Det er viktig å presisere at en ny hjemmelshavers inntreden i en eksisterende gruppepraksis 

ikke er å anse som en overdragelse av praksis slik dette er regulert i rammeavtalen. Vi ser 

imidlertid at det kan være rimelig at det betales et visst vederlag for å "kjøpe seg inn" i en 

eksisterende virksomhet, og det vil si vederlag for å nyte godt av de investeringer og det 

arbeidet som allerede er utført.  I og med at det ikke er en fastlegepraksis man kjøper, men 

en eierandel i en gruppepraksis, mener Legeforeningen at vederlaget bør være vesentlig 

lavere enn ved ordinær praksisoverdragelse.  

Ved spørsmål om ordningen kan avdeling for Jus og arbeidsliv kontaktes.  

Protokollen mellom Oslo kommune og Legeforeningen følger vedlagt på neste side 

 

 

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 

 

mailto:servicesenteret@helfo.no
http://helfo.no/privatperson/Sider/default.aspx
https://www.nav.no/Forsiden
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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/ 

 

 

 

 

 

 

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/
http://www.ahus.no/

