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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening               Nr. 2 – Juni 2016  
 

Kjære kollega 

Årets møteserie er godt i gang og har samlet 35 fastleger. Tema er 
"Psykiatri i alle aldre og marginaliserte grupper". Forrige møte som var 
1. juni omhandlet LHBT helse, tredje og siste møte avholdes  
30. august med voksenpsykiatri som tema. I 2017 planlegges en 
møteserie med tema NAV, HELFO og takstbruk.  
  
Møteplass Oslo - fastlegens møteplass, er årets mest interessante 
initiativ! Les Bente Thorsens artikkel. Interesserte fastleger anmodes 
om å melde seg på! 

  
Det finnes en del uryddige vikaravtaler i Oslo. Jeg har skrevet en artikkel om avtaleverket og 
et forslag om hvordan en vikaravtale bør være. 
  
Undertegnede har meninger om en omfordeling av basistilskuddet, slik at det ikke skal lønne 
seg å ha mer enn 1200 pasienter på listen. AF sentralt er anmodet om å se nærmere på 
dette. Det er ikke noe som kan vedtas lokalt i Oslo, men det kan sikkert være et tema å ta 
opp på et fastlegemøte til høsten en gang. 
  
God sommer ønskes alle! 
 

 

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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Utvikling av samhandling i helsetjenesten mellom sykehus og kommune/bydeler i Oslo har hatt stort 

fokus på pleie, omsorg og ivaretagelse, og mindre fokus på diagnostikk, behandling og oppfølging av 

sykdom. Problemet er forsterket etter samhandlingsreformen. I praktisering av Forskrift for 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter har det vært lite fokus på behov for legetjenester.  

Sykehusene savner en arena hvor man kan nå fastlegene som samlet gruppe.  

Mange bydeler gir uttrykk for at fastlegene er vanskelige å komme i kontakt med.  

Vi hører negative myter om fastlegenes manglende ansvarstaking i helsetjenesten i Oslo.  

Samtidig gir mange fastleger uttrykk for at de opplever seg utenfor: At deres innsats ikke blir sett og 

verdsatt, og at de ikke inviteres inn i utviklingsarbeid. 

Oslo kommune har mange heltidsansatte leger i helsehus, sykehjem, legevakt og KAD. Disse ønsker 

også å bedre samarbeidet både med fastlegene og sykehusene i Oslo.  

Det er behov for å finne en arena hvor fastleger og annet helsepersonell 

- Møtes på like fot og deler fagkunnskap og forståelse for pasientenes behov i helsetjenesten 
- Utarbeider anbefalinger for samarbeid og arbeidsdeling knyttet til medisinsk behandling og 

samlet ivaretagelse av pasientene. 
 

Med dette som bakteppe, ble ideen om å etablere Møteplass Oslo lansert første gang i et møte i 

Legenes hus i Oslo, arrangert av Oslo legeforening den 14. januar 2016.  

Basert på en liknende behovsanalyse har Sykehuset Østfold, etter initiativ fra PKO, nylig etablert et 

samarbeidsutvalg for fastleger (SUFF), samt en nettside: www.fastlegeportalen.no 

Deres modell ble presentert i et informasjons- og idèmøte på Oslo universitetssykehus den 30, mai 

2016, hvor inviterte fastleger deltok i tillegg til leder i Oslo legeforening og leder i 

allmennlegeforeningen i Oslo. Oslo universitetssykehus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Oslo 

kommune/bydeler hadde også deltagere i møtet. Ideen om å utvikle Møteplass Oslo er tatt godt imot 

av alle. 

Planen videre er å invitere Samarbeidsutvalget i Oslo til å etablere en arbeidsgruppe som lager 

forslag til struktur og arbeidsform for Møteplass Oslo. Fastleger skal være representert i 

arbeidsgruppen, og deres arbeid vil bli honorert etter PKO-timesats.  

Vi er rådet til å informere bredt og tilstrebe best mulig forankring hos fastlegene. Vi ber derfor om at 

så mange som mulig av fastleger, leger i helsehus, sykehjem, KAD og legevakt gir tilbakemeldinger 

innen 20. juli 2016 til: 

Bente Thorsen <thoben@ous-hf.no> 

 

Vennlig hilsen 

Bente Thorsen      Gunnar Frode Olsen 

Samhandlingsoverlege     Hovedtillitsvalgt AF 

Oslo universitetssykehus    Oslo legeforening 

file:///C:/Users/aingebri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C003F7CY/www.fastlegeportalen.no
file:///C:/Users/aingebri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C003F7CY/Bente%20Thorsen%20%3cthoben@ous-hf.no%3e
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Bakgrunnen for dette innlegget er at det erfaringsmessig finnes noen uryddige 

vikaravtaler i Oslo, og i enkelte tilfeller utnyttes vikaren økonomisk.  

Avtaleverket er rimelig klart: 

Legeforeningen har utarbeidet et omfattende forslag til vikaravtale i 

fastlegepraksis. Alle som vil gå inn i en vikaravtale anbefales å lese og bruke 

denne. Utgangspunktet er at legen som har vikar beholder basistilskuddet og at 

vikaren dekker de reelle utgiftene utover dette. 

Rammeavtalen mellom Legeforeningen og Oslo kommune:  

En fastlege har rett til å ta inn vikar. Inntak av vikar skal meddeles bydelen. 

HELFO: Lege og vikar inngår avtale som sendes HELFO på fastsatt skjema. Lege 

og dens vikar kan i utgangspunktet ikke kreve refusjon fra HELFO på samme 

dato. 

Ut fra dette, og en erkjennelse av at basistilskuddet neppe dekker de reelle 

utgiftene i praksis: 

Alternativ 1:  Vikar betaler maksimalt 30 % av totalomsetningen til legen 

han/hun vikarierer for. 

Alternativ 2:  Vikar betaler maksimalt 25 % av totalomsetningen + utgifter til 

forbruksmateriell og laboratorieutgifter til legen han/hun 

vikarierer for. 

Dette er ikke noe som skal vedtas, men et forslag til retningslinjer som synes 

noenlunde rettferdig for begge parter. 

Husk at avtalen skal avklares og undertegnes i forkant! 
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Skal et fastlegeårsverk være 1200 listepasienter? 

AF og NFA mener dette, men Fastlegeforskriften har satt listetallet til 1500. Legeforeningen 

har ikke nådd fram med sin argumentasjon overfor myndighetene om at et fastlegeårsverk 

bør være 1200 listepasienter. 

Noen Oslotall: 

Oslo har ca. 650 000 innbyggere, dekker ca. 700 000 på listene, fordelt på 523 

fastlegehjemler. Fortsatt er det vel 30 000 ledige listeplasser. Det er først og fremst 

sentrumsbydelene Frogner og St. Hanshaugen som har betydelig flere listepasienter enn 

antall innbyggere. Gjennomsnittslisten i Oslo er 1340. 

Oslo har et velkjent øst/vest helseproblem - de syke og fattige bor i øst og de friske og rike i 

vest. 

Dette viser seg også på listelengdene: 

Oslo Vest: 7 bydeler (Grunerløkka inkludert): Dekker 130 % av befolkningen (411 000), 

listesnitt 1430. 

Oslo Øst: 8 bydeler. Dekker 87 % av befolkningen (284 000), listesnitt 1210. 

Det synes rimelig klart at å ha mange kronisk syke pasienter på listen fører til at en reduserer 

listelengden. Og det er disse pasientene vi skal prioritere! 

Et enkelt regnestykke: Staten utbetaler 300 millioner/år i basistilskudd til Oslolegene (sats 

427/pasienter/år). 

Dersom satsen på 300 millioner/år ble beholdt, men kun utbetalt til 1200 på listen, ville 0,7 

millioner/år bli omfordelt, og basistilskuddet økes til 516/pasienter/år - en økning på 21 %. 

Dette er tanker undertegnede hovedtillitsvalgt i AF Oslo luftet på AFs årsmøte i Kongsberg i 

mai, med en oppfordring til AF om å vurdere dette videre. 

Og det er på tide å ta en diskusjon om dette i Oslo utover høsten! 
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Koordinatorlege på helsehus Olga Andresen ønsker å komme i dialog med fastlegene i Oslo.  

Bl.a. ønsker legene på helsehus en lettere tilgang på oppdatert informasjon om medisinlister som 

pasienten bruker når de kommer hjemmefra for et korttidsopphold. 

Vi ønsker også å få tilbakemeldinger fra fastlegene på om dere har fått tilstrekkelig med informasjon 

om hva helsehusene er for og hva deres kolleger på helsehus kan gjøre bedre for at informasjonsflyt 

mellom oss forbedres.  

Send dine tanker til Olga: olga.andresen@sye.oslo.kommune.no  

 

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/ 

mailto:olga.andresen@sye.oslo.kommune.no
mailto:servicesenteret@helfo.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://helfo.no/privatperson/Sider/default.aspx
https://www.nav.no/Forsiden
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Koordinatorlege på  helsehus  Olga Andresen ønsker å 

komme i dialog med fastlegene i Oslo.  

http://www.lds.no/
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside
http://www.helse-sorost.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.ahus.no/

