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Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening               Nr. 3 – September 2016  
 

Kjære kollega 
 
Kalenderen viser høst, men ute er det sommervær! 
 
Litt om høstens aktiviteter: 
 
Oslo legeforening arrangerer 18.10 2016 kl. 17-19 et møte for HTV og 
VTV i bydelene og ved legevakten, KAD og SYE. 
Se programmet her. Påmelding, altså kun for tillitsvalgte. 
 

Vi har avsluttet årets møteserie, og det er heller ikke noe kurs for  
allmennleger i regi av Oslo legeforening i høst, så jeg benytter muligheten til å omtale et 
annet kurs: Konferanse om kjønnsdysfori 17.-18.11 2016 i Oslo. 
 
"Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo" er neppe godt kjent. Oslo legeforening 
styrket fondet med kr. 150 000,- etter vedtak på årsmøtet 24.8.2016. 
Statuttene er å finne i dette nyhetsbrevet. 
 
Nye førerkortforskrifter trer i kraft 1.10.2016, om vi vil eller ikke. Flere kurs avholdes på 
PMU. Helsedirektoratet holder et poengivende gratiskurs 23.9.2016. Det skal være informert 
om fra bydelsoverlegene, men vi tar med opplysningene her også. 
 
Ha en riktig god høst! 
 

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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Til Informasjon:  

Helsedirektoratet arrangerer kurs for leger og psykologer om nytt vedlegg 1 til 

førerkortforskriften. 

Kurset avholdes i Helsedirektoratets lokaler i Universitetsgt. 2, St. Olavs plass 

fredag 23. september fra kl. 09.00-15.30. 

Kurset er godkjent av Legeforeningen. 

Påmelding innen 20. september til  Ann.Evelyn.Irgesund@helsedir.no 

Forskrift, helseattest og veileder vil være tilgjengelig på helsedirektoratets 

nettsider før kurset. Lenker sendes til påmeldte. 

 Vel møtt! 

 

  

STED: Scandic Vulkan Hotell, Oslo 
 
Kjønnsdysfori er et uforståelig ord for de fleste - kjønnsmangfold er muligens 
lettere å forholde seg til. 
 
Universitetet i Agder i samarbeid med FRI arrangerer kurset, med Esben Ester 
Pirelli Benestad som kursleder. 
Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen tellende 
med 16 timer. 
Målet er å øke fastlegens kompetanse på kjønnsmangfold og uvanlige 
kjønnsuttrykk, og gi en oversikt over henvisningsinstanser og støtteinstanser. 
 
Se kurskatalogen, kurs 31292 - her ligger påmeldingslinken. 

mailto:%20Ann.Evelyn.Irgesund@helsedir.no
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31292
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Tid og sted: Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 17.00-19.00 i kantinen i Legenes hus. 

Det serveres mat før møtestart, fra kl. 16.15. Gi tilbakemelding om eventuelle matallergier. 

Hvis du har en varatillitsvalgt, vennligst send denne invitasjonen til vedkommende. 

 

Meld deg på til oslo.legeforening@legeforeningen.no innen fredag 15. oktober kl. 12:00. 

 

Sakliste: 

Møteplass Oslo, en statusoppdatering. Samhandlingsoverlege Bente Thorsen, 

OUS 

Nytt fra JA-avdelingen, hva bør tillitsvalgte kjenne til?             Spesialrådgiver/advokatfullmektig 

Om planlagte kurs, om rammeavtalen og annet nytt. Stine Kathrin Tønsaker, Dnlf, JA-avd. 

 

Samarbeid mellom bydelsoverlegene og fastlegene. Kommuneoverlege Kari Sletnes og 

Bydelsoverlege Marit Rognerud 

Pause: Kaffe, kringle og mingling 

Omsorg+ - Hva er det og hva betyr det for fastlegene? Seksjonssjef Elisabeth Vennevold, 

Pleie og omsorg, Byrådsavdelingen 

for eldre og sosiale tjenester 

Om medisinlister og annen samhandling mellom  Tora Stensvold og Olga 

fastlegene og helsehusene Andresen, tillitsvalgte i SYE 

     

Nytt fra tariffkonferansen i Allmennlegeforeningen  Gunnar F. Olsen, 1. landsråd Oslo 

Velkommen! Vi håper på stort frammøte. 

 

Med vennlig hilsen 

Oslo legeforening 

 

Gunnar F. Olsen 

1. landsråd Af i Oslo 

mailto:oslo.legeforening@legeforeningen.no
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§ 1 

Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo (nedenfor kalt Fondet) er opprettet av Oslo 

legeforening 25.11.1996. Inntekter fra utleie av informasjons- og utstillingsplasser ved kurs 

for allmennpraktiserende leger arrangert i regi av kurskomiteen i Oslo legeforening utgjør 

fondsmidlene. Overskudd fra kurs kan overføres til Fondet dersom Oslo legeforenings 

årsmøte vedtar at Oslo legeforenings økonomi tilsier slik overføring. 

§ 2 

Fondets formål er å stimulere til økt kunnskapsformidling innen legers allmennmedisinske 

grunn-, videre- og etterutdannelse. 

§ 3 

Stipend kan ytes til enkeltpersoner og grupper av allmennpraktiserende leger og andre som 

arbeider for Fondets formål i Oslo og er medlem av Oslo legeforening. Fondsstyret vedtar 

størrelsen på stipendmidlene som kan utdeles inneværende år.  

a) Stipend kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter til reise- og oppholds-

utgifter for foredragsholdere og andre utgifter til kurs, seminarer og møter.  

b) Midler til stimuleringstiltak for kursarrangør/lokal kurskomité for blant annet å bedre 

kvaliteten på kurs (som for eksempel materiell, faglig utvikling, kurs i møteledelse og 

kursarrangement). 

  

c) Stipend kan ytes til allmennpraktiserende leger som skal bidra med foredrag ved 

internasjonale kongresser, seminarer, kurs og møter.  

d) Stipend kan ytes som tilskudd til allmennmedisinsk forskning.  

 § 4 
Mottaker av stipend plikter å avgi skriftlig rapport til fondsstyret om den virksomhet som 
midlene blir anvendt til. 
  
Innvilget stipend utbetales når rapport og regnskap med originalbilag foreligger. Utlegg 

utover stipendbeløpet er fondsstyret uvedkommende.  

Forskudd på stipend kan som regel ikke påregnes, men i særskilte tilfelle etter søknad kan 

maksimum 50 % av stipendmidlene utbetales som forskudd.  

§ 5 

Fondsstyret består av Oslo legeforenings kurskomité samt en representant fra styret i Oslo 

legeforening og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. 

Styret i Oslo legeforening oppnevner en representant til fondsstyret. 



5 
 

§ 6 

Fondsstyrets oppgaver: 

a) Behandle innkomne søknader og anvise innvilgede søknader til utbetaling. 

b) Planlegge Fondets drift og organisere utleie av informasjons- og utstillingsplasser. 

§ 7 

Som forretningsfører fungerer Oslo legeforenings sekretariat.  

Fondets regnskapsår er 1.1. - 31.12. Regnskapet revideres av Oslo legeforenings revisor. 

§ 8 

De innkomne fondsmidler disponeres på følgende måte: Tidligere opprettet reservefond 

fristilles og står til Fondsstyrets disposisjon sammen med øvrige fondsmidler. Det utdeles 

inntil kr 60 000 per år fra Fondet. Midlene tilbakeføres Oslo legeforening dersom 

fondsmidlene ved regnskapsårets slutt utgjør mindre enn kr 40 000,-. 

§ 9  

Endring av Fondets vedtekter må vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet i Oslo legeforening. 

§ 10 

Informasjon om Fondet annonseres i Oslo legeforenings medlemsavis. Søknad om tildeling 

av midler skal sendes skriftlig til fondsstyret. Avslåtte søknader kan ikke ankes, men ny 

søknad kan fremmes senere. Større og langvarige prosjekter kan få bidrag flere ganger. 

§ 11 

Oppløsning av Fondet og disponering av Fondets midler kan bare vedtas av årsmøtet i Oslo 

legeforening med 2/3 flertall utover det som er omtalt i § 8. 
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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/ 

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

