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Nytt fra Folkehelsekontoret: 
 
Survey undersøkelsen  
Folkehelsekontoret har fokus på kvalitet i administrasjonen av fastlegeordningen og i den 

forbindelse har vi utarbeidet en elektronisk spørreundersøkelse/survey-undersøkelse til alle 

fastlegene i Bærum kommune. Denne undersøkelsen ble sendt ut 30.3.17. 

Undersøkelsen er en ren administrativ undersøkelse for å kartlegge kjerneinformasjon om våre 

fastleger. Survey-undersøkelsen implementeres som en årlig rutine som en del av kommunens 

systematiske kartlegging av fastlegeordningen i kommunen. 
 
 
Vedtatt indeksregulering av honorartakster for deltagelse i kommunalt planarbeid 
I henhold til vedtak i Samarbeidsutvalget den 22.11.16 vil kommunalt legearbeid, som deltagelse i 

kommunalt planarbeid, arbeidsgrupper og samhandlingsmøter, som utføres av fastlege som 

selvstendig næringsdrivende, godtgjøres etter dokumentert timeliste, med honorar per time i stedet 

for lønn. Praksiskompensasjon kommer ikke til utbetaling.  

For å sikre at timesatsen følger konsumprisindeksen, brukes takst tilsvarende 14 og 14 D i  

Normaltariffen; «Takster for allmennpraktiserende lege i fastlegeordningen» – sist gjeldende fra 1. 

juli 2016 til 30.juni 2017. Hoved tariffen fornyes årlig per 1. juli. 

For 2016 – 2017 utgjør satsen kr 1106,- per time for ikke-spesialister og kr 1294,- per time for 

spesialister. Avtalt for- og etterarbeid honoreres med halvparten av beløpet per påbegynte ½ time. 

 

Tjenesteleder i kommunen som ønsker bistand av fastlege, fyller ut og sender et bestillingsskjema  

til Folkehelsekontoret. Folkehelsekontoret videresender forespørselen til  

Legerådet som utnevner representant til arbeidet. Utvalgte fastlege tar direktekontakt med  

tjenesteleder for videre samarbeid. 

 

Folkehelsekontoret er økonomisk ansvarlig for avtalen og er satt til å administrere forespørsler i  

henhold til gitt budsjettramme. Ved avsluttet arbeid sender tjenesteleder en bekreftet timeliste til  

Folkehelsekontoret for utbetaling. 
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Nyheter fra Kommunen: 
 

 

Avdeling ergo- fysioterapi og hjelpemidler  
Ny organisering er nå på plass for ergo-fysioterapi- og hjelpemiddeltjenesten. 

Alle henvendelser angående ergo- og fysioterapi og hjelpemidler, skal rettes til Avdeling ergo- 

fysioterapi og hjelpemidler fra 29. mars 2017 

Tlf. nr: 67 50 88 00, telefontid hverdager kl. 9.00-11.30 og 12.00-15.00. 

E-post: post@baerum.kommune.no 

Avdelingsleder: Trine Arvidsen,  

Tjenesteleder Stian Rugsveen Engen 

 
 
Digital veileder for fysioterapi til kreftpasienter  
5.1.17 publiserte Helsedirektoratet en veileder, som en del av nasjonale handlingsprogrammet  

for kreft: 
https://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreft#aktuelle-fysioterapitiltak- 

 

En mer utfyllende veileder er publisert på NFF, faggruppe for onkologi og lymfologi: 

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Onkologi-og-lymfologi/Fysioterapi-til-

kreftpasienter 
 
 
 
 

Nytt fra Helsetjenester:  

 
 

Samarbeid knyttet til LAR-pasienter 
Legemiddelassistert rehabilitering er definert som tverrfaglig spesialisert behandling (§ 3 LAR-

forskriften), men gjennomføring av behandlingen, herunder rekvirering av legemidler til bruk i 

legemiddelassistert rehabilitering, kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten. 

Allmennlegens oppfølgning av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering skal alltid skje i nært 

samarbeid med spesialisthelsetjenesten (§ 5).  

 

I Bærum er det pt.178 pasienter som er innskrevet til LAR-behandling og de fleste følges opp av 

fastleger.  

De fleste problemer kan løses i etablerte ansvarsgrupper. Ved behov kan fastlegene ta kontakt med 

LAR-koordinator Jan Erik Hermansen Tlf 94806205 janher@vestreviken.no  eller seksjonsleder  

Hanne Reichelt Tlf 92294005 Hanne.Reichelt@vestreviken.no ved Poliklinikk 1, Bærum DPS Tlf 

67 81 43 50. 

I tillegg holdes det månedlige LAR-møter med representasjon fra rustjenesten i Asker og Bærum, 

Asker DPS og Bærum DPS. Her kan kompliserte saker og mer prinsipielle spørsmål drøftes.  

 

Dette halvåret er møtene ved Asker DPS: 

31. mars 9-11.30, 28. april 9-11.30, 2. juni 9-11.30 

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen møtte på et LAR-møte sammen med en fastlege i 

februar og vi hadde stort utbytte av møtet. Fastleger kan melde saker til Jan Erik Hermansen eller 

Hanne Reichelt og avtaler med dem når saken kan drøftes på et LAR-møte. 
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Nytt politidistrikt: Bærum en del av Oslo politidistrikt 
 
 Fra 1. januar ble Asker og Bærum politi innlemmet i Oslo politidistrikt, med en interimperiode 

frem til 27. april 2017. Oslo politidistrikt vil oppdeles i geografiske driftsenheter (GDE) og de 

fleste nærpolitifunksjonene vil driftes fra disse.  

Asker, Bærum og Majorstua vil være en enhet med politihuset i Bærum som hovedkontor. 

Det som forsvinner fra Asker og Bærum politistasjon er blant annet operasjonssentralen og 

arresten. Begge funksjonene vil flyttes til Grønland politistasjon 27. april 2017. 

Dette får betydning for bestilling av politibistand i forbindelse med psykiatrioppdrag. Ved 

planlagte aksjoner ønsker politiet at særskilt skjema benyttes. Se vedlegg. 

Ved hasteoppdrag kontaktes operasjonssentralen ved Grønland politistasjon på  

Tlf: 24 17 20 31 (etter 27.4.) 

 
 
 
 
 
 
Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? 

Ta kontakt med oss; 
 
 
Karen Margrethe Kristensen: 
Jobb: 67503213 
Mobil: 482 59 269 
Mail: karen.kristensen@baerum.kommune.no 
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