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Om få dager er det påske 

Vi håper dere alle får noen velfortjente fridager. 

Men før den tid, her kommer litt informasjon fra Folkehelsekontoret. 

 

 

BKLEGE.no 
Bklege.no  til alle fastleger, helsestasjonsleger og sykehjemsleger er nå tilgjengelig.  
Nye og oppdaterte rutiner er på plass – fravær, honorar, kilometergodtgjørelse, osv.  

Har du innspill til informasjon som mangler, ta gjerne kontakt med oss på e-post: 

fastlege@baerum.kommune.no 

 

 

Ny prosedyre for utbetaling av Kilometergodtgjørelse ved pasientkjøring 
Bærum kommune har oppdatert ny rutine for utbetaling av kilometergodtgjørelse.  

Se bklege.no, under fastlegeadministrasjon/økonomi.  

Utbetaling skjer ved at fastlege sender faktura og alle vedlegg enten i post eller skannet til 

fastlege@baerum.kommune.no.  

Alle oppfordres til å bruke elektronisk faktura. 

  

 

Ny varslingstjeneste for luftkvalitet 
Det har nå kommet en ny nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet.  

Den landsdekkende tjenesten «Luftkvalitet i Norge», varsler hvor mye svevestøv og 

nitrogendioksid det er i luften i dag og i morgen. Befolkningen, og spesielt utsatte grupper, får 

helse- og aktivitetsråd. 

Helserådene gjør at personer med nedsatt lungefunksjon eller kronisk hjertesykdom gis mulighet 

til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning.  

Varslingstjenesten kan dermed bidra til å redusere negative helseeffekter i befolkningen.  

Tjenesten finner du på luftkvalitet.miljostatus.no. Vi ber dere informere aktuelle risikopasienter 

om dette tilbudet, slik at de selv kan vite hvilke hensyn de bør ta. 

 

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
Nyttig informasjon fra Helsedirektoratet: 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus, publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018.  

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-

rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon  

 

Mer informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus i Bærum kommune finnes på bklege.no, 

under Psykisk helse og rus. 

 

 

 

 

FASTLEGENYTT 
April 2019 

http://www.bklege.no/
mailto:fastlege@baerum.kommune.no
mailto:fastlege@baerum.kommune.no
https://luftkvalitet.miljostatus.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon


Stanga avlastningssenter 
Stanga avlastningssenter tilbyr avlastning til familier som har barn/unge med psykiske 

helsevansker i alderen 10-18 år. Informasjon finnes også på bklege.no. 

 

Stanga avlastningssenter brosjyre: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/avlastnings--og-

barnebolig/informasjonsfolder-stanga-avlastningssenter.pdf 

 

 

Betalte SMS bestillinger 
Fra Helsedirektoratet: 

Fastlegene er førstelinjen og viktig bærebjelke i helsetjenesten og fastlegeordningen er en del av 

den offentlige helsetjenesten.  

Utgangspunktet i den offentlig finansierte helsetjenesten er at alle pasienter skal ha likeverdig 

tilgang og behandles likt. 

Det er kjent at pasienter påføres egenbetaling utover hva som er hjemlet i regelverket. Gebyr på 

bruk av SMS bestillinger er ulovlig egenbetaling. Det er uten rettslig betydning om det er 

behandler selv eller en tredjepart som behandler har inngått avtale med som mottar betalingen. 

Folkehelsekontoret ber om at leger og legekontor som i dag har en praksis som strider mot 

gjeldende regelverk legger om praksisen på en slik måte at regelverket etterleves.  

 

 

Tolketjenesten Easy Translate 
Anbefalt nivå for tolk er nivå 3.  

Akutt-tolk bestilles via telefon, 23 96 33 83, 23 96 02 63 eller 21 38 03 03.   

Det er viktig å minne tolken på tolkerollen før oppstarten av oppdraget 

 Tolken tolker alt som sies 

 Tolken skal være nøytral, upartisk 

 Tolken har streng taushetsplikt 

 Tolken må ikke ta vare på noen notater 

Tolk som ikke benyttes skal alltid avbestilles.      

 

  

 

Vi ønsker dere alle en riktig god påske. 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe vi kan bistå dere med. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

Tonje, Karen Margrethe og Michaela  

 

Kontakt informasjon: 

Tonje Vågårøy 

Avdelingsleder Folkehelsekontoret 

Mobil: 922 12 036 

Mail: tonje.vagaroy@baerum.kommune.no 

 

Karen Margrethe Kristensen og Michaela Reiselova 

Enhet for fastlegeordningen 

Mobil: 482 59 269 

Mail: karen.kristensen@baerum.kommune.no  

Mail: michaela.reiselova@baerum.kommune.no 
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