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Nytt fra folkehelsekontoret: 

 

BKLEGE.no 
Bklege.no er et levende dokument hvor det hele tiden kommer inn ny informasjon.  

Se linker:  

Rådgivning rus og psykisk helse       http://bklege.no/page36.html  

Flytskjema Fastlege – Psykisk helse og rus     http://bklege.no/page38.html 

Samarbeidsrutine mellom fastleger og Barn og unge    http://bklege.no/page27.html 

  

Prosedyre for utbetaling av Kilometergodtgjørelse ved pasientkjøring 
Bærum kommune har rutine for utbetaling av kilometergodtgjørelse.  

Se bklege.no kilometergodtgjørelse     http://www.bklege.no/page23.html 

 

Tolketjenesten Easy Translate 
Kommunen har rammeavtale med Easy translate. Hvert fastlegekontor har egen avtale som opprettes av 

Folkehelsekontoret og faktureres direkte til oss. 

Alle fastleger skal bruke telefontolk så langt dette lar seg gjennomføre. 

 

NEL 
Bærum kommune har en avtale med Norsk Helseinformatikk om rabattert pris på kvalitetssikringssystemet 

NEL.  

Denne avtalen omtales som Bærumsavtalen og administreres av Folkehelsekontoret 

 

Fravær fra praksis og vikar 
Alt fravær og bruk av vikar administreres via Folkehelsekontoret etter gjeldende regelverk,  

ASA 4310. 

Se link til Fravær:       http://bklege.no/page22.html 

 

Endring i listestørrelse 
Ved ønske om endring av listestørrelse hos HELFO, sendes mail til fastlege@baerum.kommune.no da dette 

håndteres av Folkehelsekontoret.  

 

Deltagelse i kommunalt arbeid – honorar 
Bærum kommune ønsker fastlegedeltagelse inn i ulikt overordnet kommunalt arbeid,  

i prosjektgrupper mm.  

Dette arbeidet honoreres tilsvarende takst 14 og 14b, som administreres fra Folkehelsekontoret. 

 

Nytt fra legevakten: 
Fastlegene dekker ettermiddagsturnusene ved legevakten se Fastlegeforskriften  

kap 3, § 13. Den enkelte turnus består for tiden av ca. 10 ettermiddagsvakter per kalenderår. 

Flere fastleger har påtatt seg vaktturnus ved legevakten denne høsten.  

Det synes vi er flott, velkommen til alle. 

Legevakten innfører ny rutine. Pasienter med lav medisinsk hastegrad som får time hos sin fastlege samme 

eller neste dag, får ikke tilbudt legekonsultasjon ved legevakten. 

  

Kontaktperson:  Hilde Sølvberg, avdelingsleder Asker og Bærum Legevakt 

 

FASTLEGENYTT 
Desember 2019 
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Nytt fra kommuneoverlegene: 

 
Ny varslingsplikt til Helsetilsynet ved dødsfall eller svært alvorlig skade på 

pasient etter hendelser i de kommunale helse-omsorgstjenester 
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2019/ny-

varslingsplikt-til-statens-helsetilsyn-om-dodsfall-og-svart-alvorlige-skader-etter-hendelser-i-kommunale-

helse--og-omsorgstjenester/   

Den nye lovbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven §12-3 a er: «Virksomheter som er omfattet av 

loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller 

bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at annen pasient eller bruker skader en annen, jf. 

helsetilsynsloven § 6. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.» 

I denne sammenheng er den enkelte fastlege å betrakte som en virksomhet og er ansvarlig for straks å 

varsle Helsetilsynet ved uventet dødsfall eller alvorlig skade på pasient. Pårørende kan også varsle 

Helsetilsynet, men det fritar ikke fastlegen i å varsle. 

 

Medisinsk samhandlingsutvalg, MSU starter opp 
Medisinsk samhandlingsutvalg MSU, er det lokale samarbeidsutvalget mellom kommunene og 

lokalsykehusnivået. MSU har vedtatt mandat for Medisinsk samhandlingsutvalg. 

MSU er sammensatt av Asker og Bærum kommuner, Bærum sykehus, Asker og Bærum DPS og Blakstad 

sykehus. I utvalget er sykehusene representert ved leger fra psykiatrien og somatikken, og kommunene 

representert med fastleger og kommuneoverleger. Fra Bærum deltar fastlegene Kristin Grefberg og Kirsten 

Schjesvold og kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.   

Det var et innledende dialogmøte tidlig i høst og første ordinære møte avholdes onsdag 4.12. 2019. 

Hovedområder blir avklaring av ansvarsområder som følge av oppgaveoverføring og foreslå bedre 

samhandlingsrutiner. 

 Vedlagt mandat for MSU i Asker og Bærum. 

 

LIS 3  
I forbindelse med ny spesialistutdanning for allmennleger har kommunen fått et større ansvar og endrede 

oppgaver. 

Kommunens oppgaver er å sørge for:  

 utarbeidelse av individuell utdanningsplan sammen med den enkelte LIS 3. 

 supervisjon og regelmessig individuell veiledning for LIS 3  

 gjennomgang og godkjenning av læringsmål for LIS 3 

 å tilby anbefalte læringsaktiviteter 

 nødvendig praksis i spesialisthelsetjenesten/ kommunehelsetjenesten 

 permisjon for gjennomføring av praksis og kurs 

 rapportering og tilbakemelding til Helsedirektoratet  

 

LIS 3`s utdanningsperiode er stipulert til 5 år og basert på innfrielse av læringsmål.  

Tjenesten består av: 

 minst 2 år i åpen uselektert allmennpraksis  

 6 måneder eller 3+3 måneder i spesialisthelsetjenesten  

 resterende 2,5 år kan gjennomføres ved allmennpraksis eller ved andre kliniske allmennmedisinske 

oppgaver som sykehjem, helsestasjon eller KAD  

 LIS 3 skal følge veiledningsgruppe i 2 år og ha individuell veiledning 3 timer pr uke i 10,5 

måneder i hele perioden  

 LIS 3 skal ha 40 legevakter og gjennomføre 4 grunnkurs, 6 emnekurs, akuttmedisinkurs og 

sakkyndighetskurs 

Ansvaret for koordinering, veiledning og oppfølging av LIS 3 i Bærum kommune er lagt til 

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

rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon  

Pakkeforløp for hjerneslag 
Helsedirektoratet har publisert nyttig informasjon om Pakkeforløp for hjerneslag, november 2019. 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag 

 
Nyheter fra kommunen: 

Rådgivning Rus og Psykisk helse 
Tidlig innsats heter nå Rådgivning Rus og Psykisk helse.  

Vi har etter to driftsår, gjort oss erfaringer med hensyn til hvem som henvender seg til oss. Det er en svært 

bred målgruppe. Mange med store og sammensatte hjelpebehov, og personer som ikke tidligere har søkt 

om hjelp og som tar kontakt for første gang. 

Oppsummert har vi opplevd at navnet Tidlig innsats i liten grad beskriver det vi driver med eller rommer 

tjenestene vi gir. Vi er derfor glad for navnebytte. 

Se link:    http://bklege.no/Raadgivning%20rus%20og%20psyk%20brosjyre19.pdf 

 

 
 
 

 
 

Vi ønsker alle våre fastleger en riktig God Jul og et Godt Nytt år! 

 

Takk for godt samarbeid til dere alle i et travelt og spennende 2019, 

vi gleder oss til å jobbe videre i 2020. 

 

Julehilsen fra 

 

Tonje, Michaela, Bjørg og Karen Margrethe 
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