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Kjære kolleger! 

 

I dag har WHO definert epidemien med koronaviruset som en pandemi. 

Covid-19 har fått konsekvenser for oss alle, både som privatpersoner men ikke minst som 

praktiserende spesialister. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det er viktig å være forberedt og 

følge godt med på all informasjon som gis. 

 

Smittevern: Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet gjelder også for oss i møte med pasientene og 

andre. Det bør vurderes å sende SMS til pasienter om at de ikke må møte opp til undersøkelse hvis de 

har vært i områder med stor risiko for smitte eller kan ha vært i nærkontakt med smittede. I tillegg 

velger noen å be pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon å utsette konsultasjonen. Mulighet for 

hånddesinfeksjon på venterom og andre smitteverntiltak lokalt i praksis kan også anbefales. I tillegg er 

det viktig å ha riktig informasjon på hjemmesiden om tiltak for å begrense smitte. 

Ved behov for smitteoppsporing hos den enkelte, gjelder lokale tiltak der man har praksis, i regi av 

kommuneoverlege/bydelsoverlege.  

 

Beredskap: Avtalespesialister er en del av «sørge for- ansvaret» i spesialisthelsetjenesten. Implisitt i 

dette ligger det at i en krisesituasjon der helseforetakene er presset, kan det bli nødvendig med et 

tettere samarbeid med avtalespesialistene. Noen av oss har allerede fått forespørsel om ledig kapasitet 

fordi helseforetaket har definert grønn beredskap i avdelingen. 

 

I forbindelse med koronautbruddet får myndighetene utvidet fullmakt til å kunne pålegge tjenesteplikt 

eller beordre helsepersonell å arbeide utover ordinær arbeidstid. Denne adgangen er hjemlet i 

Helseberedskapsloven og er sovende bestemmelser som ble tatt i bruk etter kongelig resolusjon av 6. 

mars i år . Loven gjelder både sykehusleger, fastleger og avtalespesialister. Den gir Helsedirektoratet 

(som har fått delegert denne myndigheten fra Helse- og omsorgsdepartementet) anledning til å beordre 

personell til "å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid". Pålegg kan ikke gis 

til gravide eller til personer under 18 eller over 65 år, og heller ikke til personer som alene har 

omsorgen for barn under 16 år eller for funksjonshemmede.  

  

I følge departementet skal det ikke ennå beordres noen etter denne bestemmelsen, men den gir 

mulighet for det dersom situasjonen eskalerer og det blir behov for dette. Les mer om dette i nettsak på 

Legeforeningen.no:  

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/beredskapstiltak-for-a-sikre-nok-helsehjelp/ 

 

Økonomi: RHFene bekrefter at driftstilskuddet ikke skal avkortes ved fravær fra praksis ved karantene 

eller sykdom på grunn av Covid-19. Forøvrig gjelder reglene i SOP og Storebrand etter 16 dagers 

fravær. Noen har i tillegg annen forsikring fra første fraværsdag. 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/beredskapstiltak-for-a-sikre-nok-helsehjelp/
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Det har kommet henvendelser fra noen av dere om det er mulighet for økonomisk kompensasjon på 

annen måte ved fravær. Dette vurderes fortløpende i samarbeid med JA-avdelingen.    

 

Legeforeningen har opprettet en gruppe i sekretariatet som jobber fortløpende med situasjonen. Det er 

involvering fra flere andre også i mange prosesser som er viktige for dere som er medlemmer.  

 

Det anbefales å følge med på www.legeforeningen.no og www.fhi.no der det er oppdatert informasjon 

til enhver tid. 

 

Takk for at dere står på i denne krevende tiden, til det beste for pasientene! 

 

 
Frøydis Olafsen 

leder PSL 

 

http://www.legeforeningen.no/
http://www.fhi.no/

