
10.3 Referansegruppe for farmakoterapi i allmennpraksis 

Gruppen har i 2013 bestått av: 
Anne Stubdal, Geir Flatabø, Ketil Arne Espnes og Roar Dyrkorn (leder). 

Gruppen har ikke hatt noen møter i løpet av året. Medlemmene deltar i aktiviteter hver på sin 
front. 
Dyrkorn har vært med på å lage høringsuttalelser for NFA når det gjelder de nye 
antikoagulantene (NOAK) sammen med Bente Mjølstad. Dyrkorn og Espnes har også hatt 
innspill til høring om nye helsekrav vedrørende førekortforskriften. 

Leder Roar Dyrkorn har representert NFA i Rådet for legemiddelinformasjon. Dette er 
samarbeidsorganet mellom Legeforeningen og legemiddelindustrien hvor man stort sett 
behandler klagesaker angående legemiddelinformasjon som er fremmet for leger innen 
forskjellige fagområder. En rekke firma blir bøtelagt hvert år for overdreven optimisme rundt 
legemiddelbruk som ikke er dokumentert. 

Dyrkorn har også representert NFA i arbeidsgruppen som på vegne av Helsedirektoratet har 

utarbeidet ny veileder for bruk av vanedannende medisiner (benzodiazepiner, Z-hypnotika og 
opioider). Dette arbeidet er nå ferdig og man regner med at veilederen skal ha 
omtrent samme design som Sykmeldingsveilederen og kun være nettbasert. Arbeidet har tatt 

lang 
tid med gjennomgang av mange eksterne og interne høringsinstanser og man regner med at 

den blir publisert i løpet av sommeren/høsten 2014. 

Ellers driver både Ketil Espnes og Roar Dyrkorn som er spesialister i allmennmedisin og 

klinisk farmakologi en egen undervisningsaktivitet i klinisk farmakologi for 

allmennleger/fastleger med praksisbesøk i Trondheimsregionen og de har holdt flere kliniske 

emnekurs i praktisk klinisk farmakologi for fastleger. De har begge 20 % stilling i 

allmennpraksis, men hovedstilling ved Avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. 
I 2013 har de undervist i mange smågrupper og også holdt kliniske emnekurs på 

Nidaroskongressen og for Akershus Legeforening. 

Fastlege Wenche Haugen ved Edda legesenter i Trondheim tiltrer referansegruppen som nytt 
medlem fra nyttår. Hun har høst og vår 2013/2014 innehatt en 6 måneders LiS stilling ved 

Avd. for klinisk farmakologi. 
Gruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 2014. 

 


