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1 STYRET 

 

1.1 Styret 1.9.2013-31.8.2015 
Marit Hermansen, Namnå, leder 

Petter Brelin, Halden, nestleder 

Morten Laudal, Son, 

Bente Mjølstad, Ranheim 

Fuk-Tai Sundvor, Oslo 

Torgeir Hoff Skavøy, Nesttun 

May-Lill Johansen, Tromsø 

 

Varamedlemmer: 

Nina Wiggen, Rasta 

Sirin Johansen, Tromsø 

Ørjan Waldenstrøm, Bø i Telemark 

 

Styret 1.9.2015-31.8.2017 

Petter Brelin, Halden, leder 

Torgeir Hoff Skavøy, Nesttun, nestleder 

Bente Prytz Mjølstad, Ranheim 

Nina Wiggen, Rasta 

Sirin Johansen, Tromsø 

Lina Linnestad,Vestby 

Stefan Hjörleifsson, Bergen 

 

Varamedlemmer:  

Ehsna Ali, Oslo 

Per Martin Sommernes, Moss 

Eirik Viste, Stavanger 

2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE  

Foreningen er for tiden direkte representert i Landsstyret med tre representanter gjennom FaMe 

Valggruppe 3 – allmennmedisin. 

 

Leder i NFA er valgt inn i sentralstyret fra 1.9.13 til 31.8.15, og sitter i Landsstyret for 

sentralstyret. 

 

Følgende representanter er valgt for perioden 1.9.2013 – 31.8.2015: 

Morten Laudal 

Petter Brelin 

Bente P. Mjølstad (spesialistkandidat) 

 

Vararepresentanter for spesialistkandidaten: 

Ørjan Waldenstrøm 

 

Øvrige vararepresentanter: 

Torgeir Hoff Skavøy 

Fuk-Tai Sundvor 
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May-Lill Johansen 

Sirin Johansen 

 

Leder i NFA er ikke valgt inn i sentralstyret fra 1.9.15 til 31.8.17, og sitter ikke i Landsstyret for 

sentralstyret. 

 

Følgende representanter fra NFA er valgt for perioden 1.9.2015 – 31.8.2017: 

Petter Brelin 

Torgeir Hoff Skavøy 

Nina Wiggen (spesialistkandidat) 

 

3 MEDLEMMER 

Per 31.12.2015 hadde foreningen totalt 6245 medlemmer, herav 82 assosierte. 
 

4 ÅRSMØTET 2015  
 

Referat Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 2015 

Sted: Quality Hotell Fredrikstad, 7. mai 2015 kl. 13-18  

 
Det var totalt 125 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte medlemmer, gjester og 

sekretariat, under sak 1, 2 og 3. Det var totalt 50 personer til stede fra punkt 4 – 12.  

Marit Hermansen åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester velkommen.  

Til behandling forelå følgende saker:  
 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps. 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Bente Thorsen og Hans Høvik ble valgt til 

dirigenter. Anne Ormshammer og Martin Chapman ble valgt til referenter. Tor Carlsen, Ida Stenberg 

Angeltun og Karin Wallin ble valgt til tellekorps. 

 

2. Godkjenning av dagorden og forretningsorden.  

Dirigentene presenterte forretningsorden. 

Vedtak: Dagsorden – med tilleggssak om suppleringsvalg i honorarutvalget - og forretningsorden 

ble godkjent. 

Leder av valgkomiteen, Gisle Roksund, orienterte om forslag til nytt styre, jfr punkt 11. 

 

3. Helsepolitisk verksted 

Petter Brelin introduserte dagens debattema: Framtidens primærhelsetjeneste – hva er 

utfordringene? 

 

Anna Stavdal innledet om allmennlegetjenestens historikk, og om «Sju teser for 

allmennmedisin» som ble utarbeidet av styret i Norsk selskap for allmennmedisin som en 

oppsummering av «tenkedugnad» 2000-2001- 

 

I sin tale til årsmøtet tok Marit Hermansen opp forholdet mellom to av disse tesene: ”Gi mest til 

de som  har størst behov” og ”Ta ledelsen”. Ministeren har sagt tydelig fra vi må gi bedre 

tjenester til de med medisinsk krevende tilstander, at fastlegene vil få flere å jobbe sammen med 

og at vi skal bygge ned siloene. I dag er det for travelt til å finne arenaer for å møtes og 
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relasjonsbygging er nedprioritert i kommunens organisasjon - i alle fall i helsetjenestene. Skal de 

ble en endring med dette må kommuneledelsen ville det.  Rådmannen er ledelsen. Det er 

rådmannen som må kreve at tjenestene samarbeider, etterspørre kvaliteten på fastlegekontorene 

og må tenke på hvordan dette skal ledes. Rådmannen må interessere seg for helsetjenesten må vi 

også interessere oss for ledelse. Kommuneoverlegene må være en nær rådgiver for rådmannen i 

dette, men vi må interessere oss for klinisk ledelse hvis vi skal klare å levere de beste 

helsetjenestene. Vi må ta den faglige ledelsen i teamsamarbeid rundt pasientene. 

 

 (Leders tale er i sin helhet lagt ut på NFAs hjemmesider). 

 

Etter innledningen ble følgende oppgaver presentert: 

 

Gruppeoppgave 1: 

• Hvordan skal vi samhandle med andre tjenester? 

• Hva fungerer godt i din kommune? 

• Hvis du fikk ønske deg noe på øverste hylle for å bedre samarbeidet – hva var det? 

 

Gruppeoppgave 2: 

• Hvordan skal kommunen lede samarbeidet om de skrøpeligste pasientene? 

• Hva fungerer godt i din kommune? 

• Hvis du skulle ønske deg noe på øverste hylle – hva trengs for god ledelse i din 

kommune? 

• Trenger vi en bransjenorm? 

• Hva slags forventninger skal kommunen og pasientene ha til legekontorene 

 

Det ble deretter holdt rundebordsdebatt med 14 grupper. Referent på hvert bord fikk ansvar for å 

samle og sende innspillene til NFA.  Bente P. Mjølstad var moderator, og oppsummerte 

momenter underveis. Debatten varte i 70 minutter.  

 

4. Årsmelding for 2014 

Årsmeldingen ble vedtatt uten kommentarer 

 

5. Evaluering av fastlegen.no 

Torgeir Hoff Skavøy orienterte om nettstedet. Nettstedet er lite brukt. AF har fattet vedtak om at 

fastlegen.no skal avvikles.  

 

Forslaget om nedleggelse vedtatt.  

 

6. Evaluering av ALIS-utvalget 

Petter Brelin orienterte om arbeidet i ALIS og oppstartshåndboken. Organisasjonsmessig 

plassering har vært diskutert. Det er uhensiktsmessig med to moderorganisasjoner. AF foreslås 

som moderorganisasjonen for ALIS, med et styremedlem fra NFA representert i utvalget. Se 

vedtektsendring unger punkt 7. 

 

7. Vedtektsendringer ALIS 

Forslag til vedtak (nytt punkt 11 i kursiv): 

§ 3-2-3 Styrets oppgaver  

Styret handler med ansvar overfor årsmøtet og har til oppgave:  
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1. å ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av 

interesse for foreningen og dens medlemmer 

2. å lede foreningens virksomhet, gjennomføre arbeidsprogrammet, disponere foreningens 

midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve fullmakter gitt av årsmøtet 

3. å gi årsmelding og legge fram for årsmøtet regnskap revidert av statsautorisert revisor 

4. å inngå avtale med Legeforeningen om sekretariat og sekretariatsleder. Styret fastsetter 

instruks for sekretariatsleder i samarbeid med Legeforeningen. Styremedlem som søker 

stillingen som sekretariatsleder må fratre sitt verv. 

5. bistå Allmennlegeforeningen med faglige utredninger som grunnlag for 

fagforeningspolitikken 

6. opprette og avvikle allmennmedisinske referansegrupper herunder oppnevne ledere i 

gruppene 

7. videreføre undervisningssamarbeidet med Allmennlegeforeningen i henhold til avtale 

8. oppnevne representanter til internasjonale organisasjoner/møter årsmøtet har vedtatt 

deltakelse i 

9. drive nettside på internett 

10. å velge av representanter og vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre av og blant 

styrets medlemmer. Leder og nestleder skal velges til landsstyre 

11. å velge representanter og observatører til utvalg hvor Norsk forening for allmennmedisin 

er representert.  

 

Vedtektsendringene ble vedtatt. 

 

 

8. Referansegruppen i overdiagnostikk orienterer om sitt arbeid 

Morten Laudal orienterte om referansegruppens arbeid, og viste til utkast til policydokument. 

Referansegruppa ønsket innspill fra årsmøtet til videre bearbeiding.  Elisabeth Swensen 

presenterte hovedinnholdet i dokumentet.  Temaet får økende oppmerksomhet både nasjonalt og 

internasjonalt.  Dokumentet sikter mot å gi leger ryggdekning for å ta avgjørelser og våge å bruke 

medisinsk skjønn.    

 

Årsmøtet hadde - i korte trekk - følgende innspill: 

 

• forskningen har også en rolle som drivkraft for overdiagnostikk  

• diskusjonen er brennbar, og har splittet fagmiljøet i enkelte land 

• vær bevisst på ordlyd/formuleringer – hvem er målgruppen? Viktig å tenke 

brukerperspektiv 

• bekymring for egentester og app’er  

• forsvarlig fordeling av ressurser er en etisk problemstilling 

• unge leger trenger ryggdekning for sine avgjørelser 

• belegge påstandene i dokumentet med referanser for å gi mer tyngde 

• problematisk at skolebarn trenger en diagnose for å få hjelp. Dette kan bidra til 

overdiagnostisering av barn.  

• fokusere på god og adekvat diagnostikk 

• NAV kan også ses som en drivkraft for overdiagnostikk 

• viktig at dokumentet finner gjenklang i miljøer som er opptatt av det samme – ikke 

glemme partene i arbeidslivet. M-health og E-health er i sterk utvikling.  
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Utfyllende innspill går til referansegruppa som bearbeider dokumentet før det oversendes styret 

til godkjenning. 

 

 

9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2014 

Marit Hermansen la fram regnskapet og åpnet for spørsmål. To spørsmål ble besvart. Regnskapet 

ble godkjent.  

 

10. Budsjett 2016 

Honorarutvalgets innstilling 

Mette Brekke presenterte utvalgets innstilling.  Nest siste avsnitt i innstillingen korrigert til hhv 

1,9G og 0,5 G.  

 

Spm. fra Hans Kristian Bakke: Skal også private forsikringer avkortes?  

Kari Sollien svarte at det oppfattes at det skal gjelde også privat forsikring for å begrense den 

økonomiske risikoen for foreningen.  

 

Honorarutvalget innstilling godkjent.  

 

Marit Hermansen presenterte budsjettet. Forslag om årsmøtefastsattkontingent på 500 kr.  

  

Årsmøtet vedtar budsjettet, med fratrekk for den posten som er utgiften til fastlegen.no. 

 

 

11. Valg av leder, nestleder og styre 

 

Valgkomiteens forslag ble lagt fram.   

 

Petter Brelin (leder) 

Torgeir Hoff Skavøy (nestleder) 

Bente Prytz Mjølstad styremedlem 

Nina Wiggen (styremedlem) 

Sirin Johansen (styremedlem) 

Lina Linnestad (styremedlem) 

Stefan Hjörleifsson (styremedlem) 

 

Eshna Ali (vara) 

Per Martin Sommersnes(vara) 

Eirik Viste (vara)  

 

Alle ble valgt ved akklamasjon.  

Suppleringsvalg Honorarutvalget 

 

 

Opprinnelig innstilling fra Honorarutvalget: 

 

Honorarutvalg 2014-2016 

Eirik Bø Larsen 

Gabriele Nilsen   
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Mette Brekke 

 

Gabrielle Nilsen har i etterkant måttet trekke seg.  

 

Forslag til ny kandidat fram til årsmøtet i 2016: 

Martin Chapman 

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

 

12. Valg av valgkomite 

 

Nye kandidater i kursiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ble valgt ved akklamasjon.  

 

 

13. Fastsettelse av tid og sted for Årsmøtet 2016 

Nils Kristian Klev presenterte sted og tid for neste årsmøte: Onsdag 11. mai 2016 på First Hotel 

Ambassadeur i Drammen 

 

 

Årsmøtet ble avsluttet ved at styreleder takket avtroppende styremedlemmer for sin innsats. 

Nestleder takket styreleder for fire flotte år, og ønsket lykke til med videre arbeid.   

 

5 STYRETS ARBEID  

5.1  Oversikt 

 

Styret har hatt tilsammen elleve styremøter i 2015. Det har vært avholdt to arbeidsmøter i tilknytning 

til styremøter. Også i 2015 er det avholdt fellesmøte med AF for å diskutere saker som begge styrer 

arbeider med. Styret har til sammen behandlet 192 saker. Referatene er publisert på NFAs nettsider. 

 

NFA har hatt høy aktivitet i 2015. Våren ble preget av presidentvalget i legeforeningen. Marit 

Hermansen, forrige leder i NFA, stilte til valg som legeforeningens nye president. Det ble arbeidet 

godt og målrettet i foreningen for å forankre Marit i hele organisasjonen. Marit ble enstemmig valgt 

som president på landsstyret i mai. Vårt budskap til våre kolleger i andre deler av foreningen vant 

gehør, hun ble valgt uten motkandidater. Marit har allerede vist seg som en god og samlende 

 Funksjon Navn periode  
1 Leder Gisle Roksund, Skien Til 2017  

2 Medlem Peter Prydz, Hammerfest Til 2017  

3 Medlem Fuk-Tai Sundvor, Oslo Til 2019  

4 Medlem Hans Høvik, Bergen Til 2019  

5 Medlem May-Lill Johansen, 

Tromsø 

Til 2019  

6 Vara  Trine Bjørner, Oslo Til 2017  

7 Vara Karsten Kehlet, Senja Til 2017  

8 Vara Aase Aamland, Vennesla Til 2019  

http://www.legeforeningen.no/nfa
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president for foreningen. NFA har grunn til å være stolte av Marit som president, hun er den første 

presidenten som kommer fra en fagmedisinsk forening. Valget av en tidligere leder fra NFA viser at 

den fagmedisinske aksen er sterk med stor legitimitet i hele foreningen. 

 

Mye av aktiviteten til foreningen i 2015 har vært knyttet til arbeid med utspill og initiativ fra 

regjeringen som har betydning for det allmennmedisinske fagområde. Stortingsmeldingen om 

primærhelsetjenesten ble lansert samtidig som vi arrangerte Våruka i Fredrikstad sammen med AF. I 

tråd med det som var mest omtalt i stortingsmeldingen, hadde NFA samhandling i den kommunale 

helsetjenesten som tema på årsmøtet i Våruka. Vi arrangerte et allmennmedisinsk verksted om 

temaet, noe som var svært nyttig for det videre arbeidet med meldingen. De erfaringer som vi høstet 

under det allmennmedisinske verkstedet tok vi med oss videre til politikere og byråkrater som 

bakgrunnsinformasjon for hvordan dette fungerer rundt i landet.  

 

Stortingsmeldingen - "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet" - er den første 

stortingsmeldingen om helsetjenesten i kommunene. Det er mange positive elementer i meldingen, 

som tar opp viktige og relevante problemer i kommunene. Det er særlig arbeidet med pasienter med 

komplekse og krevende medisinske behov meldingen omhandler. Samtidig mangler meldingen 

tydelige signaler om i hvilken retning norsk primærmedisin skal utvikle seg i fremtiden og hvordan 

fastlegetjenesten skal utvikles og organiseres. Meldingen legger stor vekt på utviklingen av team i 

kommunehelsetjenesten, men sier lite om hvordan teamene skal organiseres og hvem som skal lede 

og ha ansvaret for disse teamene.  Departementet presiserte høsten 2015 at primærhelseteam er å 

forstå som utvidede fastlegekontor med flere faggrupper, og med fastlegen som teamleder. 

 

Legeforeningen ønsket meldingen velkommen, men har hatt vansker med å tolke signalene om team 

og fraværet av omtale av legetjenestene skal tolkes. Legeforeningen utarbeidet av den grunn en egen 

rapport som en kommentar til og et tillegg til stortingsmeldingen. Denne rapporten har blitt godt 

mottatt og har bidratt til at behandlingen av meldingen i Stortinget resulterte i flere relevante 

merknader vedtatt av helse og omsorgskomiteen.  

 

Spesialistutdanningen 

Myndighetene har hatt et ønske om å reorganisere spesialistutdanningen av leger siden Stortinget ba 

om en gjennomgang av utdanningen i 2009. Direktoratet startet utredning i 2012 og kom med en 

rapport til departementet i 2014. Denne rapporten var i hovedsak akseptabel i våre øyne. 

Departementet var imidlertid ikke fornøyd og ba direktoratet om presisering av ansvar og 

organisering der departementet påla direktoratet å lage en modell der utdanningen av legespesialister 

skulle legges til regionale utdanningssentra under RHFene. Dette innebar at allmennmedisinske 

spesialistkandidater skulle utdannes i sykehusstrukturen. NFA har arbeidet mye for å unngå at dette 

ble vedtatt. Vi har gitt tydelige tilbakemeldinger til myndighetene om at allmennmedisinen er et eget 

fag, et fag som ikke er en kombinasjon av mange sykehusspesialiteter og at vårt fag må læres i 

allmennpraksis av lærere og veiledere som primært arbeider som fastleger.  

 

Etter en lang og til dels uoversiktlig prosess med en rekke aktører virker det som våre argumenter har 

hatt gjennomslag. Vi er godt fornøyde med det resultatet vi har fått. Allmennmedisinsk 

spesialistutdanning skal fortsatt organiseres og forvaltes av legeforeningen på samme måte som 

tidligere. Samtidig får sykehusene ansvar for å tilby sykehustjeneste til fastleger under spesialisering. 

Legeforeningens spesialistkomiteer skal gi innspillene til direktoratet om hva den enkelte 

spesialistutdanning skal inneholde. Dette gir en trygghet for en god og omfattende 

spesialistutdanning der faget og fagets egne aktører fortsatt skal bestemme innholdet i utdanningen. 

Samtidig vil myndighetsansvaret være tydelig og gi tilfredsstillende kontroll for myndighetenes 

behov.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/?ch=1&q=
https://legeforeningen.no/emner/andre-emner/publikasjoner/rapporter/sammen-for-en-bedre-primarhelsetjeneste/
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5.2  Styrets arbeidsprogram 

 

Arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i mai 2014. Det nyvalgte styret utarbeidet nytt 

arbeidsprogram høsten 2016. Dette arbeidsprogrammet har vært førende for aktiviteten i styret 

høsten 2015. Det nye arbeidsprogrammet blir presentert som egen sak på årsmøtet.  

Arbeidsprogrammene er delt i «satsingsområder» og «fokusområder».  Satsingsområder er 

områder der styret aktivt skal prøve å sette dagsorden. Fokusområdene er tema som styret skal 

prioritere, og hvor det er pågående arbeid.  

 

Med en slik prioritering vil det alltid være områder som ikke er nevnt i arbeidsprogrammet, men 

hvor NFA likevel har vært aktivt deltakende. I årsrapporten vil dette gjenfinnes i egne kapitler. 

Arbeidsprogrammet fra 2014 innledes med følgende programerklæring:  

 

Faget allmennmedisin er i kontinuerlig utvikling i spennet mellom vitenskap og samfunn. Norsk 

forening for allmennmedisin skal lede denne utviklingen. Allmennmedisinsk praksis må bygge på 

forskning og erfaring fra primærhelsetjenesten fordi sykdomsmanifestasjon og forekomst her er 

annerledes enn i andre deler av helsetjenesten. Fagutøvelsen skal baseres på dokumentert viten, 

praktiske ferdigheter og erfaringsbasert kunnskap. Helsefremmende og forebyggende arbeid er 

en viktig og integrert del av allmennlegens virksomhet. Dette baseres best på mobilisering av 

ressurser og livskraft.  

 

5.2.1. Satsingsområder 

5.2.1.1. Overdiagnostikk/overbehandling 

Temaet blir diskutert både nasjonalt og internasjonalt. Tersklene for intervensjon og bruk av 

diagnoser senkes.  Leger opplever i stadig større grad at overdiagnostikk og – behandling 

svekker pasientsikkerheten. Dette kan fremme uhelse og representere overforbruk av ressurser. 

Referansegruppen for overdiagnostikk har utarbeidet et utkast til policydokument om 

overdiagnostikk som ble presentert på den internasjonale kongressen Preventing overdiagnosis i 

Washington i september 2015. Arbeidet mot "Too much medicine" er omfattet med stor interesse 

i hovedforeningen – Dnlf. Det er derfor nedsatt et utvalg som arbeider med et eget dokument i 

legeforeningens regi under ledelse av AF leder Kari Sollien.  Petter Brelin har sittet i denne 

arbeidsgruppen høsten 2015.   

 

5.2.1.2. Retningslinjer 

Gode nasjonale retningslinjer og veiledere er nyttig. Men hvis de ikke brukes, oppnås ikke 

tilsiktet effekt. Ofte ses mangler ved kunnskapsgrunnlag, utforming eller tilgjengelighet, og plan 

for implementering er fraværende.  Retningslinjer er oftest utviklet for enkeltsykdommer og har 

usikker relevans når flere sykdommer opptrer samtidig. Dette bidrar også til at retningslinjer 

ikke følges. Allmennleger bør ha en hovedrolle i utforming av kliniske retningslinjer for 

allmennpraksis. 

 

Helsedirektoratet har produsert en rekke slike dokumenter de siste årene, og NFA gir innspill til 

arbeidet både ved deltakelse i arbeidet og i høringssvar. Et gjennomgående problem er sjanger og 
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relevans. NFA erfarer at dette er bedre når leger fra praksisfeltet har fått delta i arbeidet, og med 

motsatt effekt når dokumentene er produsert fjernt fra praksis.  

Helsedirektoratet har hatt flere store utredningsarbeider hvor NFA har bidratt med mange dyktige 

kolleger. Legeforeningen har sluttført et internt utredningsarbeid for å se på egen rolle i 

utformingen av faglige veiledere hvor to av NFA-styrets medlemmer har deltatt.  

  

5.2.2. Fokusområder 

5.2.2.1. Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp døgntilbud - KAD 

Tilbudet ble lovpålagt (Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5) fra 1.1.16, men er allerede 

etablert i mange kommuner. KAD har utilstrekkelig faglig forankring, selv om det foreligger 

materiell fra Helsedirektoratet. Referansegruppen for KAD har utarbeidet en veileder. Det ble 

igangsatt arbeid med revisjon av denne veilederen høsten 2015. Vi håper at revisjonen vil være 

ferdig våren 2016. Regjeringen varsler innføring av KAD også for pasienter med psykisk lidelse 

fra 2017. Dette vil kreve ny og utvidet kompetanse i kommunene. NFA ønsker å bidra med å 

utvide veilederen til også å omfatte senger med psykisk syke KAD pasienter. 

  

5.2.2.2. Legevakt 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har beskrevet område som «- en nødetat i 

bakleksa». Leder har vært sentral i utarbeidelsen av Legeforeningens innspills rapport om 

legevakt. Leder sitter også i referansegruppen til Nasjonalt senter for legevaktsmedisin og har 

deltatt i flere møter og debatter med legevakt som tema.   

Akuttutvalget leverte sin NOU "Først og fremst" i desember som gir en god beskrivelse av 

utfordringene for legevakttjenesten. Det er stor enighet i fagmiljøene om hvor skoen trykker, og 

nå trengs det politisk handling for å bedre kvaliteten i den akuttmedisinske kjeden.  NFA har 

deltatt i flere møter og har gitt mye innspill til både akuttforskriften og til NOU om 

akuttmedisinske tjenester som kom i 2015.  

 

5.2.2.3 Multimorbiditet 

I årene som kommer, vil stadig flere pasienter få samtidige kroniske lidelser.  Mange av de store 

folkesykdommene har felles kilder og opptrer ofte samtidig hos samme pasient. Dette temaet vil 

få økende betydning for helsevesenet de nærmeste årene. Pasienter med multimorbiditet vil i stor 

grad måtte håndteres i primærhelsetjenesten, noe som vil gi nye utfordringer. Dette gjelder for 

det første kunnskapsgrunnlaget: Anbefalinger om medikamentell behandling er oftest basert på 

forskning som utelukker multimorbide pasienter. For det andre gjelder det å sikre samarbeid 

innenfor kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Dette perspektivet er av stor betydning for utviklingen av primærhelsetjenesten. NFA har 

arbeidet for å synliggjøre dette i mange fora. Vi har et ønske om å opprette en referansegruppe 

for multimorbiditet, men har så langt ikke lykkes med å finne kolleger som kan bidra i en slik 

gruppe.  

 

5.2.2.4 Kvalitet på fastlegekontoret 

Kommunene har fått tydelig ansvar for legekontorenes kvalitet gjennom den reviderte 

fastlegeforskriften. Det er imidlertid fortsatt uklart i de fleste kommuner hvordan dette ansvaret 
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skal ivaretas. 

 

Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk 

samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters landsforening stiftet Senter for 

kvalitet i legekontor – SKIL - i januar 2014.  Fond for kvalitet- og pasientsikkerhet har vedtatt 

bruk av inntil 60 % av fondets årlige bevilgning til etablering og drift av SKIL i tre år.  

SKIL har hatt en imponerende utvikling under sin leder Nicolas Øyane i løpet av sitt første år. 

Med basis i tidligere prosjekterfaringer er det etablert en metode for kvalitetsutvikling med bruk 

av e-læringsprogrammer, uttrekksverktøyet Medrave, etablering av veiledningsgrupper og 

pilotering av denne modellen – alt i løpet av det første året. 

I tillegg har det vært løpende kontakt med en rekke myndighetsorganer for å bidra sammen med 

myndigheten til øket kvalitet på de primærmedisinske tjenester – uten at det er kommet noe 

konkret ut av denne kontakten.  

 

5.2.2.5 Spesialiteten i allmennmedisin 

I høst la Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene frem forslag til innhold og 

organisering av fremtidig spesialistutdanning av leger. Der ble det blant annet foreslått at de 

regionale helseforetakene skulle ha ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

Dialogen mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen foregikk over lang tid og gjennom en 

rekke møter. Et gjentagende tema fra Helsedirektoratet har vært behovet for å sikre 

myndighetsrollen og utøvelsen av denne. Legeforeningens forslag om rollefordeling ble løpet av 

høsten avvist gjentatte ganger. Vi etablerte derfor dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.  

Etter mange møter og samtaler på politisk og administrativt nivå der NFA var aktiv med i 

dialogen med departementet, fikk vi gjennomslag for de viktige punktene.  

I desember mottok vi et brev fra HOD hvor roller, ansvar og oppgaver tydeliggjort og beskrevet i 

ny modell. Departementet erkjenner at Legeforeningen er både en fag- og interesseforening for 

leger. De anerkjenner at vi ivaretar i et stort ansvar innen utdanningen, og besitter viktig erfaring 

og kompetanse. Våre faglige organisasjonsledd blir fremhevet fordi de har stor legitimitet.   

Våre spesialitetskomiteer skal bestå i sin nåværende form og gi faglige innspill til direktoratets 

læringsmål og læringsaktiviteter. Utdanningsfondene skal benyttes som i dag – og 

Legeforeningen skal ivareta spesialistutdanningene i allmennmedisin – slik det fungerer i dag. 

Styret har hatt løpende kontakt med ledere i faste underutvalg, årlig møte med lederne i 

referansegruppene, regelmessige møter med spesialitetskomitéen i allmennmedisin, og 

kontaktmøte for kurskomitéer i januar 2015.  

 

5.2.2.6 IKT/EPJ 

IKT/ EPJ utviklingen har vært god etter at EPJ-løftet ble etablert i 2014. Allmennlegeforeningen 

forhandlet frem midler i normaltarifforhandlingene i 2014 som ble satt av til EPJ utvikling. Det 

er etablert et prosjekt i helsedirektoratet, kalt EPJ-løftet der disse midlene forvaltes i samarbeid 
mellom direktoratet og Legeforeningen. Tett og kontinuerlig samarbeid mellom fagbrukere, 
leverandører og prosjektledelse er en viktig nøkkel til EPJ løftet. Dette har vært en god og 
effektiv måte å drive utvikling av EPJ funksjonalitet på.  
EPJ løftet samarbeider også med myndighetenes prosjekt for elektronisk samhandling med 

innbyggerne. Digital dialog, som prosjektet heter, er i ferd med å etablere en nasjonal portal for 

kommunikasjon mellom pasient og fastlege. Vi håper at det i de kommende årene vil være 

mulighet for å videreføre dette prosjektet og derigjennom gjøre våre journalsystemer til enda 

bedre verktøy for fastlegene.  
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5.2.2.7 Pasientforløp i kommunen 

Diskusjonen på årsmøtet i 2015 tok for seg dette temaet.  

NFA har også deltatt i KS og Helsedirektoratets satsing på Nasjonalt læringsnettverk for 

utvikling av pasientforløp i kommunene. Et delprosjekt med fem av de i alt 50 deltakende 

kommunene utarbeidet anbefalinger for samarbeid mellom fastlegene og kommunenes pleie- og 

omsorgstjenester, herunder en sjekkliste for fastlegenes oppfølging av felles pasienter. 

 

5.3  Allmennmedisinsk forskning - AMFF 

 

Allmennmedisinsk forskningsfond ble etablert i 2007 av Legeforeningens sentralstyre. Fondet 

skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser, og bidra til etablering 

og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene. 

I 2015 ble det bevilget til sammen 13,7 mill. kroner fra Allmennmedisinsk forskningsfond til i alt 

25 prosjekter. Fondet mottok i alt 34 søknader med en samlet søknadssum på 23,3 mill. kroner. 

De siste årene har det ikke vært en reell økning av stipendmidlene. Staten bidrar ikke med friske 

midler i det AMFF er finansiert ved omdisponering av Legeforeningens fondsmidler.  

De allmennmedisinske forskningsenhetene (AFEne) fikk tildelt 23,8 mill. fra Norges 

forskningsråd for perioden 2013-2020 til ny forskerskole i allmennmedisin. Dette er en betydelig 

styrking av den allmennmedisinske forskningen i Norge og en anerkjennelse av AFEnes arbeid.  

 AFE Oslo og AFE Bergen har på oppdrag av Helsedirektoratet laget en utredning om etablering 

av forskningsnettverk i allmennmedisin. De avleverte sin rapport i november 2013 hvor de tilrår 

opprettelsen av nettverk etter modell fra Skottland.  Det er foreløpig ingen signaler om 

bevilgning til forskningsnettverk fra statlig hold. Vi vet at det trengs mer forskning i 

allmennmedisin. Logistikk ved datainnsamling i disse desentraliserte tjenestene er spesielt 

krevende, og forskningsnettverk vil være en viktig faktor for å fasilitere og styrke dette.  

Det vises til eget punkt om AFU. 

 

5.4  Grunnutdanningen 

 

Styret har kontakt med de medisinske fakultetene på ulike arenaer. Vi har bl.a. deltatt på 

Sundvolden seminaret for universitetene der studieplaner var et sentralt tema.  NFA har felles 

forståelse med de akademiske miljøene av behovet for styrket undervisning i allmennmedisin i 

grunnutdanningen. Flere styremedlemmer deltar i studentundervisning ved Universitetene, og 

bidrar på ulikt vis i de faglige diskusjoner ved de ulike fakultetene. 

 

5.5  Kurs 

 

Grunnkurs, lokale og nasjonale kurs, veiledningsgrupper og smågrupper er tallrike og 

sentrale faglige møteplasser for allmennlegene.  Mange medlemmer gjør her et viktig 

dugnadsarbeid som er helt avgjørende for allmennlegenes videre- og etterutdanning.  

Spesialitetskomitéen for allmennmedisin godkjente i 2015 707 kurs som tellende i videre- og 

etterutdanningen av spesialister i allmennmedisin. 
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NFA og AF har samarbeidsavtale om felles kurs. NFA er i tillegg arrangør, via 

referansegruppene, for flere andre kurs. De to foreningene har avholdt følgende felles kurs i 

2015: 

 

Nidelvkurset, februar  
Temaer: Lidelser i rygg og underekstremiteter, Scandic Nidelven Hotel, Trondheim.  
Antall deltakere: 44 
Kurskomité: Pål Kristensen (leder)og Stig Fossum 
 
Geilokurset, mars 
Temaer: Geriatri og Eldre - en ressurs  
Antall deltakere: 93 
Kurskomité: Gerhard Gerhardsen(leder ), Jan Arvid Prytz, Marianne Killi 
og Jørgen Smith 
 
Solstrandkurset, mai 
Temaer: Lungemedisin og farmakologi 
Antall deltakere: 106 
Kurskomité: Bernt-Olaf Flem (leder), Axel 
Heienberg, Camilla Hovig, Hege Tønnesen, Nina 
Helene Ingebrigtsen og Stian Wesnes. 
På foreningens time deltok Knut-Arne Wensaas 
 
Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Fredrikstad, mai 
Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer 
Antall deltakere: 52 
Kurskomité: Jørund Straand (leder), Morten 
Lindbæk, Mette Brekke, Elin O Rosvold 
Grunnkurs A- Allmennmedisin (EU-kurs) 
Antall deltakere: 60 
Kurskomite: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og 
Bjørg Dysthe. 
Emnekurs: Det moderne legekontor 
Antall deltakere: 24 
Kurskomité: Jørn Kippersund 
Klinisk emnekurs: Ultralyd 
Antall deltakere: 34 
Kurskomité: Geir Stene, Karoline van der Hagen Morten Glasø 
Kurs i helsepolitikk 
Antall deltakere: 97 
Kurskomité: Ivar Halvorsen og Ole Henrik Krat Bjørkholt 
Ledelseskurs 
Antall deltakere: 42 
Kurskomité: Tone Dorthe Sletten (leder), Kirsten Rokstad og Jeanette H Magnus 
 
Nord-Norgekurset på hurtigruteskipet M/S "Finmarken” på vei fra Kirkenes til 
Trondheim, oktober 
Tema: Mosjon eller medisin? Kurs i fysikalsk 
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medisin 
Antall deltakere: 119 
Kurskomité: Eigil Thorsen (leder)og Birger Løvland 
 
 

5.6  Ledelse 

 

For å få til integrerte helsetjenester i kommunene, er tydelig medisinsk faglig ledelse helt 

nødvendig. Dette var et av de viktige temaene i Stortingsmeldingen for primærhelsetjenesten. I 

tillegg til å styrke kommuneoverlegens rolle, må legekontorene profesjonalisere sin ledelse. 

Pasientbehandling er ofte å ta faglig ledelse over team bestående av flere profesjoner. Dette er en 

lederrolle som vi ønsker å tydeliggjøre og utvikle. Vi tror det mangler noen grunnleggende 

juridiske forutsetninger for å få dette til. NFA mener at kommunene bør ha avtaler med det 

enkelte legekontor; ikke bare med den enkelte fastlege.  Det er hindringer for et slikt avtaleverk i 

dag fordi legekontorene ikke er rettssubjekter. Dette bør endres. NFA samarbeider med Norsam 

om SKIL for å styrke kommuneoverlegens rolle i kommunens kvalitetsarbeid.   

Legeforeningen og KS har laget en kursserie, ”Frist meg inn i ledelse” spesielt rettet mot 

kvinnelige leger i primærhelsetjenesten som har interesse av ledelse. Hensikten er å gi kvinnelige 

leger lyst til å påta seg lederansvar og forståelse for hva slikt ansvar innebærer. Kurset ble 

gjennomført som en pilot i 2011 med tre samlinger à to dager. Kurset fikk god evaluering, og er 

nå innført som et fast tilbud med én kursserie hvert år. Marit Hermansen har sittet i 

styringsgruppen. Tre ordinære kull har nå fullført kursserien, og etter en evaluering i 

styringsgruppa er KS og legeforeningen enige om å videreføre kursserien.  

 

5.7  Fastlegen.no 

 

Styret la fram en evaluering av Fastlegen.no på årsmøtet i 2015. Årsmøtet vedtok da å legge ned 

fastlegen.no  

Styret er eier av de tekster som fastlegen.no hadde utarbeidet. Vi arbeider for å se om vi kan 

finne alternativ bruk til disse tekstene. 

  

5.8 Tillegg fra det nye arbeidsprogrammet. 

 

De fleste av de sakene vi hadde i det forrige arbeidsprogrammet er innholdsmessig videreført. Vi 

har tatt inn et nytt punkt om tobakk i det nye arbeidsprogrammet. 

 

Tobakksfri fremtid  

Tobakk er et folkehelseproblem og fortsatt den viktigste risikofaktoren for alvorlig sykdom og 

tidlig død i Norge. Røyking er sosialt skjevfordelt og bidrar derfor til å forsterke sosial ulikhet i 

helse. NFA har tidligere fremmet tiltak om å øke aldersgrensen for kjøp av tobakk, samt å 

videreutvikle bruk av «gyldne» øyeblikk i konsultasjoner for å stimulere til røykeslutt. NFA 

ønsker nå å ta skrittet videre og arbeide for å fase tobakken ut av det norske samfunnet, fordi vi 

ser det som særlig viktig at den oppvoksende generasjon skal forbli tobakksfri.  
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NFA ønsker derfor å oppfordre myndighetene til å forby tobakksomsetning til personer født etter 

1. 1. 2000. NFA vil også arbeide for en tobakksfri fremtid med andre metoder; herunder 

informasjonskampanjer, men tar avstand fra kampanjer som har til hensikt å skremme folk fra å 

røyke. Vi vil fortsatt ha fokus på at foreldre må skåne barna sine for passiv røyking 

 

Styret har arbeidet for at dette skal bli legeforeningens offisielle politikk. Vi har oppnådd dette 

etter at sentralstyret vedtok dette i møtet i desember 2015. Vi er også i dialog med 

pasientorganisasjoner og andre aktører for å arbeide for at landet skal bli tobakksfritt.  

 

 

6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON 
 

Verv/ utvalg Styremedlem 

Andre 

medlemmer 

AF styremøter, NFA representant Marit Hermansen 

Petter Brelin   

Alders og sykehjemsmedisin, 

sakkyndighetskomiteen  

Anne Aune 

Gerd Omdal 

Allergologi, Legeforeningens 

sakkyndighetskomite   

 

Harald Torske, 

Arnulf 

Langhammer (vara) 

ALIS NFA representant.   Nina Wiggen 

 

Allmennmedisinsk forskningsfond; Leder styret   Marit Hermansen 

  

Allmennmedisin, spesialitetskomite 

Oppnevnt  av Dnlf sentralstyre 

Trond Egil Hansen, 

leder 

Anne Solheim 

Bentzen 

Anton Giæver 

Siw Fosheim 

Ingrid Johansen 

Varamedlemmer 

Elisabeth Stura 

Karsten Kehlet 

Helle Labee-Lund  

Antibiotikasenter for Primærhelsetjenesten - 

referansegruppe 

Marit Hermansen 

 

Barnemishandling – håndbok for helsepersonell 

ved mistanke om barnemishandling, NKVTS 

Veileder for helsetjenestens arbeid med vold i nær  

Relasjoner, NKVTS 

Bente Prytz 

Mjølstad 

 

Blåreseptnemnda  Petter Brelin 

    

Diabetes Nasjonalt fagråd  Ingeborg 

Schjelderup-Høye, 
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Stian Lobben 

Diabetes, Nasjonalt register  Stian Langeland 

Wesnes 

Diabetesretningslinje, ekstern referansegruppe Petter Brelin  

Dødsårsaksregisteret, fagråd  Harald Reiso 

FaMe gruppen, medlem 

 

Nina Wiggen 

Torgier Hoff 

Skavøy 

Morten Laudal   

FaMe gruppen, Nestleder Petter Brelin 

  

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, 

Legeforeningen, medlem fondsutvalget 

Marit Hermansen   

Petter Brelin fra 1.9  

Forskningsutvalg Dnlf  Elise Klouman 

Forsikringsprosjektet, elektroniske 

legeerklæringer til forsikringselskapene 

Marit Hermansen, 

Petter Brelin, Tor 

Carlsen  

Grunnkurs – elæringsdel, Legeforeningen Medlem 

i den nye arbeidsgruppen for grunnkursene som 

skal revidere revisjonen 

Nina Wiggen 

Bente Prytz 

Mjølstad  

Grunnkurs A forelesninger 
Bente Prytz 

Mjølstad 

Morten Laudal  

Frist meg inn i ledelse”, medlem styringsgruppa Marit Hermansen 

 

Henvisningsveileder, 

priorteringsforskriftprosjektet, Helsedirektoratet 
Petter Brelin og 

Torgeir Hoff 

Skavøy  

Helsebiblioteket redaksjonsråd Marit Hermansen 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste, arbeid med 

nye retningslinjer, Hdir 

Nina Wiggen;  Tone Dorthe 

Sletten 

Hjerneslag ekspertgruppe for revidering av 

innsatsområdet behandling av hjerneslag 

 Rune Aakvik 

Pedersen 

Hjerte- og karsykdommer, retningslinjer 

primærforebygging, arb. Gruppe Hdir 

Sirin Johansen 

 

Ledelse i primærhelsetjenesten, Legeforeningens 

arbeidsgruppe 

Nina Wiggen 

 

IT-utvalget Legeforeningen Morten Laudal 

 

IT – arbeid: Se også referansegruppe for EPJ sin 

oversikt, kapittel 10. 
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Referansegruppe – EPJ i sykehjem, KS Morten Laudal 

 

IT – NUIT – nasjonalt utvalg for prioritering   Morten Laudal 

 

IT – SAMUT utvalg for videreføring av 

Meldingsløftet 

Morten Laudal Inger Lyngstad 

Kommunale akutte døgnplasser, møter med KS og 

HOD 

Petter Brelin 

 

Kronikerforløp Ressursgruppe for Nasjonalt 

læringsnettverk for utvikling av pasientforløp i 

kommunene, Kunnskapssenteret 

Tor Carlsen 

 

Kunnskapssenterets bestiller forum, medlem May – Lill Johansen 

  

Kunnskapssenteret, fagrådet  Trine Bjørner 

Kurskomiteseminar komite Nina Wiggen Robert Tunestveit 

Kvalitet og pasientsikkerhet Legeforeningens 

utvalg 

 Inger Lyngstad 

Kvalitetsindikatorer, nasjonalt system , 

referansegruppe Hdir 

Torgeir Hoff 

Skavøy 

 

Laboratoriet i hjemmetjenesten, Noklus 

rådgivningsgruppe 

Sirin Johansen  

Landsstyrerepresentant for NFA Bente Prytz 

Mjølstad 

Petter Brelin 

Morten Laudal 

  

Legater - Komite for tildeling av priser fra 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og 

Johan Selmer Kvanes' legat 

 

 Arnulf 

Langhammer 

Legevakt, statusrapport DNLF 

Marit Hermansen 

  

 

Livmorhalskreft. Representant i 

Rådgivningsgruppen for masseundersøkelsen   

 Elise Klouman 

Mage-tarmsykdommeer, funksjonelle. Ref. gruppe 

nasjonal komptansetjeneste 

 Knut-Arne 

Wensaas 

Mammografiscreeningprogrammet, 

styringsgruppe 

Petter Brelin  

Menneskerettigheter, klima og global helse 

Utvalg Legeforeningen 

 Barbro Kvaal 

Nasjonalt råd for organdonasjon   Jan Arne Holtz 
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nasjonal helseplan, ekspertgruppe Petter Brelin  

Nordisk kongress i allmennmedisin deltakelse Bente Mjølstad 

Tor Carlsen 

 

NORM sitt Fagråd perioden 2013  Knut Eirik Eliassen 

Nordic Federation of General Practice, NFGP 

Medlem styret 

Marit Hermansen   

Nordisk kongress allmennmedisin, 

kongresskomite 

May-Lill Johansen  

Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin 

Referansegruppe   

Marit Hermansen  

Norsk legemiddelhåndbok medlem av 

redaksjonskomiteen. 

  Trine Bjørner 

Norsk resuscitasjonsråd, medlem styret   Sverre Håkon Evju 

Overgang Barn-voksen, 

kvalitetsutviklingsprosjekt, styringsgruppe 

Tor Carlsen    

Primærmedisinsk uke, hovedkomiteen Tor Carlsen   

Over- og underbehandling, arbeidsgruppe 

Legeforeningen 

Petter Brelin  

Praksiskonsulentordningen råd, oppnevnt av 

Sentralstyre, leder 

Torgeir Hoff 

Skavøy 

  

Prioriteringsveiledere, revisjon (Prio 2) Fuk – Tai Poon 

Sundvor, Nina 

Wiggen 

Representanter i alt 

33 arbeidsgrupper 

Pårørendeveileder. Arbeidsgruppe Hdir Fuk – Tai Poon 

Sundvor 

 

Retningslinjer og veiledere, prosjektgruppe 

Legeforeningen 

Marit Hermansen 

Petter Brelin 

 

Rusarbeid og psykisk helsearbeid   

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse sitt ekspertråd   

  Harald Sundby 

Rusbehandling, stormøte med paneldebatt Nina Wiggen  

Pårørendeveileder, arbeidsgruppe Hdir Fuk Tai Poon 

Sundvor 

 

Ryggforskning, Norsk forening for  Erik Werner 

Rådet for legemiddelinformasjon  Dnlf/LMI  Roar Dyrkorn 

Trine Bjørner  

Scandinavian Journal of Primary Care, redaktør 

og ass. redaktør 

 Guri Rørtveit (red), 

Anja Brænd 

Samstemming av legemiddellister, arbeidsgruppe 

Pasientsikkerhetsprogrammet 

 Bent Asgeir Larsen 
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Sentralstyret i Legeforeningen Marit Hermansen  

SKIL AS, styreleder 

Marit Hermansen 

Petter Brelin fra 1.9 

   

Smertemedisin, kompetanseområde, Dnlf  Holgeir Skjeie 

Spesialitetsrådet, Legeforeningen  Hans Høvik 

Spiseforstyrrelser, nasjonale retningslinjer, Hdir Astrid Medbøe  

Styringsgruppen masseundersøkelse mot 

livmorhalskreft 

 Christina Fredheim 

Svangerskapsomsorg – retningslinje vold mot 

gravide, Hdir 

Fuk Tai Sundvor Kari L Mogstad 

Sykmeldingsveilederprosjektet Deltakere i 

faggrupper 

 

Sykmelding 

- Ny vurdering v sykmelding, 

referansegruppe 

- Sykmelding ved livshendelser, 

referansegruppe 

Morten Laudal 

 

 

 

 

 

 

Sykmelding beslutningsstøtte gruppe Hdir Fuk Tai Poon 

Sundvor 

 

Tobakkskampanjen, referansegruppe, Hdir.   

 

Fuk-Tai Poon 

Sundvor 

 

Våruka 2015, Hovedkomiteen Nina Wiggen  

Vold i nære relasjoner, nettkursredaksjon  Janecke Thesen 

Veileder for helsetjenestens arbeid med vold i 

nære relasjoner, NKVTS 

 Kari Løvendahl 

Mogstad 

WICC Wonca’s internasjonale 

klassifikasjonskomité 

Anders Grimsmo   

WONCA Europe Council Medlem Marit Hermansen   

WONCA World Council Medlem Marit Hermansen   

 

 

 

 

Møter samlinger Deltakere (styret) 

AF styremøter Marit Hermansen, Petter Brelin 

AF tariffkonferanse Marit Hermansen, Petter Brelin 

Aktiv mot kreft, samarbeidsmøte Marit Hermansen 

ALIS – møte med leder i AF og NFA Marit Hermansen 

AMFF fellesmøte – innlegg om relevant 

forskning 

Petter Brelin 

Allmennmedisinsk universitetsmøte  Marit Hermansen, Bente Prytz Mjølstad, Petter 

Brelin 

Antibiotikaresistens, Folkehelseinstituttets 

arbeidsmøte 

Marit Hermansen  
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Antibiotika resistens, Innlegg under 

forskningsdagene 

Petter Brelin 

Apotekforeningen, samarbeidsmøte Marit Hermansen, Petter Brelin 

Borreliose, seminar brukerstemmer Aase Aamland 

Diabetes – fagfelle Kunnskapssentraets 

rapport om bruk av skjema i 

diabetesomrsorgen 

Sirin Johansen 

Diabetes, Dialogmøte med 

Legemiddelverket om legemidler til 

behandling av diabetes II 

Bjørn Gjelsvik 

DN Arena   Marit Hermansen 

EPJ referansegruppe 5 års jubileum Petter Brelin 

FaMe møter og fagmedisinske 

konferanser, nestleder 

Marit Hermansen, Petter Brelin   

Farmasøytforeningen, samarbeidsmøte Petter Brelin 

FAFO frokost, foredrag Morten Laudal 

Forebygging, innspillseminar 

Legeforeningen 

Fuk – Tai Poon Sundvor   

Forebyggende psykiatri, samarbeidsmøte 

med utvalg i Legeforeningen, policy 

dokument 

Bente Prytz Mjølstad 

Foredrag ulike kurs og møter Marit Hermansen, Petter Brelin 

Fysioterapeutforbundet, foredrag årsmøte Petter Brelin 

Hdir – allmennhelseavdelingen, 

samarbeidsmøter 

Marit Hermansen, Petter Brelin, Tor Carlsen 

Helsesekretærforbundet, samarbeidsmøte Marit Hermansen 

Helsam/UiO: Konferanse "shared decision 

making" 

Marit Hermansen 

Helsesekretærforbundet, samarbeidsmøte Marit Hermansen 

HOD møte om demensomsorg Marit Hermansen 

Hurtigrutekonferansen Legeofreningen Petter Brelin 

Internasjonalt kontaktmøte delegater NFA Marit Hermansen, Tor Carlsen 

Kommunalt pasient og brukerregister, 

møte med direktoratet, NFA og SKIL 

Petter Brelin  

Møte med FHI samme tema Petter Brelin 

seneffekter ved kreftbehandling, 

arbeidsgruppe Hdir 

Petter Brelin 

KS - samarbeidsmøter med avdeling for 

helse og velferd 

Marit Hermansen, Petter Brelin, Tor Carlsen 

KS «tverrfaglig team rundt pasienten» Marit Hermansen, Tor Carlsen 

Kurskomiteseminar Morten Laudal, Nina Wiggen, Marit Hermansen, 

Tor Carlsen 

Ledermøter felles AF/NFA  Marit Hermansen,  Petter Brelin, Tor Carlsen 

Ledermøte AF; NFA; LSA og Norsam Marit Hermansen 

Lederseminar i Legeforeningen Marit Hermansen, Tor Carlsen, Petter Brelin 

Multidose erfaringsutveksling seminar 

Hdir 

Torgeir Hoff Skavøy 

Noklus samarbeidsmøter Marit Hermansen, Tor Carlsen, Petter Brelin, 
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Janecke Thesen (KUP) 

NAFALM-kurset i Multimorbiditet - 

foreleser 

Bente Prytz Mjølstad 

NFA time Geilo, Nidelv Solstrand, 

Hurtigrutekurset kursene 

Nina Wiggen Bente Prytz Mjølstad, Torgeir Hoff 

Skavøy, Sirin Johansen 

NHN kontaktmøter Morten Laudal 

NKLM 10 års jubileum Marit Hermansen 

Norsk Helsenett dialogmøte Marit Hermansen, Morten Laudal 

Nordisk føderasjon, årsmøte København Marit Hermansen 

Nordisk kongress i allmennmedisin, 

Gøteborg 

Marit Hermansen, Tor Carlsen 

Do. Workshop overdiagnostikk Morten Laudal 

Nordlandssykehuset, debatt om KAD 

plasser 

Marit Hermansen 

Norsam/LSA årsmøte innlegg Petter Brelin 

NSH, lederkonferansen Marit Hermansen 

Overdiagnostikk – konferanse Washington Gisle Roksund, Morten Laudal 

Pakkeforløp, kreft, møte i innen 

48timer.no 

Petter Brelin 

Pakkeforløp kreft Helsedirektoratet.   Torgeir Hoff Skavøy,   

Pasientforløp i kommunene, møte HOD Marit Hermansen 

PKO rådet, rådgivende organ for 

Sentralstyret i saker vedrørende 

Praksiskonsulentordningen 

Torgeir Hoff Skavøy  

Praksiskonsulentordningen, fagdag Eirik Viste 

Primærmedisinsk uke møte med 

hovedkomiteen 

Marit Hermansen, Tor Carlsen 

Workshop om kommunal psykiatri med 

psykologforeningen og norsk forening for 

psykiatri 

Petter Brelin 

Psykologforeningen, samarbeidsmøte Marit Hermansen 

Referansegruppene NFA – møte med 

lederne 

Marit Hermansen, Tor Carlsen, Morten Laudal 

Redaksjonskomiteen på Landsstyremøte, 

leder 

Petter Brelin 

Retningslinjer og veiledere, fagseminar 

Hdir 

Torgeir Hoff Skavøy 

Revmatologenes årsmøtekurs, innlegg  Petter Brelin 

Seksuell helse, nasjonal strategi. 

Innspillskonferanse 

Per Martin Sommernes 

Spesialitetskomiteen samarbeidsmøter Morten Laudal, Wiggen, Torgeir Hoff Skavøy, 

Marit Hermansen, Tor Carlsen 

Spesialistutdanningen, Møter med Hdir og 

HOD 

Petter Brelin 

Studenters psykiske helse, seminar Hdir Fuk-Tai Poon Sundvor 

Sykmeldingsveilederen, møter Hdir Petter Brelin, Torgeir Hoff Skavøy 

Svangerskapsjournal, ny. Møte med Hdir   Petter Brelin 

Tvangsbehandling, konferanse Ingrid Hjulstad Johansen 
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Universitetsmøtet på Sundvollen Innlegg   Petter Brelin 

Uønsket variasjon, møte Legeforeningen Morten Laudal 

Utdanningsstillinger, møte Hdir Petter Brelin 

Veteranser fra internasjonale operasjoner, 

kursforberedelse 

Lina Linnestad 

Vold mot gravide, møte 

Jordmorforeningen 

Fuk Tai Poon Sundvor 

 

 

7 HØRINGSUTTALELSER     

 

NFA-styret har i 2015 avgitt 46 høringer innen en rekke ulike områder. Høringene ligger i 

fulltekst på NFA sine nettsider. 

 

NFA har avgitt følgende høringsuttalelser i 2015: 

 

 Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon 

 Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten 

 Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten 

 Høring - Helsekrav til førerrett 

 Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og 

likeverd 

 Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide 

 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 

avhengighet IS-2219, saksnr. 11/2625 

 Høring -Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn 

og unge med habiliteringsbehov 

 Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 

 Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal» 

 Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder 

 Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt 

B-vaksine til alle barn 

 Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2) 

 Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern 

 Høring - Utkast til innspillsrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus 

 Høringsuttalelse – forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige 

prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og 

medisin (NCMP) 

 Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i 

kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og 

spedbarnsfamilier 

 Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av 

Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge) 

 Intern høring: Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat helsetjeneste 

 Høring - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten 

 Høring - revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015 
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 Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for 

påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. 

 NOU 2015:2 ”Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø” 

 Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler 

 Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave? 

 Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer 

 Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 

 Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten 

 Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning 

 Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot 

betaling fra staten - fritt behandlingsvalg 

 Høring – demensplan 2020 

 Høring - Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren 

 Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg. 

 Spørreundersøkelse om revisjon av LAR-retningslinjen 

 Høring - lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

 Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig 

spesialitetsstruktur 

 Høringsuttalelse til veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer. 

 Høring – revisjon av forskningsetikkloven 

 Høringsuttalelse om helsetilbud ved kjønnsdysfori og endring av juridisk kjønn 

 Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og 

omsorgstjenesten 2.0 

 Høring – endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes 

 Høringssvar – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra 

Legeforeningens forskningsutvalg 

 Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Høring - Forslag til lovendringer  Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester  kriterier og ventelister 

 Høring - På ramme alvor - om alvorlighet og prioriteringer 

 Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til 

endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter) 

 

8 UNDERUTVALG 
 

8.1 Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU 

 

AFU behandlet 12 saker og hadde følgende sammensetning i 2015: 

 

Medlemmer 

Anna Luise Kirkengen, NFA (leder) 

vara Erik L. Werner, NFA 

Yap Soen Eng, NFA (nestleder), vara Kristina Iden, NFA 

Nils Martinsen, ISM Trondheim, vara Siri Forsmo 

Eivind Meland, ISM Bergen, vara Stefan Hjørleifsson 
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May-Lill Johansen, ISM Tromsø 

Sture Rognstad, IASM Oslo, vara Elin Olaug Rosvold   

Aase Aamland, NFA, vara Mari Bjørkman, NFA 

 

Observatører 

Henning Mørland, Norsam, vara Trude Arnesen  

Kirsten Skinlo Rokstad, AF, vara Egil Johannesen 

 

AFU-Sekretariat: Tove Rutle 

 

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg har hatt to møter i 2015. Det første fant sted den 8. mai i 

Legenes Hus i Oslo. Det andre fant sted den 21. oktober på Radisson SAS Royal Garden Hotell 

under Nidaroskongressen i Trondheim. 

 

Tildeling av AFU-stipend 

AFUs hovedoppgave er å tildele stipend til allmennpraktikere som vil gjennomføre et 

forskningsprosjekt, medvirke til et undervisningsopplegg eller bidra til fagutvikling i allmenn- 

eller samfunnsmedisin. Formålene skal ha en klar relevans for primærhelse-tjenesten. Stipendet 

er særlig rettet mot nybegynnere i forskning. Terskelen for å søke skal være lav. AFU-stipendene 

finansieres av Legeforeningens Fond II. 

 

I alt ble det i 29 søknader søkt om 109 stipendmåneder. I 2015 ble det til sammen delt ut 64 

stipendmåneder, 35 måneder for andre halvår i 2015 og 29 måneder for første halvår i 2016. 

AFU innvilget 60% av antallet søkte stipendmåneder fordelt på 26 stipendiater, 11 kvinner og 15 

menn. Fordelingen på de fire institutter er slik:  

 

Institutt: Stipendiater: Stipendmåneder:  

UiO:    8  23 

UiB:  10  22  

NTNU:   2    4 

UiT:    6  15 

 

AFU-stipend og driftsmidler 

Fond II ønsker ikke en årlig søknad om tildeling av midler men en årlig rapport om hvordan 

midlene – tilsvarende 60 stipendmåneder – er blitt fordelt. I 2015 disponerte AFU 60 regulære og 

5 returnerte (tidligere tildelte men ikke brukte) stipendmåneder, hvorav 64 er blitt tildelt i løpet 

av året. En måned er følgelig i ”reserve” ved neste tildeling våren 2016.     

 

AFUs ekstrastipend 
AFU utlyste (annonsert i TDNLF og Utposten) et ekstrastipend på seks måneder om 

Bruken og nytten av ultralyd i allmennpraksis 
Midlene skal brukes til å utarbeide en systematisk oversikt over bruken av ultralyd i 

allmennpraksis uavhengig av medisinsk problemstilling. 

 

Innen søknadsfristen hadde AFUs sekretariat mottatt 5 søknader hvorav det ene var svært 

ufullstendig og derfor ikke ble tatt i betraktning. Av de fire reelle søkere hadde to sikret seg 

veiledning ved UiO og to ved UiB. Søker Cahn Le Nygaard med sin veileder Atle Klovning fikk 

tildelt stipendet.     
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Protokollvurdering 
AFU har i 2015 ikke mottatt noen henvendelser om å vurdere en forskningsprotokoll. 

 

Høringer og uttalelser 

AFU fikk i oppdrag av NFA å fremme kandidater til prisen ”Paper of the Year” for årgangene 

2013 og 2014 i Scandinavian Journal of Primary Health Care blant 14 artikler utgående fra 

norske allmen- og samfunnsmedisinske forskningsmiljøer.  

 

AFU bidro på invitasjon fra NFA til en høring angående Kunnskapsdepartementets revisjon av 

forskningsetikkloven. 

 

Møtedeltakelse          

Anna Luise Kirkengen representerte AFU 080415 og 091115  i Fellesmøtene med AMFF Styre 

og Råd og AFE-ene i Legenes Hus i Oslo. 

 

Forskningsprisene 

Forskningsprisen fra AFU er et spleiselag mellom NFA, AF og NORSAM. Den skal stimulere 

til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring 

fra før. Prisen tildeles beste frie foredrag som framføres under forskningsdagen på PMU og på 

Nidaroskongressen, vekselvis. 

 

AFUs forskningspris på Nidaroskongressen 2015 gikk til:  

Allmennlege Inger Lyngstad for prosjektet: 'Uønskete hendelser og pasientskader i norsk 

allmennmedisin'. 

 

Forskningsprisen fra AMFF er innstiftet av Allmennmedisinsk forskningsfond og skal 

stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. Prisen skal tildeles 

en allmennmedisinsk PhD-stipendiat eller en kandidat som har disputert i løpet av siste 12 

måneder. Prisen skal deles ut på Nidaroskongressen og under Primærmedisinsk Uke, 

alternerende. Vurderingsgrunnlaget for tildelingen er det innsendte sammendraget og selve 

prosjektpresentasjonen i form av enten et fritt foredrag eller en poster under forskningsdagen ved 

disse faglige anledningene. 

 

AMFFs forskningspris 2015 gikk til: 

PhD-stipendiat ved ISM/NTNU Elin H. Bergene for prosjektet: 'Strategies to give children bad 

tasting medicine'.  

 

Bedømmelseskomitéen var sammensatt slik: 

Anna Luise Kirkengen, prof., dr. med., leder av AFU 

May-Lill Johansen, Førsteamanuensis UiT og AFU-medlem. 

  

Økonomi 

Stipendsatsen er for tiden på NOK 42 000/måned. 

AFU delte i 2015 ut stipender for 64 månedsverk, til sammen NOK 2.688.000.  

 

Følgende har fått tildelt stipend 2. halvår 2015 

 

Univ Navn Tittel Tildelt Veileder 
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UiO Gry Jerijervi 
Ringestudien. Hvorfor ringer 

pasientene til fastlegen 
4 

Elin Olaug 

Rosvold 

UiO 
Kaare Yngvar 

Dahle 

Ryggrelaterte beinsmerter i 

primærhelsetjenesten 
2 Bård Natvig 

UiO 
Kristin Sundby 

Myhrer 

Hvilken betydning har 

allmennmedisinerens 

videreutdanning i kognitiv 

adferdsterapi for klinisk praksis? 

2 Ole Rikard Haavet 

UiO 
Bent Håkan 

Lindberg 

Antibiotikaforskrivning ved 

interkommunal legevakt 
4 Sigurd Høye 

     

UiB 
Kathy Ainul 

Møen 

Screening for livmorhalskreft  – 

hvordan innvandrerkvinner i Norge 

benytter seg av 

primærhelsetjenesten  for å få tatt 

livmorhalsprøve. 

3 Esperanza Diaz 

UiB 

Magnus 

Bjørkavoll-

Bergseth 

Hjertefrekvensstudie NEEDED 

 
2 John Nessa 

UiB Aksel Tveråmo 

En sosialmedisinsk forståelse av 

kulturelle seleksjonsmekanismer 

for sosial ulikhet i helse i den 

norske globaliserte velferdsstaten. 

Forslag til endring av 

seleksjonspress. 

1 Eivind Meland  

UiB 
Stian Ellingsen 

Lobben 
El-sykkel og diabetes 2 

Thomas 

Mildestvedt 

UiB 
Hogne 

Buchvold 

Nattarbeid blant sykepleiere. Effekt 

på livsstilsparametre 
2 Bjørn Bjorvatn 

UiB Grethe Fosse Brukerundersøkelse NHLV/ØH-D 1 Steinar Hunskår 

     

UiT 
Christine 

Caroline Nitter 
ACT -- et verktøy i allmennmedisin 3 Nils Kolstrup 

UiT Eirik Viste eHelserapport 2 Nils Kolstrup 

UiT Andreas Pahle 
Følger norske primærleger BEON-

prinsippet?  
2,5 

Ivar Sønbø 

Kristiansen 

UiT Daniel Sørli 
Følger norske primærleger BEON-

prinsippet? 
2,5 

Ivar Sønbø 

Kristiansen 

UiT Lisa Bøckmann Døden i allmennpraksis 2 
Carl Edvard 

Rudebeck 

 

Følgende har fått tildelt stipend 1. halvår 2016 

 

Univ Navn Tittel 
Til 

delt 
Veileder 

     

UiO 
Morten Dag 

Nilsen 

Behandling av pasienter med overvekt i 

allmennmedisin 
2 

Erik Lønnemark 

Werner 
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UiO 
Anne 

Brodwall 
Barn med langvarige abdominalsmerter 2 Per Lagerløv 

UiO 

Kristin 

Sundby 

Myhrer 

På hvilken måte har allmennmedisinerens 

videreutdanning i kognitiv atferdsterapi 

betydning for senere klinisk praksis? 

4 Ole Rikard Haavet 

UiO 
Stein Jarle 

Pedersen 

Skuldersmerter i allmennpraksis – 

effekten av å innføre en enkel utrednings- 

og behandlingsalgoritme 

3 Bård Natvig 

     

UiB 
Thomas 

Omdal 

Prevensjonsbruk hos kvinner i siste del av 

den fertile perioden – en kohortstudie 

 

3 Steinar Hunskår  

UiB Stein Nilsen 

Ubehaget ved å si nei. Fastlegers 

opplevelse av å avvise pasienters ønsker 

og krav 

3 Kirsti Malterud 

UiB 

Katarzyna 

Teresa 

Debicka 

Hvordan opplever pasienter å møte 

fastleger med etiske reservasjoner? 
3 

Edvin Schei og 

Morten Magelssen 

(UiO) 

UiB 
Aksel 

Tveråmo 

En sosialmedisinsk forståelse av 

kulturelle seleksjonsmekanismer for 

sosial ulikhet i helse i den norske 

globaliserte staten 

2 Eivind Meland 

     

Ntnu  
Øyvind 

Vesterfjell 
Praktiske prosedyrer i allmennmedisin 2 Linn Getz 

Ntnu 
Marianne 

Rønneberg 

Praksislærerskolen – veiledning for 

veiledere 
2 Linn Getz 

UiT 
Elisabeth 

Nøstvold 

Rød respons. Blir pasientforløpet 

annerledes når legevaktslegen rykker ut? 
3 Peder Halvorsen 

 

8.2  Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP 

KUP har fra 1.9.2014 hatt følgende medlemmer: 

Leder, Janecke Thesen 

Nestleder, Inger Lyngstad 

Medlem, Torunn Eide 

Medlem, Gunnar Frode Olsen 

Medlem, Jannike Reymert 

Medlem, Hilde Moseby Berge 

Observatør Allmennlegeforeningen, Egil Johannessen 

Varamedlemmer: 

Tone Dorthe Sletten 

Mark Fagan 

 

Lenke til KUP.  

Lenke til medlemmer KUP.  

 

http://www.kup.no/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/Kvalitetsutvalg/Medlemmer-i-KUP/
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Formål KUP 

KUP skal arbeide for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis. Høy kvalitet innebærer: 

 at praksis er i tråd med tilgjengelig viten 

 at pasientene sikres delaktighet og innflytelse i beslutningsprosesser 

 at pasientene skånes for unødvendig risiko 

 at det sikres kontinuitet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

 at praksis utøves med god ressursutnyttelse 

 at tjenestene er rettferdige og sikrer et likeverdig tilbud uansett geografi eller status 

 at pasientene og befolkningen har tillit til allmennlegetjenestene  

 

Møter 

Vi har i 2015 hatt tallrike e-post-korrespondanser (KUP har egen, intern mailliste).  

Vi har avviklet to dagsmøter og tre telefonmøter. Møtereferatene ligger på KUP sin hjemmeside 

eller på Legeforeningens sider.  

 

Det har vært avholdt to møter med «SKIL – Senter for kvalitet i Legekontor» som er en 

fortsettelse av ideene i SAK-prosjektet.  Møtene har bidratt til kompetanse om forbedringsarbeid 

til SKIL.  På det siste møtet ble indikatorene fra Kvalitetsindikatorprosjektet fra 2007 diskutert. 

Disse ønsker SKIL å bruke i et kartleggings- og planleggingsverktøy for tverrfaglig 

kvalitetsarbeid på legekontor.  

 

Janecke Thesen er tilsatt i 20 % stilling som veilederkoordinator I SKIL.  

 

Avholdte kurs 

På Nidaroskongressen 2015, på emnekurset Lov og orden på legekontoret holdt Janecke Thesen 

og Inger Lyngstad foredrag om «Praktisk kvalitetsarbeid – hvordan komme i gang, hvordan 

motivere seg, leger og medarbeideres rolle og pasientsikkerhet» med Maturity Matrix som tema.  

 

Annet 

Gruppa brukes også som ressurs i å avgi høringsuttalelser. 

Samhandling mellom KUP, SKIL og Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid i 

allmennmedisin skal fortsette og vil være sentral i videre bruk av utvalgets ressurser. 

 

8.3  Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU) 

 

AU har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Robert Tunestveit 

Nestleder: Morten Laudal 

Medlemmer: Lene Dæhlen,Sverre Lundevall, Robert Burman, Frode Oosterling  

AF- representant og observatør: Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Varamedlemmer: Marianne Franing, Elisabeth Skogheim, Anita Husveg  

 

AUs mandat: 

AU skal arbeide med å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme videre og 

etterutdanning.  AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme allmennmedisinsk publisering 

og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med styret i NFA, 

http://www.kup.no/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/Kvalitetsutvalg/Referater-fra-KUP-moter-/


 

 

 
 
Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • Faks 23 10 90 10 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 
 

29 

spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de 

lokale kurskomiteer. 

 

 Utvalget har i 2015 hatt 2 møter.   

 Det har i perioden vært ett samarbeidsmøte mellom Spesialitetskomiteen i 

allmennmedisin og AU. Det er ønskelig at denne kontakten styrkes og at antall faste 

samarbeidsmøter økes. 

 

Utvalget har i 2015 spesielt arbeidet med følgende saker: 

 Utvalgsleder og nestleder deltok juni -15 på Nordisk Kongress i Allmennmedisin i 

Gøteborg på et felles nordisk Symposium med tittelen « Nordic models for securing GPs 

learning- what can we learn from each other? «I tilknytning til symposiet ble det også 

publisert en artikkel i det svenske allmennmedisinske tidsskriftet  AllmenMedicin med 

samme tittel og med utvalgsleder som medforfatter.  

 Mentordningen: Ordningen har god oppslutning blant leger og studenter, men fortsatt 

venter for mange studenter på å få tildelt mentorlege. Påmeldingsprosedyren har vært en 

flaskehals, og denne er foreslått endret for å redusere ressursbruk og ventelister, og bedre 

utnyttelsen av de mentorleger som har meldt seg til ordningen. Prosjektet er nå inne i sitt 

3.år og utvalget har utarbeidet et kort evalueringsskjema som skal sendes ut til alle 

mentorleger som har fått tildelt student.  

 Utvalget er i gang med å utarbeide en praktisk-pedagogisk veileder for kurskomiteer og 

kursholdere som vil bli presentert på neste års Kurskomiteseminar, og lagt ut på 

foreningens nettside for kursholdere.  

 Utvalgsleder har høsten 2015 deltatt i en arbeidsgruppe oppnevnt av HDIR med mandat å 

beskrive læringsmål og læringsformer for Del 1 av den nye spesialistutdanningen for 

leger.   

 Utvalget har i samarbeid med Spesialitetskomiteen i allmennmedisin deltatt i planlegging 

og gjennomføring av Kurskomiteseminaret 2015 og 2016.  

  

Ål, 28.01.2015 

 

Robert Tunestveit 

Leder 

Allmennmedisinsk utdanningsutvalg 

8.4  Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg, AKU 

AKU skal i nært samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk kode- og 

klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. AKU møter i 

internasjonalt kontaktmøte (se § 3-4-7), men forholder seg for øvrig som et underutvalg.  

AKU består av to medlemmer. Disse to skal også representere Norsk forening for 

allmennmedisin i WONCA International Classification Committee (WICC). 

 

Utvalgets leder: Anders Grimsmo 

Nestleder: Ole-Fredrik Melleby 

 

Aktiviteter:  

Leder for utvalget deltok på det årlige møtet i Wonca’s internasjonale klassifikasjonskomité 

(WICC) i Hyderabad 12. til 18. november. Leder for klassifikasjonsutvalget er nestleder av 
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Wonca’s internasjonale klassifikasjonskomité (WICC). WICC bruker det meste av sin innsats på 

ICPC-3 og arbeidet er fordelt i komiteen. Australia leder arbeidet. Fortsatt er den økonomiske 

situasjonen for WICC og arbeidet med ICPC svært vanskelig. Drøftinger med Wonca executive 

pågår. Nestleder arbeider i 20% stilling ved Divisjon for styring og standardisering i Direktoratet 

for eHelse. 

 

I samband med EPJ-løftet som startet opp i 2015 er det blitt reist flere problemstillinger hvor 

anvendelsen av ICPC-2 vil være sentral for gjennomføringen. Det samme er tilfelle i tilknytning 

til opprettelsen av et Kommunalt Pasientregister (KPR). Det er behov for å rette flere feil med 

revidering og oppdatering i forhold til siste versjon av den internasjonale masterutgaven. Det er 

lagt frem ønsker om bedre søkefunksjoner, utvidet synonymordliste med kobling til ICD10, og 

implementering av definisjoner og inklusjons- og eksklusjonskriterier.   

 

Et prosjekt for ICPC-2 er opprettet og er en del av Program Kodeverk og Terminologi i 

Direktoratet for eHelse.  Det er gitt støtte fra EPJ-løftet, og det arbeides med kartlegging av 

behovene for oppdatering. Både leder og nestleder har deltatt i arbeidet. 

 

Utgitte og/eller planlagte publikasjoner:  

Utvalgets leder presenterte bruken av ICPC-2 i blåresept ordningen i Norge på den Nordiske 

kongressen i allmennmedisin i Gøteborg 16. – 18. juni.  

 

8.5 Allmennlege i spesialiseringsutvalget (ALIS- utvalget)  

  
Uttrykket «ALIS» er av utvalget selv definert som «leger som har tatt et valg, enten foreløpig 

eller endelig, om å bli spesialist i allmennmedisin og har begynt sin spesialisering». 

Landsrådet i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins årsmøte vedtok i 

2012 etableringen av hvert sitt utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS) som en 

prøveordning over to år. Prøveordningen ble utvidet ytterligere ett år, og etter intern 

evaluering av prøveordningen i AF og NFA, ble det i 2015 besluttet at utvalget skulle bestå 

som et eget underutvalg i AF, med navn ALIS-utvalget. Medlemmer at prosjektutvalgene frem 

til mai 2015 var Espen Saxhaug Kristoffersen, Bente Prytz Mjølstad, Arrjun Ragavan, og 

Robert Burman fra NFA, samt Ole Henrik Krat Bjørkholt, Torstein Sakshaug og Inger Moi fra 

AF. 

 

Det faste utvalget ble etablert på landsrådsmøtet 6. mai 2015 ved at det ble vedtatt 

endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter slik at utvalg for allmennleger i spesialisering 

(ALIS) er et av AFs faste underutvalg. Ett av utvalgets medlemmer utpekes av NFA. 

 
 

9 INTERNASJONALT ARBEID 
 

9.1 Wonca World Council 
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Marit Hermansen(fram til 1. september 2015)/Petter Brelin (etter 1. september 2015) er NFAs 

representant. Lenke til Wonca World Council 

.  

9.2 WICC 

 
Anders Grimsmo er NFAs representant. Lenke til WICC.  

Det vises til kapittel 8.4. om Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg. 

 

9.3 Wonca Europe  

 

Anna Stavdal er i siste år av sin andre periode som visepresident.  

Arbeidet i styret i WONCA Europe har foruten løpende drift hatt spesiell oppmerksomhet rettet 

mot følgende saker i 2015: 

 
De årlige WONCA Europe konferansene. 
Styret ønsker å utvikle konferansene slik at de er tilgjengelig for flest mulig allmennleger, både 

forskere og klinikere. Årets konferanse i Istanbul hadde god deltakelse, - gledelig nok også av et 

økende antall unge leger i spesialisering. 

Målet er: 

 jevnt, høyt vitenskapelig nivå 

 innhold med interesse for alle allmennleger, klinikere og forskere, spesialister og 

utdanningskandidater  

 kongressavgift og hotellpriser som er overkommelige, også for leger fra lavinntektsland 

 

Under årets konferanse i Tyrkia, utarbeidet styret et manifest (”statement”) om allmennlegens 

rolle når det gjelder håndtering av flyktningtilstrømmingen til Europa. Manifestet fikk god presse 

i vertslandet og fikk eksplisitt tilslutning fra alle de 49 medlemslandene. 

Konferansen i 2016 blir avholdt i København, - et samarbeidsprosjekt mellom de fem nordiske 

landene. 

 

Samarbeid med akademiske avdelinger. 
WONCA Europe`s medlemsorganisasjoner er de nasjonale selskapene. Undervisning og 

forskning foregår stort sett i regi av de akademiske avdelingene ved universitetene. Det er ingen 

formalisert kontakt mellom WONCA Europe og disse enhetene, noe vi arbeider med å etablere. 

Dette er viktig for å kunne påvirke innhold i utdanningen og for at WONCA ulike nettverk skal 

kunne ha oversikt og bidra til koordinering av pensum og utdanningsløp.  

 

Økt synlighet. 
WONCA Europe arbeider med en plan for å øke egen synlighet på europeiske arenaer der 

diskusjoner og beslutninger som angår helsetjenester finner sted. Organisasjonen er desentralisert 

og har mange aktiviteter som spenner over flere felt. Det er en stor og viktig utfordring å samle 

og å dele erfaringer, kunnskap og standpunkt med relevante organer. 

Målet er å presentere en kommunikasjonsstrategi for Council i København under konferansen i 

juni 2016. 

 
WHO Europe 

http://www.globalfamilydoctor.com/
http://www.globalfamilydoctor.com/wicc/
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WONCA Europe har over flere år vært representert ved WHO Europe`s årlige regionale møter, 

og etter hvert innarbeidet seg som en betydningsfull aktører blant andre NGO-er. Vi bidro til to 

”statements” ved siste års møte i Vilnius i september. Dokumentene kan finnes på WONCA 

Europe`s hjemmesider. 

   
Samarbeid med andre legeorganisasjoner 
WONCA Europe inviterte til et samarbeidsmøte med UEMO og EFPC under konferansen i 

Istanbul. Målet var å se på fordeling av roller og oppgaver, samt å finne områder der vi kan 

oppnå synergieffekt når det gjelder å påvirke avgjørelser i EU. Et eksempel er saken om 

akkreditering av allmennleger i EUs legearbeidsmarked. Dette samarbeidet vil få økende 

oppmerksomhet i tiden som kommer. Alle tre organisasjoner vil for øvrig delta i et pilotprosjekt i 

regi av EU-organet EMA ( European Medicine Agency) i 2016. Prosjektets mål er å øke 

legemiddelsikkerheten i regionen. 

 
All informasjon om WONCA Europes` aktivitet finnes på  

www.woncaeeurope.org 

 

Oslo 18.januar 2016 

Anna Stavdal 

 

9.4 EQUIP, Europeisk allmennmedisinsk kvalitetsutvalg i WONCA  

 
EQuiP er WONCA Europes kvalitetsutviklingsorganisasjon. To medlemmer fra hvert land er 

oppnevnt av de nasjonale selskapene (i Norge NFA styret), og EQuiP er en av de 

organisasjonene årsmøtet i NFA har vedtatt at vi skal være medlem av. EQuiP har valgt ny 

president: Piet Vanden Bussche fra Belgia. Lederskiftet synes å ha gjort EQuiP til en mer 

dynamisk og produktiv organisasjon og den vil nok bli mer synlig i WONCA-sammenheng. 

Organisasjonen er inndelt i 9 arbeidsgrupper. Les mer om dette på EQuiP.  

 

I 2015 har EQuiP ferdigstilt et nettkurs om motiverende intervju, gratis og fritt tilgjengelig på 

EQuiPs hjemmesider. Janecke Thesen og Gunnar F. Olsen deltok som norske representanter på 

årets to samlinger, i Fischingen, Sveits 23-25/4-15 og i Zagreb, Kroatia 12-14/11-15. Vi 

engasjerte oss i flere arbeidsgrupper. På møtet i Zagreb presenterte vi brosjyren «ikke forvent at 

pasienten er heterofil» og lysbildeserien «møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller 

homofile» (et klinikkmøte på tre timer i Veiledningshåndboka i allmennmedisin for den to-årige 

veiledningen i spesialistutdanningen i allmennmedisin). Opplegget ble overaskende godt mottatt, 

ikke minst av Øst - Europeiske delegater, og vi har påtatt oss å sørge for at innholdet blir oversatt 

til engelsk i løpet av tidlig 2016. 

 

Janecke Thesen og Gunnar F Olsen, norske delegater til EQuiP. 

 

9.5 EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners' Association) 

 

Elisabeth Swensen har fungert som NFAs representant til EURIPA i valgperioden. Oleg 

Kravtchenko, lege på Ørnes, er personlig medlem i EURIPA og er av nettverket valgt som 

visepresident i EURIPAs executive committee. Nettverket har satset på å rekruttere kolleger fra 

http://www.woncaeeurope.org/
http://www.equip.ch/
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Øst- og Sør-Europa. Disse gir uttrykk for at tilhørigheten til EURIPA gir legitimitet og moment 

til arbeidet for distriktsmedisin i de respektive hjemland. WONCAs Rural Health Conference 

2015 fant sted i Dubrovnik i april. Flere norske bidrag ble presentert på konferansen. I EURIPA 

har særlig vært satset på samarbeid med unge kolleger i nettverket Vasco da Gama. EURIPA gir 

ut nyhetsbrevet The Grapevine og har et redaksjonelt medansvar for The European Journal of 

Rural Health. Lenke til EURIPA.  

 

9.6  Vasco da Gama Movement    

  

Vasco da Gama Movement (VdGM) har vært en arbeidsgruppe i Wonca Europe. I oktober 2015 

ble VdGM akseptert inn som et fullverdig nettverk i Wonca Europe, med egen representant i 

Wonca Europe sitt Executive Board. 

 

VdGM har en målsetning om å samle leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), og leger 

som er i de fem første årene etter spesialistgodkjenning. Det arrangeres årlig et forum som både 

skal bringe legene sammen for å dele erfaringer og kunnskap, og det tilstrebes høyt vitenskapelig 

kvalitet på innhold som presenteres. Årets forum ble arrangert i Dublin i februar. Fra Norge 

deltok to ALIS inkludert undertegnede, samt Anna Stavdal som er visepresident i Wonca Europe. 

Til sammen deltok over 300 allmennleger fra mer enn 25 land.  

 

Nordic Congress of General Practice ble avhold i Gøteborg i juni. Undertegnede deltok og 

sammen med VdGM - deltagere fra Danmark og Finland holdt vi to workshops; om overgangen 

fra ALIS til ferdig spesialist og om leger og sosiale medier. I løpet av konferansen ble nordisk 

samarbeid mellom ALIS styrket, og ideen om Nordic Young General Practitioners – et nettverk 

for ALIS fra de nordiske landene – ble drøftet. Det norske ALIS-utvalget har stilt seg bak denne 

ideen, og prosjektet vil bli arbeidet videre med utover våren 2016. 

 

I oktober ble den årlige Wonca Europe konferansen arrangert i Istanbul, og VdGM arrangerte sin 

årlige prekonferanse i relasjon til denne. Undertegnede deltok på både på prekonferansen og 

konferansen i kraft av å være NFA sin delegat til VdGM Europe Council. Det ble også via 

medlemsbrev og sosiale medier utlyst stipend for ALIS til å delta, men dessverre kom det ingen 

søkere til dette stipendet. Det var dermed ingen andre norske deltagere på prekonferansen, og det 

var få nordmenn også på Wonca Europe konferansen denne gang. Under det årlige møtet i 

VdGMs Europe Council ble undertegnede valgt inn i styret av nettverket, og fikk gleden av å 

presentere VdGM på en Wonca Grand Session i løpet av konferansen.  

 

Fremover satser vi på at samarbeid mellom ALIS-utvalget og VdGM kan gjøre nettverket bedre 

kjent blant norske ALIS. I 2016 vil prekonferansen bli arrangert i København i juni, og det årlige 

forumet finner sted i Jerusalem i september.  

 

Elisabeth Stura 

 

9.7 EURACT 

 

EURACT, European Academy of Teachers in General Practice, er et nettverk innenfor WONCA 

Europe. Nettverket arbeider for å bedre kvaliteten på allmennmedisinsk utdanning, undervisning 

http://www.euripa.org/
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og veiledning i Europa. Dette gjøres for en stor del gjennom ”policy-making”, ved å utarbeide 

standarder og krav for utdanningen, som spilles inn til EU og andre organer via WONCA.  

 

EURACT har det siste året utviklet et sertifiseringssystem for lærere/veiledere i allmennmedisin, 

med graderingene ”competent” og ”expert”. Dette er nettbasert og brukes ved å laste opp relevant 

dokumentasjon etter bestemte kriterier.  

 

Det vil bli arrangert en konferanse om allmennmedisinsk utdanning i Dublin 8-10 september -16, 

se lenke her.  

 

Jeg har representert Norge i rådet for EURACT 2013-15, og stiller til valg for tre nye år. 

 

Peter Prydz 

 

9.8 EGPRN (European General Practice Research Network) 

European General Practice Research Network (EGPRN) er WONCAs nettverk for allmennleger 

som forsker. I 2015 var jeg fortsatt representant for Norge, samt medlem av styret (Executive 

board) og hovedstyret i Forskningsstrategigruppen.  

 

To møter ble også i år holdt. Det første i Timisoara (Romania) var viktig for å støtte 

allmennmedisin i et land som ikke har hatt tradisjon for forskning i allmennmedisin, men som nå 

er ivrig etter erfaringer. Det andre møtet ble holdt i oktober i Edirne (Tyrkia) og ble preget av 

valg og presentasjonen av et nytt samarbeidsprosjekt. 

  

2015 var styret hovedsakelig opptatt av tre saker: 

1. Den økonomiske situasjonen ble drøftet gjentatte ganger og sammen med rådet ble det 

bestemt å skrive under en ny kontrakt med sekretæren, som går ned i stillingen til 80%, 

delvis (20%) finansiert fra University of Maastricht.  

2. Valg: Dr Mehmet Ungan, fra Tyrkia, ble valgt som ny leder for EGPRN fra 2016. Valg 

for ny styre blir i mai 2016. 

3. Et samarbeidsprosjekt mellom EGPRN medlemmene for å søke midler fra Horizon2020 

ble satt i gang i Tyrkia. Forskningsstrategigruppen ved EGPRN ved undertegnede 

sammen med Caroline Huas jobber nå med en del andre land mot en spennende søknad: 

“Actions to bridge the divide in European health research and innovation in Primary 

Care”  

 

EGPRN sine møter er meget fine anledninger for nye forskere i allmennmedisin i Norge til å få 

tilbakemelding på prosjektene sine i en europeisk sammenheng og for alle allmennpraktikere å 

lære mer av allmennmedisinens fag og organisasjon i andre land. Interesserte kan gjerne ta 

kontakt med meg for å høre mer om mulighetene. De neste møtene blir i Tel-Aviv (Israel) i mai 

2016 (“Research on Medical Overuse: Overdiagnose and Overtreatment in Family Medicine 

and Primary Care”) og i Leipzig (Tyskland) i oktober 2016 (“General Practice/Family Medicine 

in a Changing World”). Lenke til EGPRN.  

 

 

Esperanza Diaz 

Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Bergen 

http://euractdublin2016.org/
http://www.egprn.org/
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Førsteamanuensis ved UiB 

 

9.9 Nordic Federation of General Practice 
 

NFGP er den nordiske føderasjonen av de fagmedisinske foreningene for allmennmedisin. 

Føderasjonen har ansvar for drift av Scandinavian Journal of Primary Health Care, SJPHC, samt 

de nordiske kongresser i allmennmedisin.  

 

Styret i NFGP består av de til enhver tid sittende lederne i de nordiske fagmedisinske foreninger 

for allmennmedisin, samt en leder (chair), pt Gisle Roksund. Sekretariatet er i DSAMs lokaler i 

København. Generalforsamling holdes hvert år i april/mai i København.  

Den 19. nordiske kongressen i allmennmedisin ble arrangert i juni 2015 i Gøteborg. Den neste 

nordiske kongressen vil bli avholdt i Reykjavik juni 2017. Den15.-18. juni 2016 arrangerer 

NFGP Wonca Europe kongress i København. Lenke til NFGP.      

 

10 REFERANSEGRUPPER 
 

10.1 Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid i allmennmedisin 

Gruppa består av: Aage Bjertnæs, Jannik Falhof, Marit Gjølme, Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, 

Inger Lyngstad, Reidar Moskvil, Kristin Prestegaard, Lars Moland og Janecke Thesen (leder). 

Bente Aschim, Bjørnar Nyen og Gro Bengtson (leder i Helsesekretærforbundet) er assosierte 

medlemmer av referansegruppa.  

 

Gruppa ble etablert vinteren 2004. Den er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra 

farmasøytisk eller medisinteknologisk industri. Referansegruppas medlemmer vil utvikle og dele 

sin kompetanse med kolleger på ulike måter. KUP (allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og 

pasientsikkerhet) anser Referansegruppa som en implementeringsgruppe innen praktisk 

kvalitetsarbeid. Til nå har vi prioritert formidling gjennom programposter om utvalgte matnyttige 

emner med utgangspunkt i nettsiden. 

 

Målgruppa er allmennleger, etter hvert allmennleger og medarbeidere. Til nå har vi laget 

programposter om telefontilgjengelighet, hvordan redusere ventetiden (flere forskjellige 

presentasjoner), laboratoriekvalitet, bedre flyt i hverdagen, ventetidsregistrering, den effektive 

pasientjournalen, brukerundersøkelser (flere forskjellige presentasjoner), forebygging av faglige 

feil, internkontroll, ventetid på venterommet, hvor velorganisert er legekontoret (Maturity 

Matrix), og sykmeldingspraksis.  

 

Gruppa mottok i 2007 helsemyndighetenes første kvalitetspris i konkurranse med aktører i både 

primær- og spesialisthelsetjenesten, 

 

Vi har også hatt et samarbeidsprosjekt med Kunnskapssenteret om temasamlingen 

Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret, publisert på Helsebiblioteket. Denne er ikke oppdatert 

de siste årene. Gruppa har kontakt via e-post på egen liste, og en sjelden gang fysiske møter. 

Ingen møter i 2014. 

 

http://nfgp.org/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfas-referansegruppe-for-praktisk-kvalitetsarbeid/
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Gruppas arbeid har på mange måter lagt grunnlaget for det avsluttede SAK-prosjektet (Senter for 

kvalitet 2010 tom 2014) nå videreført fra 1. januar 2015 som SKIL-prosjektet (Senter for kvalitet 

på legekontor). Samhandling mellom KUP, SKIL og referansegruppa er under utvikling, og vil 

være sentralt i videre bruk av gruppas ressurser. En mulig forenkling er at referansegruppa legges 

ned fra 010117, og at vi står igjen med KUP og SKIL. KUP vil da være det formelle fagpolitiske 

organet, og SKIL vil være et meget velegnet selskap for implementering av praktisk, fortløpende 

kvalitetsarbeid på legekontorene, forhåpentligvis i samarbeid med og støttet av myndighetene. 

 

Janecke Thesen, leder, med støtte fra gruppa 

 

10.2 Referansegruppe for medisinsk akupunktur 

Leder: Trygve Skonnord  

Nestleder: Holgeir Skjeie  

Antall medlemmer: 13  

 

1. Undervisning. 

Deltakelse og gjennomføring av kursprogrammer i medisinsk akupunktur i regi av Norsk 

Forening for Medisinsk Akupunktur (NFMA). 

Årlige kurs med sertifisering i medisinsk akupunktur. På grunn av at Norsk Fysioterapiforbund 

(NFF) har startet opp Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi med eget 

undervisningsprogram, har grunnlaget for NFMA sin undervisning vært usikker. NFMA vil 

revidere kursprogrammet og planlegger nye kurs høsten 2016.  

Våren 2015 ble det avsluttet undervisning i fordypningsprogram i medisinsk akupunktur i 

Trondheim.  

2. Forskning.  

Referansegruppen utgjør et lite forskningsnettverk, og deltar i en studie på akupunkturbehandling 

ved akutte korsryggsmerter som startet i mars 2014 (Acuback-studien). 11 legekontorer i Sør-

Norge deltar med helsesekretær og 2 leger hver.  

Referansegruppen var samlet til oppfølgingsseminar for studien i april 2015.  

3. Fagutvikling. 

Formidling: Referansegruppen har presentert forskningsresultater på Nordisk kongress i 

allmennmedisin i Gøteborg juni 2015.  

Smertemedisin: Medlemmer i referansegruppen har gjennom Norsk Forening for 

Smertemedisin bidratt med tanke på opprettelse av Kompetanseområde i smertemedisin. Vi ser 

behovet for en referansegruppe også i smertemedisin i framtiden. 

 

Nøtterøy, 13. januar 2016  

Trygve Skonnord  
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10.3 Referansegruppe for farmakoterapi i allmennpraksis 

Gruppen har i 2015 bestått av: Anne Stubdal, Geir Flatabø, Wenche Haugen, 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. Gruppen har vært med på å lage høringsuttalelser for NFA når det gjelder nye 

førerkortforskrifter og foreningens policy dokument om antibiotikaresistens 

 

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 og Espnes har i 2015 arbeidet mest med KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter 

og har gjennom midler fra HOD gjennomført to piloter på denne metoden for 

produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Metoden har blitt meget godt mottatt av fastlegene 

som har fått tilbud om 20 minutters oppdateringsvisitt i kontortiden. Pilotene som er gjennomført 

gjaldt «Riktigere bruk av NSAIDs» og «Riktigere bruk av Antibiotika» Til sammen er det nå 668 

fastleger som har mottatt tilbudet og man har fått tildelt 1,8 mill. kr for videre bredding av 

metoden i 2016. Dette skal skje ved at man inkluderer hele Sør-Trøndelag fylke og Møre og 

Romsdal fylke samt at det til høsten skal breddes til Helse Vest/Bergen. 

 

Gruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 2016. 

 

Trondheim, 26.05.2016 

Roar Dyrkorn 

 

10.4 Referansegruppe for rusmedisin 

2015 – gjennomførte prosjekter 

Gruppa har i 2015 bestått av Torgeir Gilje Lid (leder), Harald Sundby (nestleder), Krister 

Mostrøm, Pernille Willersrud, Camilla Holter Huseby, Knut Boe Kielland, Ivar Skeie, Dagfinn 

Haarr, Christian Ohldieck og Inger Hilde Trandem, Kathleen Henriksen og Christian Steenfeldt-

Foss. Kielland, Skeie, Haarr og Ohldieck er seniormedlemmer og bidrar med sin lange erfaring 

fra allmennpraksis og rusmedisin, selv om de ikke lenger er fastleger.  

 

Gruppa har hatt ett møte, i forbindelse med Nidaroskongressen 2015.  

Nedenfor følger kort oppsummering av ulike områder der gruppa har vært aktiv. 

 

1) Høringsuttalelser. 
Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 

Innspill – høringsutkast rus og psykiatri 

Prioriteringsveileder TSB 

Retningslinjer for deltakelse i utvikling av retningslinjer 

Revisjon av LAR-retningslinje 

Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer 

 

2) Utredningsarbeid 
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Retningslinje for avrusning (Christian Ohldieck, Inger Hilde Trandem) 

Retningslinjer for tverrfaglig spesialisert behandling, TSB (Dagfinn Haarr, Torgeir Gilje 

Lid). Arbeidsgruppen avsluttet høsten 2014, retningslinjene lanseres våren 2016. 

Legeforeningens utviklingsområde rus og psykiatri (Harald Sundby, Camilla Holter 

Husby)  

Prioriteringsveileder TSB (Camilla Holter Huseby) 

 

3) Kurs og undervisning 

Emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin, Nidaroskongressen 2015. Kursledere Harald 

Sundby og Camilla Holter Huseby.  

 

4) Annen undervisning og kursvirksomhet 

Alle i gruppa deltar jevnlig i stort omfang på undervisning om rus og 

avhengighetsmedisin på kurs i videre- og etterutdanning av leger, studentundervisning, 

tverrfaglige kurs og kurs for andre yrkesgrupper.  

 

5) Annen formidling og fagutvikling 

Samarbeid med SERAF og Kompetansesenter for ROP-lidelser om et e- læringskurs om 

forskriving av A/B preparater, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette samarbeidet startet 

medio november, skal ferdigstilles etter ca. 6 mnd. Harald Sundby og Christian Steenfelt-

Foss. 

 

6) Egen forskning 

Pågående phd-prosjekt:  

Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis, Torgeir Gilje Lid. 

Avsluttes vår 2016. 

Dødelighet og sykelighet blant injiserende rusmisbrukere i relasjon til hepatitt B og 

hepatitt C, Knut Boe Kielland. Disputas høst 2015. 

 

10.5 Referansegruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans helse.  

Gruppen har i 2015 bestått av Mari Bjørkman (leder), Jorg Karlgård, Gunnar Frode Olsen, 

Janecke Thesen og Kirsti Malterud samt assosierte medlemmer Nina H. Sinding-Larsen og 

Haakon Aars. Kirsti Malterud gikk ut av gruppen i 2015. Vi hadde vårt årlige møte 3 februar i 

Oslo.   

 

Vi bestemte oss i 2015 for å inkludere helse for transpersoner i vårt arbeid. I den forbindelse 

har gruppen endret navn til Referansegruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans helse.  

Forskningsrapporten "Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge" utarbeidet av Kirsti 

Malterud i samarbeid med Norman Anderssen, ble i desember 2014 overlevert til Buf-dir. 

Arbeidet har vært forankret i Uni Research Helse, og er en del av den nasjonale 

spørreundersøkelsen «Seksuell orientering og levekår» som ble gjennomført i 2013. Rapporten 

ble lansert 30. januar 2015 på LHBT-senteret (LHBT-senteret er det nasjonale kunnskapssenteret 

for seksuell orientering og kjønnsidentitet og ligger under Buf-dir). Den er fritt tilgjengelig her.  

Vi har levert tre høringsuttalelser til NFA:  

 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 

avhengighet.  

http://rop.no/forskning/forskning-ved-rop-tjenesten/knut-boe-kielland/doedelighet-og-sykelighet-blant-injiserende-misbrukere-i-relasjon-til-hepatitt-c-og-hepatitt-b
http://rop.no/forskning/forskning-ved-rop-tjenesten/knut-boe-kielland/doedelighet-og-sykelighet-blant-injiserende-misbrukere-i-relasjon-til-hepatitt-c-og-hepatitt-b
https://bora.uib.no/handle/1956/9307.
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 NOU 2015:2 "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". 

 Helsetilbudet ved kjønnsdysfori og forslag til lov om endring av juridisk kjønn. 

 

Vi har laget et opplegg for et forberedt møte i veiledningsgrupper i spesialistutdanningen i 

allmennmedisin, med tittelen "Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller 

homofile". Opplegget er utformet som en selvinstruerende lysbildeserie og kan også brukes av 

smågrupper. Det tar ca 45 min x 3, krever ingen forhåndskunnskaper, men fungerer best med en 

viss grad av forberedelse. Det er fritt tilgjengelig og enkelt nedlastbart i denne lenken og på 

referansegruppens hjemmeside. 

 ( 

Janecke Thesen og Gunnar Olsen er NFAs representanter i EQuiP (European Society for Quality 

and Safety in Family Practice. På årets to møter i hhv Sveits og Kroatia har de jobbet i 

arbeidsgruppen Inequity og introdusert temaet "Being a good enough GP for non-heterosexual 

people". De har presentert vårt opplegg for veiledningsgrupper og smågrupper, som ble 

overraskende godt mottatt. Vi er blitt oppfordret til å få det oversatt til engelsk slik at det kan 

oversettes videre til andre språk i EQuiP. Vi håper å få dette finansiert og gjennomført i 2016.  

 

Gunnar Olsen, Haakon Aars og Mari Bjørkman er fortsatt med i LLH Rosa Kompetanse Helse 

og sosial sin styringsgruppe. Nina Sinding-Larsen er leder i LLH Rosa Kompetanse Helse og 

sosial. Gunnar, Janecke, Haakon og Mari deltok ved deres årlige seminar på Gardermoen. 

 

Haakon Aars har i 2015 undervist ved sexologiutdanningene ved universitetet i Agder og i 

Danmark samt ved psykiatriutdannelsen ved universitetet i Phnom Penh i Kambodsja.  

 

10.6 Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser 

NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser (Bård Natvig, Erik Werner, Jan Robert 

Grøndahl, Kurt Andreassen, Pål Kristensen, Øystein Holmedal og Satya Sharma): 

 

Aktivitetsrapport for 2015: 

 

 Gruppen hadde ikke møte i 2015. 

 Gruppens medlemmer har deltatt i individuelle faglig aktiviteter og har vært aktive på 

flere arena i muskel- og skjelettlidelser. 

 Referansegruppens medlemmer deltok aktivt i forelesninger ved NFAs kurs i fysikalsk 

medisin for allmennpraktiserende leger, ”Nidelvskurset 2015”, ledet av Pål Kristensen. 

Dette kurset arrangeres hvert år i februar måned i regi av Pål Kristensen. 

 
o Erik L. Werner, Pål Kristensen, Jan Robert Grøndahl, Bård Natvig og Satya Sharma 

foreleste på Nidelvkurset i 2015; Lidelser i rygg og underekstremiteter. Pål Kristensen er 

også fagmedarbeider i fysikalsk medisin i NEL 

 

 Øystein Holmedal har vært medforfatter av en «highly accessed» article i BMC 

Muskuloskeletal Disorders vedr. behandlingsalternativer av akutt epikondylitt i en studie 

som er en RCT. 

 Bård Natvig arbeider for det meste med muskel-skjelett ved UIO, bl. a. forskning og 

undervisning av medisinerstudenter i 2. og 4. året sammen med fysikalsk medisiner Niels 

Gunnar Juel. Han har vært bidragsyter på et internasjonalt skulderforskningsseminar i 

https://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Allmennmedisin/Veiledningshandboker/Handbok-for-veiledningsgrupper-i-allmennmedisin/Klinikkmoter/Mote-med-pasienter-som-er-lesbiske-bifile-eller-homofile/
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Hemsedal i april og ledet en sesjon ved Bone and Joint World Summit i Oslo høsten 

2015. Han har vært medforfatter på 4 vitenskapelige artikler vedrørende muskel- og 

skjelettlidelser i 2015.  

 Erik Werner har hatt noen avisopptredener, og deltatt på flere kurs og forelest om rygg 

både i Norge og Frankrike. Han har hatt 4 vitenskapelig publikasjoner i 2015. 

 Kurt Andreassen har arrangert og undervist på 4 muskel-skjelett-ultralydkurs på 

overekstremiteter og det samme på underekstremiteter i tillegg til 4 ultralydveiledede 

injeksjonskurs for leger og fysioterapeuter i 2015. I tillegg har det vært et ultralydveiledet 

injeksjonskurs for manuellterapeuter ved UIB i løpet av 2015. 

 Jan Robert Grøndahl har forelest på Nidelvkurset 2015 om kognitiv tilnærming til 

kroniske muskelsmerter  

 Satya Sharma har holdt de faste kursene for allmennleger i «Skulderen. Diagnostikk og 

behandling» i januar og september 2015 og Hofte. Kne og ankel; diagnostikk og 

behandling høsten 2015, undervist også medisinerstudenter i Bergen i Skulderen. 

diagnostikk- og behandling» i alt 2 dager om våren og 2 dager om høsten 2015. Har fått 

publisert en artikkel i forbindelse med kapsulitt studien. Han har hatt innlegg på Nordisk 

kongress i Gøteborg og Wonca i Istanbul vedr. kapsulitt og på skulderforskningsseminar i 

Hemsedal i 2015.  

 

Vi ser på disse individuelle deltagelser i diverse faglige aktiviteter fra referansegruppens 

medlemmer som et viktig bidrag til kompetanseøkning innen muskel- og skjelettlidelser for 

allmennleger og medisiner studenter. 

 

Satya Sharma 

Leder for referansegruppen for muskel- og skjelettlidelser 

 

Bergen, februar 2016 

 

10.7 Referansegruppe for helseopplysning 

Gruppen har som før bestått av: Bård Natvig, Olav Thorsen, Odd Winge.  

 

Etter teaterforestillingen "Dr. Knox" som ble vist på Primærmedisinsk uke i 2014 har det vært 

liten aktivitet i gruppen. Vi har holdt sporadisk kontakt over brev og nett. Det var meningen å få 

til en samling, men vi klarte ikke å samle alle. Vi har imidlertid et prosjekt ugjort før vi eventuelt 

avslutter gruppa. Vi vil skrive vår historie, kanskje kan det være interessant for nåværende og 

fremtidige kolleger. Så vi er nå i gang med å samle stoff om opprettelsen og videre utvikling i 

gruppen, og er kommet bra i gang med å skrive en artikkel. Den burde få plass i Utposten når den 

omsider blir ferdig.  

 

Vi planlegger en samling i løpet av året, men to av medlemmene er fortsatt i arbeidslivet og 

travelt opptatt, og det er ofte vanskelig å finne en dato som passer alle. Pensjonisten er relativt 

fleksibel, så vi kan nok få laget en samling i løpet av året. Vi har en ide til en artikkel i tillegg, - 

om hva som har skjedd på helseopplysningsfronten i løpet av de årene som er gått siden gruppen 

ble opprettet. Dette fordrer nok mer litteratursøk og lesing. Vi får se om vi har kapasitet.  

  

For Helseopplysningsgruppen 

Odd Winge 
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10.8 Referansegruppe for legevaktsmedisin 
Leder: Kine Jordbakke 

 

Øvrige medlemmer: Anne Kathrine Nore, Badboni El-Safadi, Brynjar Reberg, Britt Larsen, 

Espen Saxhaug, Kristoffersen, Helen Brandstorp, Janecke Thesen, Jesper Blinkenberg, Jan-Petter 

Lea, Karsten Kehlet, Kristin Cotta Schønberg, Marte Tangen, Øystein Furnes, Robert Burman, 

Ståle Onsgård Sagabråten, Sverre Håkon Evju. 

 

Gruppa har levert en artikkel til Utposten vedrørende den nye akuttforskriften.  

Vi har levert høringssvar til ny Norsk Traumeplan.  

 

10.9 Referansegruppe for gastroenterologi 

Medlemmer: 

Knut-Arne Wensaas (leder), Peder Dvergsdal, Torgeir Fjermestad, Karin Frydenberg, Karl Hilt, 

Geir Flatabø, Paul Juul-Hansen, Pål Kristensen, Sverre Litlekare, Guri Rørtveit, Bente Smørdal, 

Jørgen Urnes. 

 

Kompetansepersoner: 

Irene Hetlevik, Roar Johnsen, Ingard Løge, Hermod Petersen. 

 

Formål: 

Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemstillinger i 

allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling. 

 

Aktivitet  

I samarbeid med den nasjonale kompetansetjenesten arrangerte vi kurs for allmennleger i 

funksjonelle mage-tarmsykdommer i Bergen 28.-29. september.  

 

I 2015 har gruppens leder deltatt i to referansegrupper på vegne av NFA:  

Referansegruppe av fastleger for «Pakkeforløp for kreft». 

Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Knut-

Arne Wensaas er leder for referansegruppa. 

 

Antibiotikaveileder for primærmedisin utgis av Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten. 

Knut-Arne Wensaas har ansvar for kapitlene om helikobakter pylori/dyspepsi og divertikulitt 

sammen med Per Olav Vandvik. 

 

Flere av medlemmene er aktive lokalt i studentundervisning, har bidratt på ulike kurs og deltar i 

forskningsprosjekter og formidlingsaktivitet. 

 

Internasjonal kontakt: 

Referansegruppa er norsk medlem i ESPCG, the European Society for Primary Care 

Gastroenterology (www.espcg.eu). ESPCG er medlem i den europeiske gastroenterologi-

organisasjonen United European Gastroenterology (UEG) og interessegruppe, Special Interest 

Group, i Wonca Europe. Knut-Arne Wensaas er leder i ESPCG etter årsmøtet i juli 2014. 

ESPCG lanserte sitt eget tidsskrift, Eurodigest, i 2014. 2015-utgaven er tilgjengelig på nett. Se 

lenke her.  

 

http://viewer.zmags.com/publication/5b60e229#/5b60e229/1
http://viewer.zmags.com/publication/5b60e229#/5b60e229/1
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Bergen 18. februar 2016 

 

Knut-Arne Wensaas 

Leder 

 

10.10 Referansegruppe for astma og KOLS 

Medlemmer: 

Geir Einar Sjaastad (leder), Anders Østrem, Kristian Høines, Anita Jacobsen, Hasse Melbye, 

Knut Weisser Lind, Svein Høegh Henrichsen, Beraki Ghezai, Jørn Ossum Gronert, Arnulf 

Langhammer, 

Ola Storrø og Torbjørn Øien. 

 

Gruppen jobber med tungpust i vid forstand, ikke bare med de obstruktive lungesykdommene, 

men også med tilgrensende områder som allergi, røykavvenning, luftveisinfeksjoner og 

hjertesvikt. 

 

Møter 

Vi har i løpet av året holdt hovedkontakten via e-mail og telefonmøter. Flertallet av gruppen har 

også hatt drøftelser under kurs innen fagområdet, der de fleste også har deltatt som forelesere. 

 

Aktivitet 

Gruppens store prosjekt i år ble fullføring av astmaveilederen. Se lenke her.  

 

Gruppen har i samarbeid med nettverket Lunger i Praksis holdt tre emnekurs. Lungedagene i 

Oslo (to emnekurs: lungemedisin og pediatri) (over 100 deltagere). Emnekurset i Trondheim 

hadde 60 deltagere. 

 

Gruppen har søkt og fått innvilget forskningsmidler til et prosjekt: «Pasienter med kols: 

Implementering av en standardisert rehabiliteringsmodell i den kommunale helsetjenesten» 

 

Gruppen har også vært representert i PRIO2 (prioriteringsveilederen for lungesykdommer). 

 

Internasjonalt 

Beraki Ghezai ble valgt inn i styret for IPCRG. Flere fra gruppen var også tilstede da (IPCRG) 

arrangerte forskningsmøte og forskerskole i Singapore fra 28. til 30. mai 2015, der det også var 

flere abstracts fra Norge. 

 

  

10.11 Referansegruppe for kognitiv terapi (KT i AM) 

I 2015 ble det også arrangert et ettårig innføringskurs i KT for allmennleger. Kursledere Bente 

Aschim, Sverre Lundevall. Nytt kurs i 2016 startes opp i januar, som før med fem samlinger og 

veiledningsgrupper mellom samlingene.  

 

Bente har sittet i styret i Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) i 6 år - tre perioder. På 

årsmøtet i november ble Anne Cathrine Bergh, Drammen, innvalgt som nytt styremedlem fra 

allmennlegene  (acberg@online.no). Vi vil varmt anbefale NFKT sine nettsider. 

 

http://legeforeningen.no/PageFiles/235031/151130%20Astma%20veileder.pdf
mailto:acberg@online.no
http://www.kognitiv.no/
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Påbygningskurs på Jeløy Radio våren 2015: Motivering av pasienter. Kurskomite: Lillestrøm 

legesenter.  

Vi er nå ca. seks allmennleger i Norge som er godkjente veiledere i KT.  

Overskuddet fra innføringskursene deles mellom NFKT og NFA. I 2014 ble NFA-overskuddet 

brukt for å lage demonstrasjonsvideoer hvor Sverre Lundevall, Randi Ofstad og Bente Aschim 

var leger. Tre av videoene kan være av interesse: en smertepasient med Randi Ofstad brukt på 

Jeløy-kurset, en video med en pasient med sosial angst og en video hvor kasusformulering 

brukes. Disse ligger ikke på nettet, men interesserte kan henvende seg til Bente eller Sverre.  

Internett basert KT (ICBT) er i vinden, dels som selvhjelp, dels som selvhjelp støttet av fastlege, 

eller selvhjelp støttet av samhandling fastlege/spesialisthelsetjeneste, evt selvhjelp støttet av 

spesialisthelsetjeneste. Referansegruppas medlem Nils Kolstrup er sentral i flere prosjekter om 

dette. 

EQuiP (allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, WONCA Europe) har laget et 

gratis nettkurs om motiverende intervju, foreløpig på engelsk (godt forståelig for nordmenn), 

finsk og tysk. Det ble ferdigstilt våren 2015 og er gratis tilgjengelig. Kurset er godt, og du finner 

det her.  

EQuiP er et europeisk allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Norsk forening 

for allmennmedisin (NFA) har via KUP (Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og 

pasientsikkerhet) vært med i arbeidet ved Janecke Thesen. Det er foreløpig ingen planer om å 

oversette kurset til norsk, da vi tror det fungerer godt nok på engelsk for de aller fleste. 

Tilbakemelding om nettkurset kan gis til Janecke Thesen på e-post: janecke.thesen@uni.no. 

Dersom etterspørsel vil vi arbeide med å søke kurset godkjent i legeforeningen slik at det gir 

poeng i spesialisering og resertifisering i allmennmedisin. Janecke Thesen har deltatt i arbeidet 

og er kontaktperson i Norge.  

I 2015 ble det startet et prosjekt etter initiativ fra prof. Egil W. Martinsen for å evaluere 

innføringskursene i KAT, det er nå gjennomført syv kurs i Oslo og ett kurs i Trondheim siden 

oppstart i 2007. Kristin Myhrer, Lillestrøm legesenter, har fått allmennpraktikerstipend for å 

gjennomføre evalueringen. Alle som har gjennomført kursene vil få henvendelse på Questback 

Veiledere er Egil Martinsen og Ole Rikard Haavet. Bente Aschim og Sverre Lundevall  deltar i 

referansegruppen. 

 

Referansegruppa fungerer mer i kraft av aktive enkeltpersoner, enn i kraft av gruppeprosesser. 

Det er lite aktivitet på e-postlisen vår, og vi har bare hatt ett møte i referansegruppa på flere år. 

Mange i Norge driver med godt arbeid i KT i allmennmedisin, uten at vi kjenner detaljene. Vi har 

allikevel valgt å opprettholde gruppa, delvis for å sikre innføringskurs/påbygningskurs i KT av 

allmennleger, for allmennleger. Det ble gjennomført et gruppemøte våren 2015 i tilknytning til 

Jeløy-kurset (oppfriskningskurset), der vi opprettholdt denne holdningen til fortsatt drift av 

referansegruppa for KT. På dette møtet ble det drøftet hvordan vi kunne organisere veiledning for 

allmennleger som har gjennomført kurs og som ønsker videre veiledning. Bente jobber med 

denne saken. 

 

Jeløykurset 2016 har fått tittelen Kognitiv terapi for allmennleger: ACT (Acceptance and 

http://equip.ch/flx/pecc_we/e_learning/
http://equip.ch/flx/pecc_we/e_learning/
mailto:janecke.thesen@uni.no
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Commitment Therapy). Påbygningskurs. Påmeldingsfrist 13.02.16. 

 

Lenke til kurskatalogen her. 

 

Janecke Thesen, med støtte fra resten av referansegruppa 

 

10.12 Referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) 

  

I løpet av 2015 har noen medlemmer av gruppen sluttet, andre har kommet til. Per i dag består 

gruppen av Aase Aamland (leder), Stein Nilsen, Peter Prydz, Signe Nome Thorvaldsen, Lars 

Tore Nerbøvik, Mathias Reckert , Torgeir Landvik, Christine Nitter, Kirsti Malterud, Guri 

Rørtveit og Hedda Tschudi Madsen. 

 

Møter:  

290115: leder deltok på NFA sitt årsmøte i Oslo for alle referansgruppeledere. 

030315: leder deltok som representant for NFA på ”Brukerstemmeseminar om borreliose” i regi 

av Helsedirektoratet.  

211015: årsmøte i referansegruppen i Trondheim med påfølgende middag. 

 

Kurs/formidling:  

20-211015: Emnekurs på Nidaorskongressen, tredje gang vi i referansegruppen arrangerer dette. 

Dette kurset hadde færre deltakere enn foregående år (20 erfarne allmennleger kontra 40-60 

forutgående år).  

 

Forskning:  

Flere av referansegruppens medlemmer var også i 2015 aktive i allmennmedisinsk forskning om 

MUPS.  

 Aase Aamland disputerte 160115 for ph.d graden ved Universitetet i Bergen med 

avhandlingen: ”Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær: 

allmennlegens rolle”.  

 Brurberg KG, Fønhus MS, Larun L , Flottorp S , Malterud K. Re: Hva er egentlig 

myalgisk encefalopati? Tidsskr Nor Legeforen 22, 2015; 135 (22): 2022-23. 

 

Internasjonalt samarbeid:  

Leder deltar i internasjonal interessegruppe for MUPS bestående av allmennleger og forskere  

Marianne Rosendal og Anna Budtz-Lilly, begge Danmark 

Kurt Kroenke, USA 

Henriette van der Horst, Juul Houwen, Peter Lucassen og Tim olde Hartman, alle Nederland 

Chris Burton, Skotland 

 

Media:  

180815: Noen av gruppas medlemmer skrev en kronikk i Bergens Tidende med tittel:  ”Høie 

satser feil” – kritikk av at forskningssatsing på MUPS ikke skjer i primærhelsetjenesten og tar   

utgangspunkt i allmennmedisinske forskningsmiljøer som har erfaring og kompetanse på dette  

forskningsfeltet.  

 

Nettsiden: Vi har i 2015 revidert nettsiden vår.  

 

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30761
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I 2016 har vi som målsetting å arbeide videre med å dele vår kompetanse med kolleger i form av 

innlegg på kurs og kanskje bidra med flere oppslag i media og forskningsartikler. Vi planlegger 

et nytt emnekurs i 2017 på Nidaroskongressen og planlegger også en større tverrfaglig 

nettverkssamling i Tromsø 2017.  

 

For gruppa: Aase Aamland, Kristiansand 25. januar 2016 
  

10.13 Referansegruppe for barns helse 

Det er ikke kommet rapport fra gruppen for 2015. 

 

10.14 Referansegruppe for ultralyd 

Det er ikke kommet rapport fra gruppen for 2015. 

 

10.15  Referansegruppe for EPJ 

Referansegruppen for EPJ og elektronisk samhandling ble opprettet i 2010. Gruppen drives på 

idealistisk grunnlag, uten støtte fra farmasøytisk eller medisinsk-teknisk industri. Gruppen ble 

først ledet av Inger Lyngstad frem til 2014. Susanne Prøsch overtok ledervervet i 2014. Et viktig 

mål for gruppen er å rekruttere allmennleger til å delta i ehelseprosjekter for å sikre tilstrekkelig 

innflytelse og forankring av nye ehelse-løsninger som allmennleger skal bruke. Gruppens 

deltakere er involvert  i små og store ehelse-prosjekter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

Pr 31.12.15 besto referansegruppen av 45 medlemmer som jobber helt eller delvis som 

allmennleger. 

 

På vårt diskusjonsforum Ref_EPJ_ES på Google groups, har vi i tillegg gleden av å ha med 30 

deltakere med annen bakgrunn. Her deltar 5 private spesialister, 5 sykehusleger, 3 forskere fra 

NTNU og UIB, 7 fra Helsedirektoratet (Direktoratet for eHelse fra 01.01.16), 2 fra Norsk 

Helsenett, 1 fra Statens Legemiddelverk, 1 fra Forsvaret, 1 fra Norsk senter for Telemedisin, 2 

sykepleiere som jobber med elektronisk samhandling i helseforetak, og 3 deltakere fra 

Legeforeningen.   

 

Det har vært 1032 meldinger på epostlisten i 2015 (2014: 798 meldinger). Til sammenligning har 

Eyr hatt 3449 meldinger i 2015. 

 

Hjemmesiden vår heter Legesidene for IT i helsevesenet, www.refepj.no, på Google Nettsteder. 

Den blir betalt for av medlem Linn Brandt med ca. 100 kroner pr år.  Det var 4854 treff på 

hjemmesiden i 2015, fordelt på 4130 brukere. I 2014 var det hhv 3477 treff og 2959 brukere.  

 

Referansegruppen hadde 5 års jubileum i år, og dette ble markert ved å utgi heftet: Fra da til nå  - 

den lange historien om EPJ i legekontor i forbindelse med vårt årsmøte som ble holdt  i 

Trondheim under Nidaroskongressen og HelsIT. EPJ-historien er skrevet av Tom Christensen, og 

heftet inneholder også en presentasjon av Referansegruppen og EPJ-løftet. Heftet kan også leses 

her.  

 

Årsmøtet ble holdt 20. oktober i Trondheim, og vi var 15 deltakere. NFAs leder Petter Brelin 

deltok ved spesiell invitasjon i anledning 5-års jubileet. Programmet for årsmøtet i 2015: 

http://www.refepj.no/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet1/Elektronisk-pasientjournal-i-legekontor---utviklingen-i-Norge/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet1/Elektronisk-pasientjournal-i-legekontor---utviklingen-i-Norge/
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Tilbakeblikk ved Tom Christensen, Referansegruppens første år ved Inger Lyngstad, EPJ-løftet 

ved Regin Hjertholm, Nytt fra Legeforeningen ved Linn Brandt og Eirik Nikolai Arnesen, En 

innbygger – en journal ved Sveinung Gangstø. Vi avsluttet årsmøtet ved å delta på HelsIT-

middagen. Der fikk Referansegruppen spesiell og hyggelig oppmerksomhet fra HelsIT-

arrangementskomiteen. Årsmøtet er en fin årlig møteplass, hvor vi går igjennom de viktigste 

aktuelle temaene, men det har ikke lykkes å få tid nok på årsmøteprogrammet til diskusjoner. Det 

ble ikke gjort noen vedtak på dette årsmøtet. 

 

EPJ-løftet 

Referansegruppen utarbeidet i 2010 et dokument over basale funksjoner som manglet i 

elektronisk pasientjournal og i elektronisk samhandling. Dokumentet ble kalt for EPJ-løftet med 

Regin Hjertholm som hovedforfatter. I 2014 gikk Staten inn med 17 millioner kroner til EPJ-

løftet som er et samarbeid mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet/Direktoratet for eHelse 

fra 1.1.16. Sistnevnte er prosjekteier. Styringsgruppen for EPJ-løftet har tre representanter fra 

Legeforeningen: Tor Carlsen, Inger Lyngstad og Egil Johannesen. 

 

Referansegruppens medlemmer har i 2015 vært tungt engasjert i EPJ-løftet, i alfabetisk 

rekkefølge:  Regin Hjertholm, Ivar Halvorsen, Egil Johannesen, Jan Robert Johannessen, Bent 

Asgeir Larsen, Inger Lyngstad, Axel Einar Mathiesen, Susanne Prøsch, Lars Wefring, Nicolas 

Øyane (fastlege og repr. SKIL).  

 

I tillegg er en del av våre deltakere på epost-listen også engasjert i EPJ-løftet: 

Annebeth Askevold (Dir. e-helse), Linn Brandt (Dnlf), Espen Hetty Carlsen (prosjektleder for 

EPJ-løftet, Dir. e-helse), Tor Carlsen (Dnlf/NFA), Tom Christensen (Helsedir), Morten 

Finckenhagen (Helsedir), Sverre Fossen (NHN), Anders Grimsmo (NHN/NTNU), Vigdis 

Heimly (Dir. e-helse), Jan Emil Kristoffersen (Dnlf), Åsmund Nyre (Dir. e-helse), Maria Ræder 

(PSL). 

 

EPJ-løftet har følgende delprosjekter:  

A. Digitale tjenester mellom pasient og fastlege 

B. Elektronisk overføring av fastlegejournal 

C. Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk 

D. Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering for meldingsutveksling 

E. Alternative driftsløsninger 

F. Legemiddelbehandling - oppfølging av pasienter med fire eller flere legemidler 

G. Rapportering 

H. Forbedring av samstemmingsverktøy for legemiddellister 

I. Forenkle utfylling/ ajourføring av felt for «Tidligere sykdommer» i EPJ  

J. Overvåkningsverktøy for rekvirerte radiologiske, cytologiske og histologiske undersøkelser 

K. Innføring av standard terminologi for radiologiske svar 

L. Tilgang til arbeidsgiverregister fra EPJ 

 

Engasjement i andre eHelseprosjekter: 

Dialogmelding fastlege – sykehuslege, nasjonal pilot i HelseVest: Regin Hjertholm 

EKHO sykmelding og dialogmelding til NAV: Kirstin Efskind, Regin Hjertholm, Øyvind 

Kjelsvik 

eMeistring i HelseVest: Regin Hjertholm 

eResept: Ole Andreas Bjordal, Regin Hjertholm, Egil Johannesen 

Felles legemiddelliste, nasjonal løsning: Ole Andras Bjordal, Regin Hjertholm, Egil Johannesen 
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Forsikringsprosjektet: Bent Asgeir Larsen 

Helsedirektoratets arbeidsgruppe for PLO 2.0: Lasse Folkvord, Odd Lauvskard, Lars Wefring 

Helseplattformen i HelseMidt: Lasse Folkvord 

Hurtigarbeidende gruppe for Adressering, NHN: Annebeth Askevold (Dir. ehelse), Susanne 

Prøsch 

IHR DIPS Interactor HelseVest: Regin Hjertholm 

IKT/meldingsutveksling i Helse Midt: Lasse Folkvord 

Leverandørfri hjemmeside: Regin Hjertholm 

Lokalt IT-samarbeidsutvalg med Sykehuset Innlandet: Lars Wefring 

Nasjonal varslingstjeneste, NHN: Khoa Duong, Susanne Prøsch 

NLK, nasjonal innføring: Regin Hjertholm 

Noklus Diabetesskjema: Regin Hjertholm, Inger Lyngstad, Rolf Reitan 

Ny patologimelding fra Helse Bergen: Regin Hjertholm 

Radiologirekvisisjon Haraldsplass sykehus: Regin Hjertholm  

Samstemmingsmodulen, videreutvikling: Regin Hjertholm, Bent Asgeir Larsen, Lars Wefring 

Strakstiltak Adresseregister: Regin Hjertholm 

 

Presentasjoner og bidrag på konferanser: 

Nidaroskongressen 2015: Inger Lyngstad arrangerte 7 timers EPJ workshop med 

foredragsholdere fra epost-listen: Egil Johannesen, Espen Hetty Carlsen, Tor Carlsen, Regin 

Hjertholm 

 

HelsIT 2015: Linn Brandt deltok i flere presentasjoner under sesjonen Kunnskapsstøtte og 

presisjonsmedisin. Jan Emil Kristoffersen presenterte «Fra henvisningsbrev til elektronisk 

dialog?» Linn Brandt og Anja Fog Heen deltok i presentasjonen «Produksjon av 

beslutningsverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet – SHARE-IT» 

 

EHiN 2015: EPJ-løftet ved Regin Hjertholm og Espen Hetty Carlsen  

Avslutningsforedrag ved Kjartan Olafsson 

 

PKO-regional samling Helse Vest: Regin Hjertholm 

 

Solstrandkurset: Forelesning om e-resept og legemiddelsamstemming og –gjennomgang ved Ole 

Andreas Bjordal 

 

Representasjon i utvalg: 

NUFA, Nasjonalt utvalg for fag og arkitektur: Torgeir Fjermestad (repr. KS) 

NUIT, Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse og omsorgssektoren: Morten Laudal (repr. 

Dnlf) 

SamUT, Samordnet utbredelse av meldingsstandarder: Morten Laudal (repr. Dnlf) og Susanne 

Prøsch (repr. NFA) 

Regin Hjertholm har møtt i NUFA om medikasjon/felles legemiddelliste 

 

Høringsuttalelser: 

 Utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og 

omsorgstjenesten 2.0 

 Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren 

 Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 
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 Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi 

og nukleærmedisin, kirurgi og medisin 

 Nytt helsekort for gravide 

 

I mediene: 

 Re: Kjernejournalen som arbeidsverktøy? Tidsskrift for Den norske legeforening 

24.02.15, svar fra Bent Asgeir Larsen og Eirik Nikolai Arnesen 

 -Sjokkerende og skandaløst, Dagens medisin 27.02.15: Intervju med blant annet Regin 

Hjertholm om ny papirversjon av Helsekort for gravide. 

 Om leger, vekkelse – og design av Jens M. Gleditsch, Dagens medisin 01.05.15 

 Klare for IT-satsing av Susanne Prøsch, Dagens medisin 01.06.15 

 Nå kan du nettprate med legen, Bergens Tidende 06.11.15. Reportasje med Regin 

Hjertholm om digital dialog. 

 Snart kan alle legene prate på nett med pasienten, Dagens medisin 09.11.15. Intervju med 

blant annet Regin Hjertholm 

 Snart kan du prate med legen på nett, Stavanger Aftenblad 12.11.15. Reportasje med Ivar 

Halvorsen 

 

Referansegruppens medlemmer deltar også aktivt på Eyr med informasjon og diskusjoner om 

ehelse. 

 

10.17 Referansegruppe for KAD 

Referansegruppens deltagere: 

Espen Storeheier (leder) - Rakkestad, Anders Svensson – Straumsjøen, Bjørn Sletvold – Oslo, 

Johanna Westin – Røros, Ståle Sagabråten – Nesbyen, Thor Asbjørn Løken – Moss, Kristian A. 

Simonsen – Nord Hordaland, Silje Foldøy Furu -  Bergen.  

 

Gruppen utarbeidet og presenterte veilederen «Medisinsk faglig veileder for kommunale akutt 

døgnplasser (KAD)» i 2014. I 2015 har leder vært på flere møter og konferanser i regi av bl.a. 

Legeforeningen, NSH, Helse og Omsorgsdirektoratet og KS der KAD er debattert.  

 

Det har ikke vært noen felles møter i gruppen i 2015. Dog vil veilederen revideres første halvår 

2016.  

 

10.18 Referansegruppe mot overdiagnostikk 

Referansegruppen ble etablert medio jan. -15 med det foreløpige formål å lage et 

policydokument for NFA om overdiagnostikk. Gruppen hadde noen møter og heftig aktivitet på 

nett før et foreløpig utkast kunne presenteres på NFAs årsmøte i Fredrikstad. Utkastet ble livlig 

debattert, og det kom mange konstruktive forslag. På dette grunnlag ble dokumentet omskrevet, 

og fremlagt for NFAs styre i siste møte før sommeren. Styret aksepterte ukastet som sitt, og ba 

om at referansegruppen arbeidet videre med å utvikle dokumentet. Referansegruppen hadde 

allerede meldt på dokumentet til en workshop på overdiagnostikkongressen i Washington i 

september. Vi holdt en presentasjon der, og ca. 20-30 tilhørere diskuterte og gav 

tilbakemeldinger.  
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Referansegruppen ønsket deretter å utvikle dokumentet ytterligere og i løpet av et kurs om 

overdiagnostikk som to av gruppens medlemmer holdt på Nidaroskongressen, knyttet vi nyttige 

kontakter i fagmiljøet.  Det er avholdt et siste møte i år, og i skrivende stund er det teoretiske og 

planmessige grunnlaget for full omredigering og forbedring lagt, og det er knyttet forventninger 

til at dette i første reviderte versjon skal foreligge i januar -16. Referansegruppen håper igjen å 

kunne levere et mer gjennomarbeidet utkast til årsmøtet -16.  

Ved siden av dette arbeidet har flere av referansegruppens medlemmer gjort seg sterkt offentlig 

bemerket med synspunkter om overdiagnostikk, i flere medier og på nordisk kongress i 

Gøteborg.  

 

Referansegruppen har samarbeidet med Utposten, og planlegger artikler om temaet i løpet av -16. 

 

Morten Laudal 

referansegruppeleder  

 

10.19 Referansegruppe psykiatri 

Gruppen ble gjenopplivet i januar 2014. Bakgrunnen var økende frustrasjon hos 

praksiskonsulenter (PKOere, dvs. fastleger med små deltidsstillinger som rådgivere 

/samhandlingskonsulenter i helseforetakenes psykiatriske avdelinger og poliklinikker). 

Frustrasjonen gjaldt mangel på spesialister på DPSene, lange ventetider i psykiatrien, og 

avtalespesialistenes utilgjengelighet.  

 

Kommunale psykiske helsearbeidere i storbyene rammes ofte av kommunal fattigdom. Dette 

medfører ofte dårlig samarbeid med fastlegene.  Dårlige pasienter med alvorlig kronisk sykdom 

tilbys ikke varig vernet botilbud eller plass i psykiatrisk sykehjem. Mange av disse pasientene 

roterer mellom forskjellige uverdige botilbud i kommunene og legger beslag på mye ressurser i 

akuttpsykiatrien. Referansegruppen vurderer at psykiatriens ressurser i dag ikke utnyttes 

hensiktsmessig. Vi ønsker å bidra til at det allmennmedisinske perspektivet i psykiatrien får 

større tyngde. Alle helseregioner er representert i referansegruppen. 

 

Gruppens medlemmer: Tina Ollila Uglebakken, fastlege/PKO, Alta, Bernt Stueland, 

fastlege/PKO, Tromsø, Torunn Hilstad, fastlege/PKO, Trondheim, Anne Stubdal, fastlege /PKO, 

Stryn, Geir Dunseth, fastlege/PKO, Vestfold, Astri Marie Dolva, fastlege/PKO, Asker. Mette 

Christin Lerfaldet, fastlege/PKO, Ringerike, Leder:  Per Askim, fastlege/PKO, Oslo. E-post:  

pjaskim@me.com  Tlf. 9204 4760.                                                                                                                               

 

Gruppen er åpen for alle interesserte allmennleger. Medlemmene kommuniserer via e-post, og 

møttes i Oslo 5/11-2015. Gruppen kommuniserer med alle PKOere i BUP/DPS i Norge.  Vi har 

ikke arrangert kurs, men bidrar med høringsuttalelser og deltar på vegne av NFA i råd og utvalg. 

 Januar 2015 avsluttet vi en meget vanskelig øvelse: Deltagelsen i Dnlfs Innspills rapport 

2015 for satsingsområdet psykisk helse og rus – «Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse - 

bedre hjelp til de sykeste». Rapporten ble behandlet på Dnlfs Landsmøte i mai 2015, og 

er senere ikke omtalt! 

 Innspill til RHFene sommeren 2015 vedr. forhandlinger om ny sentral nasjonal 

avtaletekst for avtalespesialistene. Forslag om at psyk-avtalespesialistene må organiseres 

i forpliktende samarbeid med det enkelte HF/DPS/ grupper av fastleger. Resultat: Status 

Quo? 

mailto:pjaskim@me.com
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 Utarbeidet høringsnotat til ny Prioriteringsveileder Psykiatri/ BUP. 

 Evaluert et veldig godt e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering, av Egil Haga. 

Anbefales! 

 Geir Dunseth har deltatt i HDIR-gruppe som arbeider med «Pakkeforløp Psykiatri». Geir 

har skrevet et notat til NFA om saken. 

 Gruppen har kommet med innspill til NFA om psykolog i kommunen. 

 Vi har arbeidet noe med opptrappingsplan av Samhandlingsreformen. Denne er tenkt å 

omfatte psykiatrien, med bl.a. betalingsplikt for utskrivningsklare pasient. 

 Forslag om bedre bl.a. bedre somatisk oppfølging av psykiatriske pasienter som ikke selv 

oppsøker fastlegene regelmessig. Se lenke her til Innspills rapporten «Et fullverdig liv» 

der kapittel 8 omtaler konkrete forslag til forbedringer:  

 

Per Askim 30/3-2016 

 

11 TILDELING AV PRISER 
   

12.1 Løvetannprisen 2015 

Årets vinner var professor i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen. 

 

12.2 Skribentprisen 2015 

Årets skribentpris gikk til turnuslege Ingrid Neteland  

 

 

12.3 Forskningsprisen 2015 

Årets vinner var fastlege Inger Lyngstad 

 

 

12 NFAs VEDTEKTER 

 

Vedtatt på NFAs årsmøte i Fornebu 7.mai 201. 
Se: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-

oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/ 

 

Samt dokumenter vedrørende samarbeid mellom NFA og AF, 2006: 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-

OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/  

http://legeforeningen.no/PageFiles/216403/Innspillsrapport%20-%20et%20fullverdig%20liv.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/229269/151019%20Begrunnelse%20ALK%20L%c3%b8vetannprisen%202015%20endelig%20versjon.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/229269/151023%20Skribentpris%202015.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/229269/151023%20AFU%20Prisen%20Tekst.pdf
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/

