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Formål: 

Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i 

allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling. 

Forskning: 

Knut Arne Wensaas disputerte for PhD-graden høsten 2011 med temaet irritabel tarm og 

tretthetssyndrom etter giardiasis. Karl Hilt har et pågående prosjekt vedr. Calprotectin i 

allmennpraksis. Pål Kristensen deltar i et prosjekt om irritabel tarm og tykke journaler i 

allmennpraksis. Gruppen har ingen prosjekter felles. 

Møter/Kurs/Undervisning: 

Medlemmene og kompetansepersonene har individuelt hatt studentundervisning, deltatt og 

bidratt på ulike kurs og kongresser innenfor allmennmedisin og gastroenterologi nasjonalt og 

internasjonalt. Lederen deltok på fellesmøte for referansegruppene i NFA i Oslo. 

Medlemmene 

oppdaterer gastrokapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok og er fagmedarbeider for 

gastrokapittelet i Norsk Legemiddelhåndbok. 

48 

Internasjonal kontakt: 

Vår referansegruppe ble opprettet i 2003 som resultat av medlemmenes kontakt med 

europeiske 

kollegaer gjennom mange år og deltakelse i ”The steering committee” i ESPCG, the European 

Society of Primary Care Gastroenterology, siden 1996. Se hjemmesiden www.espcg.eu der 

vår 

norske gruppe er representert med egne sider. ESPCG har økt sin aktivitet de siste årene og 

stiller 

økende krav til aktiviteten i nasjonale grupper. ESPCG arbeider bl.a. med retningslinjer, 



flernasjonale forskningsprosjekter og arrangerer symposier på nordiske kongresser i 

allmennmedisin, WONCA kongresser og europeiske kongresser i gastroenterologi. 

Gruppen har hatt laber aktivitet i 2011. Nedleggelse av referansegruppen har vært vurdert, 

men 

inntil videre består den som kompetansegruppe som kan kontaktes av andre ved behov. 


