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STYRET

Styret 1.9.2011-31.8.2013
Marit Hermansen, Namnå, leder
Morten Laudal, Son, nestleder
Karsten Kehlet, Finnsnes
Trine Bjørner, Oslo
Stein Nilsen, Bergen
Torgeir Hoff Skavøy, Nesttun
Kine Jordbakke, Seljord
Varamedlemmer:
Bente Mjølstad, Ranheim
Fuk-Tai Sundvor, Oslo
Petter Brelin, Halden
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
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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.

Perioden 1.9.2011 – 31.8.2013:
Følgende representanter er valgt:
Marit Hermansen
Morten Laudal
Kine Jordbakke
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Vararepresentanter:
Karsten Kehlet
Trine Bjørner
Stein Nilsen
Torgeir Hoff Skavøy
Bente Mjølstad
Fuk-Tai Sundvor
Petter Brelin

Perioden 1.9.2013-31.8.2015
Følgende representanter er valgt:
Morten Laudal
Petter Brelin
Bente P. Mjølstad (spesialistkandidat)
Vararepresentanter for spesialistkandidaten:
Nina Wiggen
Ørjan Waldenstrøm
Øvrige vararepresentanter:
Torgeir Hoff Skavøy
Fuk-Tai Sundvor
May-Lill Johansen
Sirin Johansen
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MEDLEMMER

Per 31.12.2013 hadde foreningen totalt 6144 medlemmer, herav 77 assosierte.

4

ÅRSMØTET 2013

Referat
Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 2013
Sted: Radisson Blu, Bodø, 25. april 2013 kl.13.00-17.00
Det var totalt 96 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte medlemmer, gjester og
sekretariat.
Marit Hermansen åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester velkommen.
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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.
Sara Underland Mjelva og Martin Chapman ble valgt til referenter.
Tor Carlsen, Wenche Brunell, Karin Wallin og Trond Egil Hansen ble valgt til tellekorps.
2. Godkjenning av dagorden og forretningsorden.
Dirigentene presenterte forretningsorden.
Vedtak:
Dagsorden og forretningsorden ble godkjent.
3. Samstemming av medikamentlister – En presentasjon
Marit Hermansen introduserte bakgrunnen og historikken for prosjektet. Prosjektet springer ut
fra fagmiljøet med NFA som prosjekteiere og med finansiell støtte fra Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Samstemming av medikamentlister er viktig for
leger og viktig for pasientene.
Bent Larsen demonstrerte hvordan samstemming av medikamentlister gjøres i praksis.
Morten Finckenhagen (Overlege ved Statens legemiddelverk, Fastlege Bekkestua legekontor,
Nasjonal pasientsikkerhetskampanje) fortalte at mangelfull legemiddelsamstemming er godt
dokumentert. Dette verktøyet vil gjøre det enklere og morsommere for fastleger å gjøre denne
jobben.
Jon Torgeir Lunke (avdelingsdirektør allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet). E-helse: Det er
moro å se at fagmiljøet i allmennlegetjenesten går foran, dette er et av flere pågående prosjekter.
Uten samarbeid med NFA hadde ikke dette prosjektet kommet på plass. Helsedirektoratet synes
også at samarbeidsmodellen som samstemmingsprosjektet representerer, er interessant.
4. Helsefaglig debatt: Hvordan skal det jobbes med kvalitet på fastlegekontorene?
Innledere var Jan Emil Kristoffersen (tidligere allmennlege og leder av Allmennlegeforeningen,
kvalitetssjef på Ahus) og Anette Fosse (fastlege, sykehjemslege, praksiskoordinator (PKO) i
Helgelandssykehuset og medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og
omsorgssektoren.
Jan Emil Kristoffersen: Påregnelig kvalitet – fastlegeordningens akilleshæl?:
Jan Emil Kristoffersen startet med å legge frem påstander om kvalitet på fastlegekontorene:
Kvalitet er ikke systematisk tilstede, praksisvariasjonen er for stor, tjenesteinnovasjon er for lite
synlig og det er mangelfull faglig ledelse. Videre argumenterte han for at befolkningen og øvrige
helsetjenester har behov for å vite hva allmennlegetjenesten alltid leverer. Samtidig eksisterer det
flere kommunale dilemmaer: Kommunene har fått flere oppgaver i forbindelse med
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samhandlingsreformen og at kommunene i praksis har manglende mulighet til å styre fastlegene.
Pasienter og samarbeidspartnere må kunne stole på at alle fastleger har den rette kunnskapen, det
rette utstyret, prioriterer og er tilregnelig på en pålitelig måte. Han avsluttet med å understreke at
tiden er overmoden for å stille krav til nasjonale standarder på medisinsk teknisk utstyr og
kompetanse til å bruke det.
Anette Fosse: Å telle eller ikke telle? Om kvalitet, tillit og kontroll.
Anette Fosse startet med å stille spørsmålet: Hva er kvalitet, og for hvem? Kvalitetsdefinisjon
avhenger av mange faktorer. Videre tok hun opp dilemmaet kvalitet vs. kontroll. Skal
dokumentasjon brukes til å drive egen kvalitetsutvikling eller er det for at myndighetene skal ha
kontroll på fastlegekontorene? Hun viste til et dansk forskningsprosjekt som pålegger danske
allmennleger å dokumentere sin praksis, og kun det som lar seg dokumentere og telle.
Utviklingen har skapt bekymring. Tilsvarende situasjon i England der «pay for performance» har
blitt innført i allmennpraksis. Det hevdes det at innføringen «has been a death for reflective
practice». Hun advarte mot å knytte økonomisk inntjening til bestemte kvalitetsmål. Leger
forholder seg til komplekse virkelighetsbeskrivelser. Jo større kompleksitet man skal forholde
seg til, og jo mer kompetanse jobben din krever, jo mindre lar kvalitet seg styre av økonomiske
motiver.

Det ble åpnet for debatt som varte i 50 minutter med 16 innlegg.
Debatten ble oppsummert av innlederne. De var begge positive til Senter for allmennmedisinsk
kvalitet (SAK) og har tro på at myndighetene vil ønske SAK velkommen.
12: Valg av leder, nestleder og styre
Guri Rørtveit (leder av valgkomiteen) presenterte valgkomiteens innstilling.
Marit Hermansen (leder)
Petter Brelin (nestleder)
Morten Laudal styremedlem
Torgeir Hoff Skavøy (styremedlem)
Bente Prytz Mjølstad (styremedlem)
Fuk-Tai Sundvor (styremedlem)
May- Lill Johansen (styremedlem)
Nina Wiggen (varamedlem)
Ørjan Waldenstrøm (varamedlem)
Sirin Johansen (varamedlem)
5: Leders tale.
NFAs leder Marit Hermansen talte til årsmøtet. Hun startet med å fortelle om mentorordningen
som ble lansert i år. 200 studenter og 150 leger har meldt sin interesse. Dette er en gledelig nyhet
og et viktig steg i å synliggjøre faget allmennmedisin. Hun benyttet også anledningen til å
oppfordre møtedeltakerne til å melde seg som mentorlege. Hun snakket også om allmennlegenes
omdømme og reiste utfordringen med å balansere omdømme og kvalitet. Hvordan bevare faget
og kontrollen? God kvalitet kan utfordre omdømme. Hun stilte også spørsmålet ved hva som er
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helsefremmende - gir nye tjenester og økt helsetilbud oss bedre helse? NFA ønsker å jobbe for et
bredt normalitetsbegrep og mot en økende medikalisering. Prioriteringsdebatten ble også nevnt,
en vanskelig, men nødvendig debatt. Er det slik at mer penger gir oss bedre helse? Dette er en
utvikling som allmennleger bør tørre å være kritiske til. Avslutningsvis løftet hun frem
spesialistutdanningen. Medisin går i retning av å bli mer høyspesialisert. Det er en sterk utvikling
mot mer og mer høyspesialisert medisin. Allmennleger må derfor kjempe for faglig grundighet i
et helhetsperspektiv, man må dyrke generalisten og unngå fragmentering av faget.
Åpnet for debatt.
Debatten varte i 35 minutter og 14 meldte seg på talerlisten. Det ble uttrykt støtte til styrets ønske
om å jobbe hardt for et bredt normalitetsbegrep og hindre en økende medikalisering. Sykehusåret
i spesialistutdanningen ble også diskutert. Enkelte påpekte viktigheten av at allmennleger får
innsikt i sykehusene, mens andre mente det er uheldig at sykehusåret hindrer mange i å oppnå
spesialiteten sin.
Leders oppsummering
Glad for årsmøtets tilslutning til arbeidet for et bredt normalitetsbegrep. Hvis noe kan ofres i
spesialistutdanning, så bør det være sykehusåret. Det betyr imidlertid ikke at sykehusåret er
uviktig, men man bør vurdere sykehusåret i en annen form en slik det er utformet i dag. Her må
foretakene forpliktes. Leder uttrykte også takknemlighet for støtten til sitt kandidatur til
Legeforeningens sentralstyre.
6. Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått. Det ble knyttet kommentarer og en kort debatt til følgende
punkter:
5.2.2 Internasjonalt arbeid
Korrigering: Deltakelse på kongress i Canada er lagt til i etterkant at årsmeldingen ble publisert
på NFAs nettsider.
Kap. 9. Internasjonalt
Det mangler informasjon om Nordic Federation of General Practice Dette vil føyes til i etterkant
av årsmøte.
Vedtak:
Årsmeldingen ble vedtatt ved akklamasjon.
7. Vedtektsendring vedr. arbeidsprogram
Forslag til vedtak:
(endringene i uthevet)
§ 3-1-3 Årsmøtets oppgaver
På årsmøtet behandles:
1. Styrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
2. Styrets forslag til arbeidsprogram for de kommende 2 år.
.....
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Punktene 8 og 10 behandles av årsmøtet i år som slutter på ulike tall, og punkt 2 og 9 i år som
slutter med like tall ..... 2
§ 3-1-3 Årsmøtets oppgaver
På årsmøtet behandles:
1. Styrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
2. Styrets forslag til arbeidsprogram for de kommende 2 år.
3. Regnskaper under årsmøtets godkjenningsmyndighet.
4. Budsjett for kommende år, herunder
a) kontingentsats for assosierte medlemmer og evt. tilleggskontingent.
b) honorarer og godtgjørelser til styret.
c) retningslinjer og satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte.
d) styrets økonomiske fullmakter.
5. Fastsettelse av tid og sted for senere årsmøte.
6. Saker som etter vedtektene og andre regler skal behandles av årsmøtet.
7. Innkomne forslag.
8. Valg av leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer. Når flere kandidater er
foreslått enn det er plasser, gjennomføres skriftlig avstemning.
9. Valg av leder, nestleder, medlemmer og vararepresentanter til utvalg som etter foreningens
regler skal velges av årsmøtet i år det ikke er styrevalg.
10. Valg av valgkomité i år med styrevalg.
11. Valg av ny revisor når det er fremsatt forslag om dette.
Punktene 2, 8, og 10 behandles av årsmøtet i år som slutter på ulike tall og punkt 9 i år som
slutter med like tall (Kfr. § 6 vedrørende overgangsbestemmelser).
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
8. SAK – Senter for allmennmedisinsk kvalitet
Forslag til vedtak:
Årsmøtet pålegger styret å utrede etablering av et Senter for allmennmedisinsk kvalitet gjennom
en mer helhetlig og styrket strategi rundt anvendelsen av inntil 60 % av midlene i Fond for
kvalitet og pasientsikkerhet. Målsettingen er å styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i
allmennlegetjenesten/primærhelsetjenesten. Utredning bør ta utgangspunkt i et slikt senter i
mindre skala enn skissert i hovedprosjektet. Fullskala Senter for allmennmedisinsk kvalitet kan
ikke etableres før det er fullfinansiert. Omdisponeringen av Fondsmidlene bør være for en
tidsbegrenset periode for å evaluere om en oppnår ønsket resultat.
Det anbefales at en fra etableringstidspunktet også legger opp til inntekter fra salg av tjenester,
og etterhvert utvider det til salg av abonnement når tjenestetilbudet tilsier at en slik ordning kan
etableres.
Årsmøtet understreker ambisjonen om å få på plass en tredje finansieringskilde for styrking av
kvalitetsarbeidet i allmennmedisin ved myndighetene og KS.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2012
Marit Hermansen la fram NFAs regnskap for 2012 med et overskudd på kr 622 788,Forslag til vedtak:
Framlagte regnskap og revisjonsberetning godkjennes.
Vedtak:
Regnskap og revisjonsberetningen ble godkjent.
10. Budsjett 2014
Marit Hermansen la fram forslag til NFAs budsjett for 2014 med et underskudd på
Kr 777 000. Eirik Bøe Larsen la frem honorarutvalgets bestemmelser for honorar, lønn og
praksiskompensasjon.
Forslag til vedtak:
 Årsmøtet ilegger medlemmene, i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser, en
tilleggskontingent på kr 300 for 2014.
 Kontingent for assosierte medlemmer er uendret, kr 500,
 Bestemmelser for honorar, lønn og praksiskompensasjon som ble vedtatt for 2012
videreføres for 2014 med de nødvendige justeringene som følger av G og salærtakstene
for 2014.
 Forslag til budsjett for 2014 vedtas.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
11. Valg til Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg
Leder av valgkomiteen Guri Rørtveit la frem valgkomiteens innstilling.
Forslag til vedtak:
Anders Grimsmo, Trondheim:
leder
Ole Fredrik Melleby, Oslo: medlem
Vedtak:
De forslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.
12. Valg av leder, nestleder og styret
Forslag til vedtak:
Marit Hermansen (leder)
Petter Brelin (nestleder)
Morten Laudal styremedlem
Torgeir Hoff Skavøy (styremedlem)
Bente Prytz Mjølstad (styremedlem)
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Fuk-Tai Sundvor (styremedlem)
May-Lill Johansen (styremedlem)
Nina Wiggen (varamedlem)
Ørjan Waldenstrøm (varamedlem)
Sirin Johansen (varamedlem)
Vedtak:
Styret med foreslått sammensetning ble valgt ved akklamasjon.

13. Valg av valgkomité
Styret presenterte forslag til NFAs valgkomité.
Forslag til vedtak:

1
2
3
4
5
6
7
8

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara
Vara
Vara

Navn
Gisle Roksund
Peter Prydz
Nina Kjær Brones
Bente Aschim
Stein Nilsen
Trine Bjørner
Karsten Kehlet
Aase Aamland

periode
Til 2017
Til 2017
Til 2015
Til 2015
Til 2015
Til 2017
Til 2017
Til 2015

Vedtak:
Valgkomiteen med foreslått sammensetning ble valgt ved akklamasjon.
14. Fastsettelse av tid og sted for årsmøte 2014.
Vedtak:
NFAs årsmøte holdes 7. mai 2014 på Quality Hotel Expo.
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STYRETS ARBEID

Prinsipp- og arbeidsprogrammet ble vedtatt på årsmøtet i 2011. Det nye styret utarbeidet utkast
til nytt arbeidsprogram i september 2013. Dette legges fram for årsmøtet i mai 2014. Kapittelet er
skrevet på basis av gjeldende arbeidsprogram vedtatt i 2011.
Generelt
Det var valg på nytt styre på årsmøtet i Bodø april 2013. Styret tiltrådte 1. september 2013.
Styrene har hatt tilsammen 10 styremøter i 2013. Det har vært avholdt to arbeidsmøter i
tilknytning til styremøter, ett i Budapest og ett på Helgaker gård på Hadeland. Styret har hatt et
styremøte i tilknytning til møte med Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen. Det
er også avholdt felles styremøte med AF i november på Holmenkollen Park Rica hotell. Resten
av styremøtene har vært avholdt på Legenes Hus i Oslo.
Styrene har til sammen behandlet 196 saker. Referatene er publisert på NFAs nettsider,
www.legeforeningen.no/nfa.
Sara Underland Mjelva var ansatt i sekretariatet i fagavdelingen fram til 1. juni 2013, før hun
gikk over i en rådgiverstilling i Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen. Anne Ormshammer
begynte som konsulent i fagavdelingen 1. august og jobber 50 % for NFA. Tor Carlsen er
spesialrådgiver i Legeforeningens sekretariat med 50 % av arbeidstiden avsatt til NFA og har
representert kontinuitet i denne perioden. Styret vil takke alle for godt arbeid, og ser fram til en
stabil og god arbeidssituasjon for sekretariatet.
Fastlegers adgang til å reservere seg mot å yte pålagte tjenester med utgangspunkt i
samvittighetskonflikt har vært den store gjennomgående debatten i 2013, både innad i
Legeforeningen og i offentligheten. NFA har gjennom to styreperioder - og dermed også
gjennom et styrevalg - uttalt seg mot at fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å
henvise til abort. I denne saken vil noen av medlemmene være uenige - og andre er enige.
Begrunnelsen for styrets høringsuttalelse, ligger i en vurdering av fastlegeansvaret.
Vi har regelmessige kontaktmøter med Helsedirektoratets allmennhelseavdeling og opplever
dette som en nyttig arena. Vi har også i løpet av 2013 tatt kontakt med KS og avtalt kontaktmøter
med representanter fra avdeling for Helse og velferd.
Vi lyktes ikke med å etablere SAK. Derfor har NFA tatt initiativ til å danne Senter for kvalitet i
legekontor (SKIL); et non-profit aksjeselskap med Legeforeningen, NFA, AF, Norsam og PSL
som eiere, og med samme målsetning som SAK.
Foreningen har deltatt i en rekke ulike utredningsgrupper, arbeidsgrupper, referansegrupper –
mer om dette i kap.6.
Styret har i 2013 avgitt 55 høringssvar innen en rekke ulike områder. De fleste høringene er ledd
i Legeforeningens høringsoppdrag. Høringene publiseres på nettsiden og omtales på Eyr, og vi
får gode tilbakemeldinger på publisering av høringsuttalelsene våre. NFAs bidrag har betydelig
innflytelse på Legeforeningens høringsuttalelser.
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Det er sendt ut 2 medlemsbrev fra leder og 10 e-brev med medlemsinformasjon. Disse ligger på
foreningens hjemmesider.

Aktivitetskommentarer til arbeidsprogrammet
5.1 Kunnskapsgrunnlag og forskning
NFA skal arbeide for
 at kunnskapsgrunnlaget for faget sikres gjennom allmennmedisinsk forskning uavhengig
av kommersielle interesser, og at denne kunnskapen implementeres i praksis
 å videreføre ordningen med allmennpraktikerstipend
 å styrke Allmennmedisinsk forskningsfond og de allmennmedisinske forskningsenhetene
 økt finansiering til allmennmedisinsk forskning
De viktigste innsatspunkter for dette arbeidet er kontakt med myndighetene for å sikre god
basisfinansiering av de allmennmedisinske forskningsenhetene, Allmennmedisinsk
forskningsfond, AFU-stipend, samarbeid om Senter for kvalitet i legekontor, EPJ løft, samt
utvikling av referansegruppene for implementering i praksis.
5.1.1 AFU-stipend
Vårt Forskningsutvalg, AFU har i 2013 til sammen delt ut 54 stipendmåneder, 28 måneder for
siste halvår i 2013 og 26 måneder for første halvår i 2014. AFU-stipendene dekker en viktig
funksjon som inngangsbillett for nye forskere. Gjennom AFU-stipendene kan allmennleger
frikjøpes inntil 6 måneder for å lage en mindre undersøkelse eller beskrivelse, evt. forberede et
større forskningsprosjekt. Det vises ellers til kapittel 8.1 om AFU.
5.1.2 Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
Allmennmedisinsk forskningsfond ble etablert i 2007 av Legeforeningens sentralstyre. Marit
Hermansen tiltrådte som styreleder 1.1.2012. Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på
allmennmedisinens premisser, og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved
de fire allmennmedisinske forskningsenhetene.
Fondsstyret bevilget i 2013 til sammen kr 10 935 000 fra Allmennmedisinsk forskningsfond i alt
27 prosjekter. Fondet mottok i alt 43 søknader med en samlet søknadssum på kr. 19 090 000.
Det er bevilget forskningsmidler til en rekke fagområder som skulderplager, oppfølging av
pasienter med hjerneslag, depresjon, antibiotikaresistens, fysikalsk behandling, brystsmerter,
psykiske lidelser og rus, kreftsykdommer, sykmelding for uoppklarte symptomer, legepasientforholdet, minoritetsgrupper, kvinnehelse, multisymptompasienter, oppfølging av
kreftpasienter, og forskning initiert av legemiddelindustrien.
Allmennmedisinsk forskningsfond har en avgjørende betydning for allmennmedisinsk forskning.
Det er god rekruttering av allmennleger som ønsker å begynne med forskning, både unge
nyutdannede leger i allmennpraksis, samt eldre og erfarne allmennleger. Stipendiatene har stor
gjennomføringsevne, og vi ser nå effekten ved antall disputaser på Fondets midler. Det gjør at
veilederkapasiteten i de allmennmedisinske forskermiljøene øker. NFA samarbeider tett med AF
om avsetting av tilstrekkelig midler til fondet i forbindelse med de årlige forhandlinger om
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Normaltariffen. De siste årene har det ikke vært en reell økning av stipendmidlene. Til nå har
ikke staten bidratt med friske midler; Allmennmedisinsk forskningsfond er finansiert ved
omdisponering av Legeforeningens fondsmidler.
Fysioterapiforbundet tok kontakt med sekretariatet i forbindelse med deres satsingsområde
Fysioprim. De er invitert til fellesmøtet våren 2014 for en diskusjon om felles innsatsområder og
mulig samarbeid.
5.1.3 Allmennmedisinske forskningsenheter, AFEr
De allmennmedisinske forskningsenhetene ble opprettet i 2007 ved de fire Universitetene og får
sin finansiering over statsbudsjettet.
AFEne fikk tildelt 23,8 mill. fra Norges forskningsråd for perioden 2013-2020 til ny forskerskole
i allmennmedisin. Forskerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom de allmennmedisinske
forskningsmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette er en betydelig styrking av den
allmennmedisinske forskningen i Norge og en anerkjennelse av AFEnes arbeid. Det første kullet
er allerede godt i gang.
AFE Oslo og AFE Bergen har laget en utredning om etablering av forskningsnettverk i
allmennmedisin. De avleverte sin rapport til Helsedirektoratet i november hvor de tilrår
opprettelsen av nettverk etter modell fra Skottland. Forskningsnettverkene skal opprette
infrastruktur for forskningsprosjekter, både ved å opprette og vedlikeholde praksismiljøer som vil
delta, og ved å etablere en struktur for datainnsamling og lagring. Slike forskningsnettverk i
allmennmedisin er et svar på dagens og morgendagens utfordringer når det gjelder utvikling av
kunnskap for primærhelsetjenesten. Vi vet at det i allmennmedisin trengs mer forskning og
samhandling. Logistikk ved datainnsamling i disse desentraliserte tjenestene er spesielt krevende,
og forskning trenger et løft både hva gjelder omfang, kvalitet og klinisk relevans.
5.1.4 Forskningsprisen – se kapittel 12.3
5.2

Grunn-/videre- og etterutdanning

NFA skal arbeide for
 at undervisning i allmennmedisin i grunnutdanningen styrkes
 at det må bli obligatorisk at leger i klinisk allmennmedisinsk arbeid er spesialister eller
under spesialistutdanning i allmennmedisin
 å forbedre spesialistutdanningen sammen med spesialitetskomiteen i allmennmedisin,
etablere utdanningsplasser og utdanningsstillinger og gjøre forløpet fram mot
spesialisering mer strukturert
5.2.1 Grunnutdanningen
Styret har kontakt med akademiene på ulike arenaer. Vi har felles forståelse av behovet for
styrket undervisning i allmennmedisin i grunnutdanningen. Styret hadde møte med det
allmennmedisinske universitetsmiljøet i Bergen våren 2013, og planlegger jevnlige møter i de
fire universitetsmøtene.
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Innføringen av Samhandlingsreformen bør medvirke til å styrke allmennmedisinens plass i
utdanningen av fremtidens leger. Flere av universitetene reviderer nå sine studieplaner, og NFA
har deltatt i høringsprosessene.
Imidlertid vet vi at knappe halvparten av våre framtidige kolleger utdannes i utlandet, ved
institusjoner som har minimal undervisning i allmennmedisin. For å lære mer om dette, hadde
styret et arbeidsmøte i Budapest. Styret hadde samtaler både med de norske studentene og med
ledelsen ved det allmennmedisinske institutt ved Semmelweis University.
Utdanningsutvalget (AU) har engasjert seg i dette arbeidet, og sammen med Norsk
medisinerstudentforening etablerte NFA en mentorordning for studenter, spesielt med tanke på
utenlandsstudentene. I løpet av sommeren er flere hundre studenter og mentorer koblet.
Ordningen skal evalueres etter tre år.
Flere styremedlemmer deltar i studentundervisning ved Universitetene, og bidrar på ulikt vis i de
faglige diskusjoner ved de ulike fakultetene.
5.2.2 Turnustjeneste
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 1. desember 2012 forskriftsendringer av betydning for
legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste, dvs. ny turnusordning. I tillegg til ny
ordning for tilsetting av leger i turnusstillinger, er autorisasjonstidspunktet flyttet fram til avlagt
embetseksamen.
Endringene er nå gjeldende, og det er fortsatt usikkerhet og debatt rundt søknadsordningen. Dette
var et viktig tema på vårt møte med studentene i Budapest. NFA vil følge evalueringen nøye.

5.2.3 Spesialistutdanningen
I lys av de store hovedretningene i ny Helse- og omsorgsplan, Samhandlingsreformen og ny lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid har Helse– og
omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå og vurdere struktur og
innhold i spesialistutdanning av leger. I tillegg er Helsedirektoratet spesielt bedt om å se på
spesialiteten i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Det har vært avviklet mange møter også i
2013 både i det store og det lille prosjektet. NFA har et nært og godt samarbeid med
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin i dette arbeidet. Sentralstyret har vedtatt at det bør bli et
krav om å være spesialist i allmennmedisin for å kunne arbeide selvstendig som allmennlege.
Dette synspunktet er framført ved enhver naturlig anledning i kontakt med myndighetene.
På årsmøtet i 2012 vedtok AF og NFA å etablere et utvalg for allmennleger i spesialisering,
ALIS som et treårig prosjekt med medlemmer oppnevnt fra AF og NFA. Utvalget skal ivareta
saker med spesiell interesse for leger i spesialisering og har et vidt mandat. Evalueringen legges
frem for årsmøtet i 2015.
Spesialitetskomiteen har revidert Grunnkurskatalogen (pensum for grunnkursene i
allmennmedisin). Arbeidsgruppen har sett på både form, innhold og struktur. Hovedendringene
er større innslag av nettkurs og en mer helhetlig tenkning rundt alle fire kursene. Styret har hatt
to representanter i arbeidsgruppen; Kine Jordbakke og Bente Mjølstad.
13
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

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 lokale representanter og kurskomitéer i januar 2013.
Marit Hermansen og Tor Carlsen deltok på Allmennmedisinsk Universitetsmøte i Hardanger
oktober 2013.

5.3

Kvalitet

NFA skal arbeide for









økt refleksjon og debatt om fagets utvikling, herunder å styrke eksisterende møteplasser og bidra til
å etablere nye
stimulere til økt refleksjon om etiske spørsmål
etablering av et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet
at systematisk kvalitetsarbeid blir en obligatorisk del av spesialistutdanningen
å få finansiert og gjennomført et EPJ løft
at allmennlegeutvalgene og de lokale kurskomiteene fungerer som faglige nettverk
å etablere nye referansegrupper der det er behov
at norsk fagspråk holdes i hevd ved å stimulere til bruk av norsk språk i fagutvikling, forskning og
formidling

5.3.1 Møteplasser
Grunnkurs, lokale og nasjonale kurs, veiledningsgrupper og smågrupper er tallrike og sentrale
faglige møteplasser for allmennlegene. Ulike medlemmer og deler av foreningen gjør her et
særdeles viktig dugnadsarbeid, som er helt avgjørende for allmennlegenes videre- og
etterutdanning.
Spesialitetskomitéen for allmennmedisin godkjente i 2013 672 kurs som tellende i videre- og
etterutdanningen av spesialister i allmennmedisin.
NFA og AF har samarbeidsavtale om felles kurs. NFA er i tillegg arrangør via referansegruppene
for flere andre kurs.
De to foreningene har i 2013 i fellesskap avholdt følgende kurs:
Kurs i fysikalsk medisin, Rica Nidelv Trondheim, februar
Antall deltakere: 48
Kurskomité: Stig Fossum og Pål Kristensen
Geilokurset, mars
Temaer: Psykiatri og Etikk i møte med fastleger
Antall deltakere: 99
Kurskomité: Gerhard Gerhardsen(leder ), Jan Arvid Prytz, Marianne Killi og Jørgen Smith.
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Solstrandkurset, mai
Temaer: Gynekologiske/obstetriske og pediatriske emner + akuttbehandling til sjøs, til skogs og
til fjells.
Antall deltakere: 95
Kurskomité: Knut-Arne Wensaas(leder), Anne Lucie Voltersvik, Bernt-Olaf Flem, Axel
Heienberg, Camilla Hovig og Hege Tønnesen.
Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Bodø, april
Grunnkurs D - Forskning i allmennmedisin
Antall deltakere: 60
Kurskomité: Jonne Kalstad, Tine Ludviksen, Salwan Al-Ani og Kristin Jakobsen
Valgfritt kurs - Det moderne legekontor
Antall deltakere: 57
Kurskomité: Jørn Kippersund (leder,) Line Christiansen, Sverre Lundevall og Morten Laudal
Kurs i helsepolitikk
Antall deltakere: 80
Kurskomité: Kari Sollien og Ivar Halvorsen
Ledelseskurs
Antall deltakere: 17
Kurskomité: Tone Dorthe Sletten og Linda Øglænd Rørtveit
Avlyst - Emnekurs 2: «Psykisk lidelse -fra plager til katastrofer»
Nord-Norgekurset på Hurtigruta «Finnmarken» - Tromsø-Bergen, oktober
Tema: Ungdomsmedisin
Antall deltakere: 67
Kurskomité: Eigil Thorsen, Morten Høyer og Birger Løvland

5.3.2 Medlemsinformasjon
Styret mener det er viktig å nå ut til medlemmene med fagstoff og informasjon om styrets arbeid.
Sekretariatet arbeider kontinuerlig med forbedring av kommunikasjonen. E-medlemsbrevene har
fått ny design, som gjør informasjonen mer tilgjengelig. Høringsuttalelser, styrereferater,
medlemsbrev og andre aktuelle nyheter legges fortløpende ut på nettsidene.
NFA mottar en stor strøm av henvendelser om å få bruke vårt medlemsregister og vår
hjemmeside til promotering av mange formål. Det er helt nødvendig å prioritere sterkt hva vi
videreformidler, da medlemsregisteret vårt kun skal brukes til medlemsinformasjon.
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5.3.3 Senter for kvalitet i legekontor; SKIL – tidligere SAK.
Det har ikke lykkes oss å etablere samarbeid med stat og kommune om oppstart og drift av et
senter for allmennmedisinsk kvalitet. Styret har derfor tatt initiativ til å utrede mulighetene for et
non-profitt aksjeselskap eid av Legeforeningen. En utredning i sekretariatet om omdisponering
av kvalitetsfondets midler til primærhelsetjenesten ble behandlet i Sentralstyret 13.5.13. Det ble
vedtatt å støtte en bruk av inntil 60 % av midlene i Fond for kvalitet- og pasientsikkerhet til
etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet. Sentralstyret ønsket at også
privatpraktiserende spesialister representert ved PSL, Norsam; den fagmedisinske forening for
samfunnsmedisin, og dermed for kommuneoverlegene, skulle inviteres inn som medeier, i tillegg
til NFA, AF og Legeforeningen.
Navnet «SAK» (Senter for allmennmedisinsk kvalitet) er ikke lenger aktuelt fordi Statens
autorisasjonskontor i fjor tok navnet. Alternativt navn måtte også favne de privatpraktiserende
spesialistene. Det har også vært en føring at lokalisering av senteret skal skje utenfor Legenes
hus, i et allmennmedisinsk miljø. Spørsmål omkring lokalisering og samarbeidsformer forutsettes
avgjort av selskapets styre.
NFA fikk tildelt midler til to prosjekter i 2012; Utprøving av et uttrekksverktøy for data fra
allmennlegens EPJ (Medrave4) og Verktøykasse for Praksiskonsulentordningen. Disse
prosjektene løper fortsatt.
5.3.4 E-helse
En svært viktig arena for vårt arbeid med e-helse er referansegruppen, som har en mailliste der
det løpende går flere diskusjoner. Det er med tilknytning til referansegruppen en god del
utviklingsprosjekter som kan sies å være NFA-initierte, selv om dette kanskje er å låne fjærene til
de aktive miljøene, særlig knyttet til Infodoc-brukerne og deres organisasjon. Det arbeides med
dialogmeldinger fra forsikringsselskap og andre utviklingsprosjekter. Innen E-resept utvikles nå
multidosemodulen.
Det var gode e-helsesesjoner på Nidaroskongressen og god allmennlegerepresentasjon på HelsIT
i Trondhjem. NFA er representer i legeforeningens IT-utvalg som har vært aktive med å utvikle
en policy for foreningen og planlegge et seminar som skal søke å etablere et nettverk av ITinteresserte leger på tvers av 1. og 2.linjen.
NFA er representert i SamUt (Samordnet meldingsutbredelse), styrt av Norsk helsenett. På denne
arenaen er det hovedsakelig pleie- og omsorgsmeldingene som er tema.
NUIT (Nasjonalt utvalg for prioritering av IT i helsetjenesten) har også et medlem fra NFA, som
representerer næringsdrivende leger. Utvalget har produsert en konsensusbasert nasjonal
prioriteringsliste for tiltak som skal utvikles på e-helseområdet. Foreløpig synes ikke utvalget å
ha hatt stor gjennomslagskraft. Innen sykehussektoren investeres det tosifrede milliardbeløp både
i Helse Midt og i Helse Sørøst, utenom de nevnte nasjonale prioriteringene. Dette illustrerer at
finansiering er viktig for utvikling på IT-feltet. I den forbindelse bør nevnes at allmennlegene
ligger i front på flere felt når det gjelder tilpasning til nye standarder og representerer slik sett
ikke noen brems på utviklingen - til del i motsetning til sykehussektoren. Likevel etterspørres
stadig og bestemt en strengere struktur på allmennlegenes organisasjon med det formål å kunne
utnytte kundemakt og forplikte kollegene.
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Styret har drøftet problemstillinger knyttet til e-helse ved flere anledninger. Styret konstaterer at
utvikling og fremdrift foregår på svært mange arenaer der det er vanskelig å holde oversikt, og at
styring og planlegging ikke synes å være enkelt.
5.3.5 Samstemmingsprosjektet («Samstemming av legemidler for psykisk syke
og andre pasienter»)
NFA har tatt ansvar for eierskap og gjennomføringen av dette første, prioriterte satsingsområdet i
EPJ-løftet, og Helsedirektoratet har fullfinansiert prosjektet. Det var med stolthet og glede vi på
årsmøtet i 2013 lanserte EPJ-verktøyet «Samstemming av medikamentlister». Dette har vært
vellykket som prosjektmodell, prioritert av fagmiljøene og hatt riktig timing i forhold til
myndighetenes satsing på pasientsikkerhet og e-helse.
Utrullingen har tatt lengre tid enn forespeilet hos noen av journal-leverandørene. Vi er nå i en
fase hvor vi informerer om verktøyet i ulike kanaler, i tillegg til vedlikehold og etterhvert
evaluering. Vi har fått midler av Helsedirektoratet ut 2014 for å ivareta dette.
5.3.6 Noklus
NFA og Noklus har et godt samarbeid med halvårlige møter mellom ledelsen og det
allmennmedisinske kvalitetsmiljøet. Aktuelle tema i møtene har vært diabetesregisteret,
laboratorietjenester i sykehjem, samt Noklus’ praksisprofil. Noklus har fått midler til å utrede
laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten og styret deltar med en representant i
rådgivingsgruppen for prosjektet.
5.4 Ledelse og samarbeid
NFA skal arbeide for
 en bedre medisinsk ledelse i kommunehelsetjenesten
 et hensiktsmessig samarbeid mellom fastlegen, omsorgstjenestene og andre kommunale
aktører
 at PKO ordningen og andre samhandlingsarenaer utvikles og får et bedre faglig
grunnlag
 at de lokale samarbeidsutvalg i kommunene styrkes og videreutvikles som arena for
samarbeid med kommunal administrasjon og politisk ledelse
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 sitter i styringsgruppen.
To ordinære kull har nå fullført kursserien, og tredje runde er under planlegging.
I løpet av 2013 har mange kommuner startet opp med KAD - Kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud. Det hersker stor usikkerhet om drift, innhold og organisering av slike tilbud, til tross
for veiledning fra myndighetene. NFA har opprettet en referansegruppe og fått midler fra
kvalitetsfondet for å utrede det faglige fundamentet for et slikt tilbud.
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Styremedlem Torgeir Hoff Skavøy er oppnevnt av Sentralstyret til å lede Legeforeningens PKOråd fra 1. januar 2014. PKO rådet skal være Sentralstyrets politiske rådgiver i spørsmål om
Praksiskonsulentordningen og en «adresse» for PKO til Legeforeningen.
Arbeidet med en faglig verktøykasse for PKO-ordningen var prioritert i SAK-prosjektet, men ble
ikke gjennomført i treårsperioden. NFA søkte om og fikk midler til et fjerde år hvor SAK
verktøykasse var ett av to prosjekt. Det lages en verktøykasse med oversikt over ulike tema- og
arbeidsområder for PKO: Verktøykassen skal belyse PKO-ordningen aktuelle tema- og
arbeidsområder. Den skal inneholde systematiserte erfaringer med referanser, konklusjoner/ råd,
og maler/oppskrifter der dette er hensiktsmessig.
For å få til integrerte helsetjenester i kommunene, er tydelig medisinsk faglig ledelse helt
nødvendig. NFA samarbeider med Norsam om SKIL for å styrke kommuneoverlegens rolle i
kommunens kvalitetsarbeid.
NFA har årlige samarbeidsmøter med Helsesekretærforbundet. Legesekretærene er våre viktigste
samarbeidspartnere på legekontoret, og har vært deltakere i SAK-prosjektet.
Helsesekretærforbundet er også invitert inn som observatør i styret for SKIL.
5.5

Forebyggende helsearbeid

NFA skal arbeide for
 at forebygging av sykdom og uhelse må baseres på mobilisering av ressurser og livskraft
 å reise debatt omkring medikalisering av det vanlige liv
Styret har videreført arbeidet med policydokumentet, som er et viktig dokument som grunnlag
for politisk arbeid.
På felles nordisk ledermøte i Tampere ble man enig om en felles nordisk politisk plattform. Gisle
Roksund har deltatt på «Preventing overdiagnosis» - en konferanse ved Dartmouth Institute i
september.

5.6

Prioritering og tjenesteutvikling

NFA skal arbeide for
 at de som trenger mest av helsetjenesten, får mest
 å bedre tjenester til dårlige etterspørrere
 å klargjøre ansvars- og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten
 at legevaktsarbeid fortsatt skal være et allmennmedisinsk fagområde, ivaretatt av
allmennleger
 å styrke utvikling av sykehjemsmedisinen
Prioritering i Helsevesenet er et viktig tema i Samhandlingsreformen, og NFA har deltatt i flere
møter og debatter.
Helsevesenet er en selvstendig potent driver i utviklingen av det medisinske fag. Allmennlegen
har en viktig rolle i å forsvare det brede normalitetsbegrepet og unngå skadelig medikalisering av
18
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

folks liv. På arbeidsmøtet for det nye styret i september, ble nytt arbeidsprogram utarbeidet.
Dette skal legges fram for årsmøtet i mai 2014. Styret ønsker som ett av satsingsområdene å
fokusere på overdiagnostikk/overbehandling. Temaet blir diskutert både nasjonalt og
internasjonalt. Leger opplever i stadig større grad at overdiagnostikk og – behandling svekker
pasientsikkerheten. Dette kan fremme uhelse og representere overforbruk av ressurser. Målet på
sikt er å utarbeide et eget policydokument om overdiagnostikk/overbehandling.

5.6.1 Fastlegen.no
Nettstedet ble åpnet i juni 2010 og drives av Allmennlegeforeningen og Norsk forening for
allmennmedisin. Formålet er å spre troverdig, myndighetsuavhengig informasjon om
fastlegeordningen og profilere fastlegene som befolkningens «nærmeste helsehjelp».
Fastlegen.no drifter også et fastlegesøk basert på Helfos fastlegeregister.
Tom Sundar har vært nettredaktør siden oppstarten, men fra 2013 er redaktøransvaret delt
mellom Sundar og Thusjanthy Yogalingam, hver i 10 % stilling. Redaktørene rapporterer til
lederne av eierforeningene. Det tidligere redaksjonsrådet er avviklet i 2013. Nettsiden driftes
teknisk av Enonic AS, som også tilbyr support. Driftsbudsjettet er kr 500 000 per år.
Trafikken til fastlegen.no har steget suksessivt fra om lag 10 000 treff per måned i 2010−11 til
mellom 20 000 og 32 000 treff per mnd. i 2013 (forprosjektet i 2009 oppgav 50 000 treff per
måned som mål). Om lag 70 % av treffene er unike besøkende. De mest populære sidene er
fastlegesøket, som har 60 % av sidevisningene. Seksjonssidene Hva er fastlegeordningen og
Bytte fastlege står for 1/3 av sidevisningene. Tallene viser at nettbrukerne primært etterspør
informasjon om den enkelte fastlege og om bytte av fastlege.
Høsten 2013 ble det gjort vesentlige endringer på nettstedet. Snarveiene til de dynamiske
seksjonene «aktuelt» og «fastlegens refleksjoner» ble ekspandert og løftet frem, mens snarveiene
til de statiske seksjonene om livets faser og situasjoner ble forminsket. Fastlegesøket ble
oppgradert og integrert med Helfos fastlegeliste slik at søket per 2014 regnes som komplett.
Tidligere var søket utelukkende basert på samtykkebaserte datauttrekk fra Legeforeningens
medlemsregister, men systemet fungerte ikke og er nå avviklet. Det nye søket er bruk fra
1.1.2014. For øvrig har vi i 2013 etablert en Facebook-side for fastlegen.no for å skape økt blest
rundt nettsiden.
Etter snart 4 års drift er besøkstallene for fastlegen.no er stabile, men det er grunn til å forvente
økende besøkstall fra 2014 pga. nytt og komplett Helfo-basert fastlegesøk. Redaksjonen
anbefaler videre drift av nettstedet med satsing på bl.a. søkefunksjonalitet.

5.6.2 Legevakt
Legevakt er en viktig del av allmennmedisinsk fag og fastlegens fagutøvelse. Området har lenge
vært lavt prioritert, og det er stort behov for et faglig og ressursmessig løft.
Myndighetene har lenge varslet en revisjon av akuttforskriften og innkalte Legeforeningen til et
møte i desember 2012 hvor leder i NFA deltok. Siden har ingen hørt noe. Opposisjonen la fram
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et representantforslag i våren 2013 med ønske om en Handlingsplan for legevakt. Legevakt er
omtalt i Regjeringsplattformen hvor den nye regjeringen ønsker å «Styrke kvaliteten og innføre
strengere krav til legevaktstjenesten» gjennom akuttforskriften.
NFA deltok i et utredningsarbeid om legevakt i fagavdelingen i januar 2013.
Legeforeningens Sentralstyre har hatt Nasjonal kvalitetsstandard for legevakt som ett av seks
satsingsområder for inneværende periode, og har vedtatt at Statusrapport for 2015 skal handle om
Legevakt. Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe hvor Marit Hermansen deltar
Statusrapporten vil være et viktig dokument for Legeforeningens politikk på dette området.

5.6.3 Sykehjemsmedisin
Morten Laudal og Marit Hermansen har deltatt på ett møte med styret for Norsk forening for
Alders- og sykehjemsmedisin, hvor felles interesseområder ble diskutert.
NFA deler spesialforeningens bekymring for manglende egnethet til de EPJ-systemene som
brukes ved sykehjemmene. Dette er stort sett systemer laget for saksbehandling i kommunene, og
som ikke ivaretar behovene i pasientbehandlingen. Spesialforeningen samarbeider med
Legeforeningen om initiativ til utskifting av disse systemene. Sekretariatet i NFA deltar i
prosessen.
Kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin er opprettet og sakkyndighetskomiteen er
etablert. De første sykehjemslegene har allerede fått godkjent kompetanseområdet etter
overgangsreglene.
5.7 Internasjonalt arbeid
NFA skal arbeide for
 at internasjonale møteplasser gjøres uavhengig av legemiddelindustrien
 fagutvikling innen allmennmedisin gjennom relevante internasjonale fora som Nordic
Federation of General Practice, WONCA Europe og WONCA World og deres nettverk
 at norsk fagspråk holdes i hevd ved å stimulere til bruk av norsk språk i fagutvikling,
forskning og formidling, samt for en rimelig balanse mellom skandinaviske og engelsk
fagspråk på de fellesnordiske fagarenaene
 at norske allmennleger i større grad deltar på internasjonale allmennmedisinske
kongresser
Leder deltok på WONCA Europe Council og WONCA World Council i Praha i juni, hvor styret
også arrangerte en felles tur for medlemmene med 24 deltakere.
NFA deltok med flere deltakere ved Den Nordisk Føderasjonens (NFGP) årlige møte i
København i mai, hvor det også ble avholdt møter i Scandinavian Journal og Nordisk
kongresskomite.
Karsten Kehlet fra styret deltok på felles nordisk ledermøte under Nordisk kongress i Tampere i
august.
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Marit Hermansen deltok som innleder på Stormøte i Odense i mai i regi av våre danske
søsterorganisasjoner DSAM og PLO. Møtet var ledd i informasjons- og aksjonskampanjen rundt
konflikten om nytt lovforslag og overenskomst i Danmark. Det er tydelig at politiske
myndigheter i våre nordiske land har tett kontakt. Det er derfor viktig å videreutvikle et nordisk
faglig samarbeid. Leder deltok også ved DSAMs årsmøte i Kolding i september.
For det øvrige internasjonale arbeidet vises til kap. 9.

6

FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON

Verv utvalg
AF styremøter, NFA representant
Alders og sykehjemsmedisin, repr. sakkyndig
komite

Styremedlem
Marit Hermansen

Andre medlemmer
Stephan Ore og
Gerd T. Åmdal

Allergi kompetanseområde, sakkyndig komite

Nina Lindstad
Harald Torske.
Torbjørn Øien vara.

Akuttmottak, kvalitet i, Hdir

Kine Jordbakke

ALIS NFA representant. Oppstartshåndbok for
nye allmennleger i praksis. Mandat

Bente Prydz
Mjølstad

Allmennmedisinsk forskningsfond, leder styret

Marit Hermansen

Allmennmedisinsk forskningsfond, styremedlem
Erik Werner
Allmennmedisinsk forskningsfond: styremøter og Marit Hermansen
kontaktmøter med AFEr
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg

Morten Laudal,
Kine Jordbakke

Antibiotikasenteret i Primærhelsetjenesten referansegruppe

Marit Hermansen

Barnemishandling – håndbok for helsepersonell
ved mistanke om barnemishandling, NKVTS

Bente Prydz
Mjølstad

Barnevern, «Barn som pårørende», arbeid med
Bente Prydz
elæringsdel for grunnkurs, Legeforeningen
Mjølstad
Kommentarartikkel om barn som pårørende Tdnlf
august 2013
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Bildediagnostikk i kreftbehandling,
prosjektgruppe Hdir
Bildediagnostikk i allmennpraksis Prosjektgruppe Hdir
Blåreseptnemnda - medlem

Petter Brelin
Trine Bjørner

Trine Bjørner
Petter Brelin

Diabetes Nasjonalt fagråd

Ingeborg
Schjelderup-Høye,
Stian Lobben
Stian Langeland
Wesner

Diabetes, Nasjonalt register
Demens, retningslinjearbeid, referansegruppe
Helsedirektoratet
FaMe gruppen, medlem

Ørjan Waldenstrøm

FaMe gruppen, Nestleder

Marit Hermansen

Fastlegen.no, medlem redaksjonsrådet

Marit Hermansen

Petter Brelin

Fengselshelsetjeneste
Fagråd for helse- og omsorgstjenester til innsatte i
fengsel , Hdir
Kjetil Karlsen
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet,
Legeforeningen, medlem fondsutvalget

Marit Hermansen

Forskningsutvalg DNLF
Elise Klouman
FRIDA prosjektet, tidlige samtaler med gravide,
Hdir
Grunnkurs, revidering av innhold,
Spesialitetskomiteens arbeidsgruppe

Morten Laudal

Frist meg inn i ledelse”, medlem styringsgruppa

Bente Prytz
Mjølstad
Marit Hermansen

Helsebiblioteket redaksjonsråd

Petter Brelin

Helsestasjon og skolehelsetjeneste, arbeid med
nye retningslinjer, Hdir

Nina Wiggen

IT-utvalget Legeforeningen

Morten Laudal
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IT – arbeid: Se også referansegruppe for EPJ sin
oversikt under punkt 10.21.
IT – arbeidsgruppe Normen Norsk Helsenett
Norsk Helsenett

Morten Laudal

IT -Bidrag til å utvikle evalueringsverktøy
Normen – spørreundersøkelse omkring bruk av
normen blant fastleger
IT - Utvikling av innholdsstandard for kritiske og
viktige opplysninger

Morten Laudal

IT – NUIT – nasjonalt utvalg for prioritering

Morten Laudal

Torgeir Hoff
Skavøy

Lars Wefring,
Khoa Dun

IT – kjernejournal pilotprosjekt
Egil Johannesen
IT – SAMUT utvalg for videreføring av
Meldingsløftet

Morten Laudal

IT – Normen - Veileder om formalisert
arbeidsfellesskap
IT – referansegruppe kritiske sykdommer i
nasjonal kjernejournal, Hdir

Morten Laudal
Torgeir Hoff
Skavøy

IT –NFA prosjekt samstemming av legemidler –
leder av styringsgruppen

Marit Hermansen

Kognitiv terapi – kurskomite oppfølgingskurs
Kreftutredning – «Innen 48 timer». Rådgiver,
debatt i Stortinget
Kronikerforløp Ressursgruppe for Nasjonalt
læringsnettverk for utvikling av pasientforløp i
kommunene, Kunnskapssenteret
Kunnskapssenterets bestillerforum, medlem

Morten Laudal

Kurskomiteseminar, ledelse

Torgeir Hoff
Skavøy

Petter Brelin

Tor Carlsen
Karsten Kehlet
May – Lill Johansen

Kvalitet og pasientsikkerhet Legeforeningens
utvalg
Inger Lyngstad
Laboratoriekodeverk, Norsk, innføring,
styringsgruppe, Hdir
Regin Hjertholm
Landsstyrerepresentant for NFA

Marit Hermansen,
Petter Brelin
Morten Laudal
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Legater - Komite for tildeling av priser fra
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og
Johan Selmer Kvanes' legat

Legevakt, statusrapport DNLF
Livmorhalskreft. Representant i
Rådgivningsgruppen for masseundersøkelsen
Menneskerettigheter, klima og global helse
Utvalg Legeforeningen
Metodevurdering i spesialisthelsetjenesten Referansegruppe for nasjonalt system,
referansegruppe Hdir
Nasjonal kreftplan 2013-2017, referansegruppe
Nasjonalt råd for organdonasjon
NORM sitt Fagråd perioden 2013-2016

Arnulf
Langhammer
Marit Hermansen
Kine Jordbakke
Elise Klouman
Barbro Kvaal
Torgeir Hoff
Skavøy

Petter Brelin
Jan Arne Holtz
Knut Eirik Eliassen

Nordic Federation of General Practice, NFGP
Medlem styret

Marit Hermansen

Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin
Referansegruppe

Marit Hermansen

NMF utland årsmøte

Petter Brelin

Norsk legemiddelhåndbok medlem av
redaksjonskomiteen.

Trine Bjørner

Norsk resuscitasjonsråd, medlem styret
Overgang Barn-voksen,
Tor Carlsen
kvalitetsutviklingsprosjekt
Opioider i behandling av langvarige ikke-maligne Fuk-Tai Poon
smerter. Hdir
Sundvor
Opptrappingsplanen, arbeidsgruppe NFA/AF
Primærmedisinsk uke, hovedkomiteen

Robert Burman

Petter Brelin
Tor Carlsen, NFAs
sekretariat

PKO råd, oppnevnt av Sentralstyre, leder
Petter Brelin
Rusarbeid og psykisk helsearbeid
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse sitt ekspertråd,
Harald Sundby
Ryggforskning, Norsk forening
Erik Werner
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Rådet for legemiddelinformasjon varamedlem

Trine Bjørner

Sederende behandling hos døende, arb. gruppe
Legeforeningen
Sedering, lindrende, Hdir, revisjon av
retningslinjer
Sentralstyret i Legeforeningen
Smertemedisin, kompetanseområde, DNLF
Smerteklinikker, tverrfaglige. Referansegruppe:
Hdir.

Morten Laudal

Spesialitetsstrukturen, gjennomgang,
Helsedirektoratet
Svangerskapsomsorg – retningslinje vold mot
gravide, Hdir

Stephan Ore
Marit Hermansen
Holgeir Skjeie
Fuk-Tai Poon
Sundvor
Petter Brelin
Torgeir Hoff
Skavøy
Marit Hermansen
Fuk Tai Sundvor

Styringsgruppen masseundersøkelse mot
livmorhalskreft
Thyreoideasykdommer Norsk Thyroideaforbund – Fuk-Tai Poon
Faglig råd
Sundvor
Tobakkskampanjen, referansegruppe, Hdir.
Fuk-Tai Poon
Sundvor

Tolkebruk for innvandrerbefolkningen
i kommunale helse- og omsorgstjenester,
kartlegging
Hdir
Trilafon, avregistrering. Arbeidsgruppe vedr
”Bytte av legemidler med depotformulering»,
SLV.
Vanedannende legemidler, rev. Leder
arbeidsgruppe retningslinjer Hdir
Vasco da Gama (VdGM)
Våruka 2014, Hovedkomiteen
WICC Wonca’s internasjonale
klassifikasjonskomité
WONCA Europe Council Medlem

Kari L Mogstad
Christina Fredheim

Guarav Sharma

Fuk-Tai Poon
Sundvor
Trine Bjørner
Robert Burman
Nina Wiggen
Anders Grimsmo
Marit Hermansen

WONCA World Council Medlem

Marit Hermansen

WONCA fellestur Praha arr

Morten Laudal
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Møter samlinger
AF styremøter
AF tariffkonferanse
Akademikerne – frokostseminar om IA avtalen
Allmennmedisinsk universitetsmøte
Blå resept møte Hdir
Disputas UiB, repr. NFA/AF
DSAM/PLOs folkemøte i Odense
DSAM årsmøte i Kolding
E-reseptdag Hdir
FaMe møter og fagmedisinske konferanser
Fastlegeordningen opptrapping møte HOD
Finlands ambassade informasjon om
fastlegeordningen
Foredrag ulike kurs og møter
Fysioterapiforbundet møte om forskningsfond
Hdir – allmennhelseavdelingen, samarbeidsmøter
Hdir – møter om spesialitetsstruktur
Helsesekretærforbundet kontaktmøte
HelsIT konferansen, Trondheim
HOD møte om akuttforskriften
HOD møte om oppgaveglidning
IHI National forum; kvalitetskonferanse i Orlando
Internasjonalt kontaktmøte delegater NFA
IT – konferanse Helse Midtnorge
IT - HelsIT konferanse Trondheim
IT-forsikringsprosjektet, flere møter
KAD senger møte KS, HOD
KS - samarbeidsmøte med avdeling for helse og
velferd
Kunnskapssenteret møte om læringsnettverk i
kommunene

Kurskomiteseminar
Ledermøter felles AF/NFA
Lederseminar i Legeforeningen
Legevaktkonferansen på Sola
Noklus samarbeidsmøter

Deltakere (styret)
Marit Hermansen
Petter Brelin
Marit Hermansen
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Morten Laudal
Torgeir Hoff Skavøy
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Petter Brelin
Torgeir Hoff Skavøy
Marit Hermansen
Petter Brelin
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Marit Hermansen
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Tor Carlsen, Morten Laudal
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Morten Laudal
Tor Carlsen,
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Petter Brelin
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Marit Hermansen
Morten Laudal, Torgeir Hoff Skavøy
(arr.komite), Marit Hermansen, Tor
Carlsen
Marit Hermansen, Morten Laudal, Petter
Brelin, Tor Carlsen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
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Norsk legemiddelhåndbok, møte med redaksjonen
om fremtidig utvikling
Petter Brelin
NFA time Geilo, Nidelv og kursene
Nina Wiggen Bente Mjølstad, , Torgeir
Hoff Skavøy
Nordisk kongress allmennmedisin, NFA repr.
Norsam/LSA Årsmøte
Norsk Helsenett dialogmøte
Nidaroskongressen
Noklus samarbeidsmøter
Norsk Helsenett dialogmøte
Norsam /LSA årsmøteseminar
Norsk sykehus og helsetjenesteforening,
prehospitale tjenester
Norsk sykehus og helsetjenesteforening,
Lederkonferanse
Overdiagnostikk – konferanse Dartmouth
University
Primærmedisinsk uke møte med hovedkomiteen
Psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Hdir
konferanse om veileder
Referansegruppene NFA – møte med lederne
Semmelweis universitet Budapest, møte med
institutt for allmennmedisin mars 2013
Senter for sjeldne diagnoser - dialogmøte
SLV – flere møter
Spesialitetskomiteen samarbeidsmøte
Tillitsvalgt kurs Dnlf
Vanedannende legemidler 2013-2015, Nasjonal
tiltaksplan, møte Hdir
Wonca Europe Council Praha

7

Karsten Kehlet
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Marit Hermansen
Torgeir Hoff Skavøy
Gisle Roksund
Marit Hermansen, Tor Carlsen
Fuk-Tai Poon Sundvor
Marit Hermansen
Hele styret
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Marit Hermansen
Torgeir Hoff Skavøy

Marit Hermansen, Trine Bjørner
Marit Hermansen

HØRINGSUTTALELSER

NFA-styret har i 2013 avgitt 55 høringer innen en rekke ulike områder. Høringene ligger i
fulltekst på NFA sine nettsider.
NFA har avgitt følgende høringsuttalelser i 2013:
 Tema for legeforeningens statusrapport i 2014
 Policynotat om global barnehelse
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 Veileder for behandling av barn med narkolepsi
 Høring – forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og
dekompenserte ulykker
 Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av
livsforlengende behandling
 Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)
 Anbefalinger for varsling av sterkt avvikende medisinsk biokjemiske analyseresultat for
voksne pasienter i allmennpraksis
 Meld. St. 15 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
 Meld. St. 18 Lange linjer – kunnskap gir muligheter
 Forslag til endringer i blåreseptforskriften
 Landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe
 Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten
rus- og avhengighetsmedisin
 Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger
 Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi
 Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i
sykehuspolitikken
 Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur
 Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger
 Høring for AD/HD – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og
oppfølging
 Landsstyresak - Forslag til arbeidsprogram 2013 - 2015
 Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning
 Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling
 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (Gode og effektive tjenester)
 Rapport fra arbeidsgruppen Oslo 96+
 Retningslinje - Bildediagnostikk ved atraumatiske muskel- og skjelettlidelser.
 Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold
 Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn
 Rundskriv helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa
 Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente
 Faglige retningslinjer for antitrombotisk behandling og trombolyseprofylakse.
 Endring i forskrift av 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften)
§ 2-5 tredje ledd, notifiseringsordningen.
 Akademikernes helsepolitiske dokument
 *Endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra
psykologer
 NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn
 Kompetanseutfordringer som følger av Samhandlingsreformen i Helse Nord
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Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og
oppfølgning av Pancreaskreft
Veileder IS-2014 vanedannende legemidler
Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam.
Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som
møter dagens og morgendagens behov
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
ny pasientjournallov og helseregisterlov
Forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og
omsorgstjenesten
Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – sammen om mestring
Endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen
Policynotat om oppgaveglidning
Ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21
Søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening
Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om
godkjenning som spesialforening
Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse
Legeforeningens policynotat Pasientsikkerhet først!
Nasjonal handlingsplan for e-helse
Legeforeningens Opptrappingsplan fastlegeordningen
Ny forskrift om bevilling for tobakkssalg
Eendringer i blåreseptforskriften
Ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB
Helse Omsorg 21

8

UNDERUTVALG

8.1

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU

AFU behandlet 13 saker og hadde følgende sammensetning i 2013:
Medlemmer
Anna Luise Kirkengen, NFA (leder) ISM/UiT, AFE/ISM/NTNU,
vara Erik L. Werner, Arendal
Yap Soen Eng, NFA (nestleder), Nesbyen, vara Jan Hana, Ballstad
Nils Martinsen, ISM Trondheim, vara Siri Forsmo
Stefan Hjørleifsson, ISM Bergen, vara Eivind Meland
May-Lill Johansen, ISM Tromsø, vara Kristin Jakobsen
Arne Fetveit, IASM Oslo, vara Elin Olaug Rosvold
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Aase Aamland, NFA, vara Mari Bjørkman, NFA
Observatører
Henning Mørland, NORSAM, vara Trude Arnesen
Egil Johannesen, AF, frem til august 2013
Kirsten Skinlo Rokstad, fra september 2013, vara Egil Johannesen
AFU-Sekretariat: Tove Rutle
Allmennmedisinsk Forskningsutvalg har hatt to møter i 2013. Det første fant sted den 22. april i
Radisson Blu Hotel Bodø i forbindelse med Årsmøte i NFA. Det andre møtet fant sted den 25.
oktober i Hotell Royal Garden knyttet til Nidaroskongressen 2013. Mellom møtene gikk vervet
som AFs representant fra Egil Johannesen over til Kirsten Skinlo Rokstad.

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 allmenneller samfunnsmedisin. Disse formål skal ha en klar relevans for primær-helsetjenesten. 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 33 søknader søkt om 111 stipendmåneder. I 2013 ble det til sammen delt ut 54
stipendmåneder, 28 måneder for siste halvår i 2013 og 26 måneder for første halvår i 2014. AFU
innvilget 50 % av antallet søkte stipendmåneder fordelt på 25 stipendiater, 16 kvinner og 9 menn.
Antall stipendiater og stipendmåneder fordelt på de fire instituttene var som følger:
UiO:
14 stipendiater og 27 stipendmåneder
UiB:
9 stipendiater og 20 stipendmåneder
NTNU:
1 stipendiat og 4 stipendmåneder
UiT:
1 stipendiat og 3 stipendmåneder

AFU-stipend og driftsmidler
Etter at AFU i 2012 hadde hatt grunn til alvorlige bekymringer angående fremtiden for AFUstipendene på grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen i Fond II, ble tilsagn om
videreføring av ordningen vurdert av det nye styret som samtidig bekjente sine mangelfulle
kunnskaper om stipendets historie og ønsket informasjon. Da var det veldig godt å kunne sende
en komplett ”pakke” bestående av tre evalueringer (Nore, Swensen, Moe) og omtaler av
ordningen i Tidsskrift for Den norske legeforening (Meland) og i jubileumsskriftet for
Allmennlegene/APLF (Straand). Signalene fra det nye Fondsstyret angående stipendordningen
var imidlertid så positive at AFU så en mulighet til å søke om en utvidet årlig tildelingsramme fra
52 til 60 måneder under henvisning til at AFU-stipendet sikrer en viktig rekrutering av
forskningslystne leger i førstelinjen som generer potensielle kandidater for phd-søknader til
AMFF.
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Søknaden om 60 måneder årlig ble innvilget av Fondets styre i november 2013, hvilket betyr at
AFU under sitt vårmøte 2014 kan dele ut 30 stipendmåneder!
AFU vedtok dessuten under vårmøtet i Bodø at tildelte men ikke brukte måneder som søkerne
etter egen vurdering returnerte, skulle samles slik at AFU igjen kunne utlyse et ekstrastipend til
oppgaver eller emner definert av AFU. Denne ”potten” inneholder nå 3 stipendmåneder. Høsten
2013 ble enda 2 måneder returnert; disse er søkt overført til 2014.
Protokollvurdering
AFU har i 2012 ikke mottatt noen henvendelser om å vurdere en forskningsprotokoll.
Elektronisk søknadsskjema
Også i 2013 har det elektroniske søknadsskjemaet for AFU-stipender vært diskutert, og da
hovedsakelig fordi det fortsatt forekom overlapping og feilsending av søknader til AFU
respektive AMFF. NFAs sekretariat foreslo som en mellomløsning å skille de to søknadsfristene
med en måned for å unngå slike feil. AFU valgte imidlertid å holde fast ved de tradisjonelle
fristene 15. mars og 15. september. Da høstens søknader var mottatt viste det seg at alle var
ankommet på rett adresse. Forhåpentlig fortsetter det slik fra nå av.
Høringer og uttalelser
1) AFU bidro i 2013 etter invitasjon fra NFA til en vurdering av en prisvinner for prisen Årets
Artikkel i 2011 og 2012 i Scandinavian Journal of Primary Health Care.
2) Anna Luise Kirkengen bidro til en høring angående tema 2, Forskningskvalitet og
Internasjonalisering, i en pågående prosess kalt HelseOmsorg21 som skal resultere i en rapport til
de politiske myndigheter om nødvendige og ønskelige strategier for en god helsetjeneste i Norge
i det 21. århundre. Noen av de sentrale refleksjonene er tatt inn i NFAs høringsnotat som inngår i
responsen fra DNLF til styringsgruppen for HelseOmsorg21 som ledes av professor John Arne
Røttingen.
Møtedeltakelse
Anna Luise Kirkengen deltok 180413 i Fellesmøte med AMFF Styre og Råd, AFE-ene og AFU,
og samme dag i Fellesmøte AMFF Styre, AFE-ene og AFU, begge i Legenes Hus i Oslo. Hun
deltok også i Fellesmøtet i anledning Allmennmedisinsk universitetsmøte 2013 på Hardingasete.
Forskningspris
Forskningsprisen fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) er et spleiselag mellom Norsk
forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for samfunnsmedisin.
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.
Komiteen har la følgende kriterier til grunn for tildelingen under Nidaroskongressen:
- at en kollega har tatt sin egen undring i faget på alvor og ikke funnet et tilfredsstillende svar i
faglige fora og kunnskapskilder;
- at vedkommende har integrert sin faglige virkelighet i prosjektideen;
- at ideen er rimelig original, har innlysende allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans og er
blitt konkretisert i et forskningsspørsmål;
- og at dette spørsmålet søkes besvart gjennom en adekvat metode.
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Forskningsprisen 2013 ble tildelt cand. med. Anette Fosse for prosjektet
”Døden i sykehjem – pasienters og pårørendes tanker og forventninger”.
Bedømmelseskomiteen sa følgende om prisvinneren:
Årets prisvinner anerkjennes for å ha valgt det ”endeligste” av alle medisinske og menneskelige
emner som sitt forskningstema, nemlig døden. Hittil har hun undersøkt hva som finnes – og hva
som ikke finnes – av faglig kunnskap om emnet. Komiteen er sikker på at hun vil bidra til å
utdype vår alles innsikt og forståelse med henblikk på hva døende mennesker og deres pårørende
ønsker og trenger, og hva legers faglige ansvar for de døende kan innebære.
Bedømmelseskomitéen var sammensatt slik:
Anna Luise Kirkengen, prof., dr. med., leder av AFU
Linn Getz, prof., PhD, ISM/NTNU
Mari Bjørkman, MD, Phd, UiB, medlem i AFU
May-Lill Johansen, MD, PhD, UiT, medlem av AFU
Økonomi
Stipendsatsen er for tiden på NOK 42 000/måned.
AFU delte i 2013 ut stipender for 54 månedsverk, til sammen NOK 2.268.000
Følgende har fått tildelt stipend 2. halvår 2013
Univ

Navn

Tittel

Fått

Veileder

2

Ole Rikard Haavet

1

Morten Lindbæk

3

Jørund Straand

2

Jørund Straand

1

Elin Olaug Rosvold

3

Anne Karen Jenum

1

Ole Rikard Haavet

UiO

Marthe-Lise
Næss-Andresen
Tori Seierstad

Fastleger og forebyggelse i lys av
samhandlingsreformen
Bruk av delegeringsskjema ved behandling av cystitt
hos kvinner
Norske legers arbeidshverdag – hva skjer på
legekontorene, og hvordan opplever pasientene det?
En norsk delstudie under den europeiske
tverrsnittstudien QUALICOPC
Legevaktsbesøk i sykehjem – får vaktlegene
tilstrekkelig medisinsk informasjon
Påvirker nærhet til sykehus antall
innleggelser/henvisninger? En sammenlignende
studie
Anemi og jernmangel hos gravide i en multietnisk
befolkning i Oslo
Hva gjør BUP hos fastlegen?

UiO

Kim Dysthe

Omsorg i allmennpraksis

2

Bård Natvig

UiO

Maria Petrov

Rehabilitering av ældre med explosiv isotonisk
muskeltræning

1

Jørund Straand

UiB

Stian Lobben
Magnus
Hjortdahl

1

Thomas Mildestvedt

2

Erik Zakariassen

3

Sabine Ruths

3

Sabine Ruths/Steinar
Hunskår

3

Peder Halvorsen

UiO

Stig Bruset

UiO

Marianne
Bollestad

UiO

Torunn Bjerve
Eide

UiO

Ingrid Rolfsjord

UiO

Marit Gjølme

UiO

UiB
UiB

Kristian Jansen

UiB

Heidi Nilsen

UiTø

Anne Herefoss
Davidsen

Elsykkel og diabetes. En pilotundersøkelse
Lege-ambulansealarm – hva betyr legen for
ambulansearbeiderne? En kvalitativ undersøkelse
Pasientforløp i sykehjem – endringer i
legemiddelforskrivningen mot livets slutt
Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser – en
økonomisk ulv i kvalitetsbehandlede fåreklær?
Bruk av arteriell blodgassanalyse ved kommunal
legevakt
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Følgende har fått tildelt stipend 1. halvår 2014
Univ

Navn

Tittel

Fått

Veileder

UiO

Sigurd Haugan
Danielsen

Antibiotikaforskrivning blant fastleger på
bakgrunn av innvandrerstatus og
utdanningssted

2

Morten Lindbæk

UiO

Mina Piiksi
Dahli

Ungdomshelse

1

Ole Rikard Haavet

UiO

Mats Foshaug

2

Morten Lindbæk

UiO

Ingrid Rolfsjord

3

Jørund Straand

UiO

Marit Gjølme

3

Elin Olaug Rosvold

Profesjonalitetsundervisning i medisinsk
utdannelse

2

Thomas Mildestvedt

Legevaktslegen og akuttmedisin

1

Erik Zakariassen

”Siden jeg først er her”
Prevensjonsbruk hos kvinner i siste del av den
fertile perioden – en kohortstudie
Villa eigenskade på legevakt

2

Edvin Schei

3

Steinar Hunskår

3

Ingrid Hjulstad Johansen

4

Linn Getz

UiB

Ruth Elisabeth
Johnsrud
Magnus
Hjortdahl
Arnulf Heimdal

UiB

Silje F. Furu

UiB

Kristin Hågøy

UiB
UiB

NTNU

8.2

Marianne
Rønneberg

Mykoplasma pneumoniae.
Epidemiologistudie i Vestfold
Legevaktsbesøk i sykehjem – får vaktlegene
tilstrekkelig medisinsk informasjon
Påvirker nærhet til sykehus antall
innleggelser/henvisninger? En
sammenlignende studie

”Praksislærerskolen – veiledning for
veiledere”

Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP

KUP har i 2013 hatt følgende medlemmer
Leder, Janecke Thesen
Nestleder, Inger Lyngstad
Medlem, Torunn Eide
Medlem, Gunnar Frode Olsen
Sekretær, Jannike Reymert
Medlem, Lisbeth Homlong
Observatør Allmennlegeforeningen, Kari Sollien
Fra oktober 2013 er dessuten innvalgt Egil Johannessen, observatør fra Allmennlegeforeningen
Varamedlemmer
Tone Dorthe Sletten
Hilde Moseby Berge
Se for øvrig www.kup.no, medlemmer, eller link:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norskforeningfor-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OGARBEIDSPROGRAM/
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Hovedutvalgene/Kvalitetsutvalg/Medlemmer-i-KUP/
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

Det allmennmedisinske kvalitetsmiljøet
SAK-prosjektet (se under), var ferdig med prosjektperioden ved nyårsskiftet 2012/2013. Det har
fortsatt i et mindre format uten prosjektgruppe i 2013.
Kvalitetsmiljøet har derfor i 2013 for det meste bestått av Referansegruppa for praktisk
kvalitetsarbeid og KUP. Det er stor overlapping i personer i disse tre organisasjonene. Vi har i
2013 avventet en avklaring på en ev fortsettelse av SAK på permanent basis og møter og
aktiviteter i KUP har derfor vært mindre enn vanlig. Det er gledelig at Legeforeningen på slutten
av året 2013 vedtok å etablere SKIL, som er en permanent fortsettelse av SAK.
Møter
Vi har i 2013 hatt tallrike e-post-korrespondanser (KUP har egen, intern mailliste). Vi har
avviklet to dagmøter (19.4 og 24.10) og to telefonmøter (11.3 og 10.6)Møtereferatene ligger på
KUP sin hjemmeside:
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/arsmoterogarbeidsprogram/
hovedutvalgene/kvalitetsutvalg/
Avholdte og /eller planlagte kurs:
Vi har ikke avholdt kurs i 2013
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner
Vi har videreført «Kvalitetsstafetten» som en løpende serie i UTPOSTEN der vi utfordrer
hverandre på godt kvalitetsarbeid basert på refleksjon over egen virksomhet. Kvalitetsverktøy på
allmennlegekontoret er planlagt revidert i samarbeid med Helsebiblioteket nå SAK-rapporten er
klar.
Øvrige aktiviteter
 Torunn Eide fikk stipend fra DNLF til National Forum i Florida i des. 13 og var der.
 Egil Johannesen ble i oktober valgt som observatør fra AF-styret . Han har god
kompetanse fra forhandlingsutvalget noe KUP ser stor nytte i.
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 Inger Lyngstad har jobbet med saken om heftet: ”Sammenstilling av teoribakgrunn og
erfaringer –kvalitetsforbedringer.”
Det er utformet et hefte som er i trykken. Dette er et satsningsområde for DNLF.
 Vi har sendt inn høringsuttalelse vedr Legeforeningens forslag til Opptrappingsplan for
fastlegeordningen 2015-2020.
 Vi har sendt internt høringsbrev vedr søknad fra Norsk forening for alders- og
sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening
 Vi har sendt høringsnotat vedr endringer i blåreseptforskriften.
 Janecke Thesen har laget et forslag til Regler for å godkjenne veiledere i Maturity Matrix
 Torunn Eide har laget et notat som problematiserer hvordan spesialiteten i
allmennmedisin ikke framstår som en «ekte» spesialitet», eksempelvis er vi ikke er
godkjent for blåreseptforskriving som f eks Lantus, Singulair til små barn,
ernæringstilskudd, Simplex øyesalve, A og B-preparater og Lyrica. Dette er sendt NFA.

8.3

Allmennmedisinsk utdanningsutvalg, AU

AU har 01.01.-31.12. 2013 bestått av følgende medlemmer:
Robert Tunestveit (leder), Morten Laudal (nestleder) Sverre Lundevall, Kine Cecilie Jordbakke,
Robert Burman, Frode Oosterling (vara). Helen Brandstorp er avløst av Line Cecilie Christensen
som fast medlem. Linda Øglænd Rørtveit har blitt avløst av Ole Henrik Krat Bjørkholt som AF
representant. (observatør).
AU’s 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,
spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de
lokale kurskomiteer.
 Utvalget har i perioden hatt 3 møter.
 Leder har deltatt sammen med andre NFA representanter i felles- og arbeidsgruppemøter i
regi av Hdir gjennomgang av spesialiststruktur generelt og spesialistregler for allmennog samfunnsmedisin spesielt.
 Leder har deltatt i Hdir referansegruppe for arbeidet med å revidere spesialiteten i
allmenn- og samfunnsmedisin
 AU var representert på kurskomiteseminaret januar 2013 som kursleder og med innlegg
om ALIS og Strukturert utdanningsløp (Robert Burman), effektiv læring (Sverre
Lundevall) og AUs arbeid (Robert Tunestveit).
 Leder har deltatt i kurskomiteen for kurskomiteseminaret januar 2014
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg har dette året prioritert følgende oppgaver:
1. Høring til Legeforeningens opptrappingsplan for fastlegeordningen
AU har avgitt høringsnotat til Legeforeningens interne prosess med ”Opptrappingsplan for
Fastlegeordningen”.
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2. Nytt kurs: ”Det moderne legekontor”.
Kommunikasjon og informasjon til publikum på legekontoret understøttes i dag av en rekke
tekniske hjelpemidler som har svært ujevn utbredelse. Kurset skal bidra til en erfaringsutveksling
med slike løsninger. Kurset ble arrangert som pilotprosjekt på våruka i Bodø april 2013 med
gode tilbakemeldinger, og blir arrangert på nytt under våruka 2014.
3. Allmennmedisinsk mentor for medisinstudenter
AU har 2013 i samarbeid med NMF etablert en allmennmedisinsk mentorordning for
medisinstudenter. Oppslutningen har vært meget god både fra studenter og fra allmennleger.
Ordningen vil også framover kreve fortløpende profilering og markedsføring. Spesielt i
byområder er det behov for flere mentorleger.

4. Hvordan øke veiledningskompetansen hos allmennleger
AU har i samarbeid med NFA drøftet tiltak for å bedre kompetansen på individuell veiledning
blant allmennleger. Kurs i individuell veiledning ble først gang arrangert på Nidaroskongressen
2013 med god evaluering. Kurset vil bli videreutviklet og mangfoldiggjort.
5. NFA-skribentpris
AU innstilte Jannike Reymert til årets skribentpris for hennes intervju med Michael de Vibe som
stod i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2013. Tittelen er ”Oppmerksomt til stede”.
Intervjuet er en varsom og gjenkjennelig beskrivelse av en kollegas refleksjoner rundt egne
pasientmøter.
8.4

Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg, AKU

Referansegruppe/utvalg: NFAs klassifikasjonsutvalg
Utvalgets/gruppens leder: Anders Grimsmo
Leders e-mail adresse: anders.grimsmo@ntnu.no
Gruppens medlemmer:

Anders Grimsmo (leder)
Ole-Fredrik Melleby

Aktiviteter:
Leder for utvalget deltok på det årlige møtet i Wonca’s internasjonale klassifikasjonskomité
(WICC) i Johannesburg i september 2013. Leder for klassifikasjonsutvalget er nestleder av
Wonca’s internasjonale klassifikasjonskomité (WICC). WICC er kommet i gang med 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.
36
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

Det er blitt tatt nye initiativ overfor Helsedirektoratet med tanke på en revisjon og oppdatering av
ICPC-2. Helsedirektoratet har forespeilet at det ville organisere et prosjekt, men det har ikke
skjedd noe hittil.
Leder for klassifikasjonsutvalget har tatt initiativ til en omorganisering av klassifikasjonsarbeidet
i NFA. Det er ønskelig at det knyttes tettere til annen faglig virksomhet.
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner:
Ingen
8.5 Allmennlege i spesialiseringsutvalget (ALIS- utvalget)
ALIS står for «allmennlege i spesialisering». På årsmøtet til NFA i mai 2012 ble det vedtatt å
opprette et eget utvalg for allmennleger i spesialisering, som skal jobbe særlig med saker knyttet
til:
 Rekruttering av leger til allmennmedisin
 Ivaretakelse av allmennleger som er under spesialisering i allmennmedisin
 Bedring av spesialiseringsløpet, inkludert en mer strukturert videreutdanning med tettere
veiledning
Utvalget ble opprettet som et 3-årig prøveprosjekt, og det ble på landsrådsmøtet til
Allmennlegeforeningen samme uke opprettet et parallelt utvalg under Allmennlegeforeningen
med samme mandat. ALIS-utvalgene fra NFA og AF vil alltid møte sammen, og vil i praksis
fungere som ett utvalg.
ALIS-utvalget har i 2013 fokusert på arbeidet med en oppstartshåndbok i allmennpraksis, samt
svar på høringer som har vært relevant for utvalgets interesseområder.
For NFA har følgende personer sittet i utvalget i 2013:
Espen Saxhaug Kristoffersen, Kine Jordbakke (første del av 2013), Bente Prytz Mjølstad (tok
over for Kine Jordbakke) og Robert Burman. Vara: Arrjun Ragavan
For AF har følgende personer sittet i utvalget i 2013:
Ole Henrik Krat Bjørkholt, Inger Moi, Torstein Sakshaug

9
9.1

INTERNASJONALT ARBEID
Wonca World Council

http://www.globalfamilydoctor.com/
Marit Hermansen er NFAs representant.
9.2

WICC

http://www.globalfamilydoctor.com/wicc/
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Anders Grimsmo er NFAs representant.
Det vises til kapittel 8.4.) om Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg.

9.3 Wonca Europe
Anna Stavdal ble gjenvalgt som visepresident i WONCA Europe under Councilmøtet i Praha
29.juni.
Visepresidentens arbeidsområder i forrige og inneværende valgperiode er følgende:
 Etablere og videreutvikle samarbeidet mellom WONCA Europe, UEMO og European
Forum for Primary Care, og er også valgt inn i Advisory Board for sistnevnte.
 Etablere og utvikle samarbeidet mellom WONCA Europe og WHO Europe.
 Lede arbeidet med ”Future plan” for WONCA Europe.
Anna Stavdal representerte NFA sammen med Marit Hermansen under WONCA World Council
i Praha i juli.
Se for øvrig nettsiden til WONCA Europe. http://www.woncaeurope.org/

9.4 EQUIP, Europeisk kvalitetsarbeid, WONCA
Janecke Thesen og Inger Lyngstad er NFAs representanter. Gunnar Frode Olsen og Torunn
Bjerve Eide vararepresentanter.
EQuiP er WONCA Europes kvalitetsutviklingsorganisasjon - en av nettverksorganisasjonene. To
medlemmer fra hvert land er oppnevnt av de nasjonale selskapene (Colleges).
Norge har ikke alltid kunnet prioritere deltakelse i EquiP møter, men i 2013 deltok Janecke
Thesen i Paris på vårmøtet, og i Bologna på høstmøtet. Etter en langvarig fase med
omstrukturering av organisasjonen til både en oppnevnt delegat og en fri medlemsorganisasjon
håper en på en mer faglig interessant organisasjon med bedre økonomi. Sponsing av
legemiddelindustri og medisinsk-teknisk industri er nå ikke lenger akseptabelt. Mer her:
http://www.equip.ch/flx/about_equip/national_pages/norway/
9.5 EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners' Association)
http://www.euripa.org/
Elisabeth Swensen har fungert som NFAs representant til EURIPA i valgperioden og sitter i
nettverkets International Advisory Board. Oleg Kravtchenko, lege på Ørnes, er personlig medlem
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i EURIPA og er av nettverket innvalgt i EURIPAs arbeidsutvalg. Nettverket har satset på å
rekruttere kolleger fra Øst- og Sør-Europa. Disse gir uttrykk for at tilhørigheten til EURIPA gir
legitimitet og moment til arbeidet for distriktsmedisin i de respektive hjemland. EURIPA sto som
arrangør for flere symposier og workshops under WONCAs verdenskongress i Praha i juni 2013,
delvis i samarbeid med WONCA Working Party on Rural Health. Utdanning, rekruttering og
stabilisering av legetjenestene i distrikt var sentrale temaer. EURIPA gir ut nyhetsbrevet The
Grapevine og har et redaksjonelt medansvar for The European Journal of Rural Health.
9.6 Vasco da Gama Movement
Dette er en kort oppsummering av våre bidrag under prekonferanse til Wonca verdenskonferanse
i Praha i juni 2013. Se også www.vdgm.eu

Representanter fra Norge:
Robert Magnusson, Saltnes Legekontor. Deltaker prekonferansen.
Robert Burman, Vennesla legesenter. Europe Council medlem.
Arbeid som VdGM er aktiv i, ble også presentert ved flere av sesjonene under hovedkonferansen,
inkludert en keynote lecture avslutningsdagen.
Robert M. skulle delta for første gang under prekonferansen. Dessverre ble han syk, og kunne
ikke delta på prekonferansen.
Hovedsakene i Europe Council i år omhandlet som tidligere år diskusjon rundt Junior Researcher
Award, Hippokrates programmet (utvekslingsprogram) og status for fondet som skal støtte
deltakere fra land som ikke har råd til å sende deltaker selv. Robert B. sto ansvarlig for
gjennomføringen av en workshop i samarbeid med EURACT. Robert B. sluttet i sitt verv i
VdGM sin Executive Group, som ”Liaison for Education&Training”, hvor han var leder av
VdGM sin gruppe for ”Education&Training”, og kontaktperson mot EURACT. Robert B. vil
fortsette i Europe Council inntil videre.
Deltakeren hadde stort faglig og sosialt utbytte både av prekonferansen og hovedkonferansen.
VdGM har de siste årene fortsatt sin utvikling, med økende påvirkning av hva som skjer under
hovedkonferansen.

9.7

HIPPOKRATES - utvekslingsprogram for spesialistkandidater i
allmennmedisin
Etter diskusjon på internasjonalt kontaktmøte ble det besluttet å nedlegge aktiviteten i
Hippokrates i Norge, som administreres gjennom VdGM. Det har ikke lyktes å rekruttere
vertspraksiser.
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9.8
EURACT
EURACT er den europeiske lærerorganisasjonen for allmennmedisin – European Academy of
Teachers in General Practice. Organisasjonen har et råd med en representant fra hvert europeisk
land. Jeg overtok som norsk representant fra 2013, og er valgt for tre år.
Organisasjonen består av universitetslærere og praksislærere/veiledere. Som kjent er det vanlig i
europeiske land, der spesialiteten ikke finnes, at allmennleger må gå i veiledning en periode før
de kan praktisere selvstendig. Kfr. det vi kjenner som EØS-reglene. Kvaliteten på veiledningen
er nok varierende.
Min forgjenger Mette Brekke var engasjert i å kartlegge allmennmedisinens plass i
medisinerutdanningen rundt i Europa. Hun er førsteforfatter av en artikkel som nylig er publisert
i BMC Medical Education, og omtalt i Dagens Medisin. I og med at jeg er engasjert i
spesialistutdanning og ikke er tilknyttet et universitet, er det naturlig for meg å engasjere meg på
andre områder. Foreløpig har jeg vært med på et ”policy-dokument” om hvilke minimumskrav
som skal stilles til sykehuspraksis som ledd i utdanningen i allmennmedisin.
Jeg har deltatt på de to halvårlige rådsmøtene. Organisasjonen har sin tyngde i Øst-Europa, hvor
faget står svakt men er i rask utvikling i noen land. Vi som representerer nord og vest i Europa
har først og fremst en plass i organisasjonen som rådgivere og erfaringsformidlere til dem som nå
skal bygge opp faget. I tråd med dette har jeg presentert den norske modellen med
veiledningsgrupper, og jeg har presentert den norske læreboka i allmennmedisin. Den siste har
fått oppmerksomhet fra små språkområder som Estland og Georgia, og forlaget er i gang med å
undersøke muligheten for å utbre boka videre.
EURACT er en medlemsorganisasjon, med gradert kontingent ut fra landets inntekt. Norske
medlemmer står for et ikke ubetydelig bidrag til at kolleger fra fattigere land kan få tilbud om
veilederutdanning gjennom EURACT. Motivert av dette har jeg arbeidet for å rekruttere flere
medlemmer til organisasjonen fra vårt korps av veiledere.
Hammerfest 23.01.14
Peter Prydz

9. 9 EGPRN (European General Practice Research Network)
European General Practice Research Network (EGPRN) er et nettverk fra WONCA for forskere i
allmennmedisin. Nesten alle land i Europa er representert, men tradisjonen for å forske i vårt fag
er meget varierende fra sted til sted. Allmennleger forsker og tar doktorgrad i de færreste land.
EGPRN er også festet i lange tradisjoner som bevarer gruppeidentitet, hvilket også kan være en
utfordring i en tid hvor forskning skjer fortere og er mer avhengig av EU-midler i et kriserammet
Europa.
I 2013 var jeg fortsatt representant for Norge ved EGPRN og var med på begge møtene. Det
første møtet ble holdt i Tyrkia under tittelen “Risky behaviours and health outcomes” i mai 2013.
Det andre møtet ble holdt på Malta i samarbeid med EURIPA i oktober 2013 under tittelen
“Research into Different Contexts in General Practice/Family Medicine: rural vs. urban
perspectives ”
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Undertegnede ble valgt inn i det nye styret (Executive board) i mai for perioden 2013 til 2016
som ett av de syv medlemmene og ble konstituert til hovedstyret i Forskningsstrategigruppen. Ny
Chair for EGPRN, Jean Karl Soler (Malta), ble også valgt.
Mitt mål for et engasjement i styret er tredelt: (i) å løfte kvaliteten på forskningen i
allmennmedisin i Europa ved å dele Norges og nordisk tradisjon på feltet; (ii) å jobbe for at
EGPRN blir stadig mer synlig som møtepunkt for europeiske forskere i allmennmedisin, noe som
kan ha til følge økende tilgang til ressurser for forskerne koblet til EGPRN; og (iii) å bevare
EGPRN sin tradisjon om en hyggelig atmosfære hvor nye og erfarne forskere kan presentere
jobben de holder på med og få konstruktiv, men kritisk tilbakemelding.
Esperanza Diaz
Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Bergen
Førsteamanuensis ved UiB

9.10 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.
For andre opplysninger: se nettsiden http://nfgp.org/

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 anser Referansegruppa som en implementeringsgruppe innen praktisk kvalitetsarbeid.
Til nå har vi prioritert formidling gjennom programposter om utvalgte matnyttige emner
med utgangspunkt i nettsiden: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-forallmennmedisin/Referansegrupper/nfas-referansegruppe-for-praktisk-kvalitetsarbeid/
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Målgruppa er allmennleger. 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. Vi har også hatt et
samarbeidsprosjekt med Kunnskapssenteret om temasamlingen Kvalitetsverktøy på
allmennlegekontoret, publisert på Helsebiblioteket.
Gruppa har kontakt via e-post på egen liste. Referansegruppas medlemmer bidrar på kurs for
allmennleger som berører kvalitetsarbeid. Frøydis Gullbrå bidro på grunnkurs 1 på Voss i mars
med 45 min forelesning om kvalitetsarbeid. På Nidaroskongressen var flere av gruppas
medlemmer sentrale i 2-dagers Klinisk emnekurs i kvalitetsutvikling.

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.
Årlige kurs med sertifisering i medisinsk akupunktur, avholdt i Kristiansand og Trondheim.
I 2012/13 ble det også avholdt fordypningsprogram i medisinsk akupunktur i Trondheim.

2. Forskning. Referansegruppen har deltatt i en multisenter studie om akupunkturbehandling av
spedbarnskolikk. Resultatet har blitt publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care i
november 2013, og ble også presentert i NRK Puls.
Referansegruppen utgjør et lite forskningsnettverk, og skal også være med i en studie på
akupunkturbehandling ved akutte korsryggsmerter som starter i mars 2014. Det er gjennomført
en pilotstudie høsten 2013.

3. Fagutvikling.
Lærebok: Et av medlemmene i referansegruppen, Nils Lystad, har sammen med Oscar
Heyerdahl gitt ut Lærebok i akupunktur på Universitetsforlaget.
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Medlemmer i referansegruppen har bidratt med råd underveis.
Smertemedisin: Deltakelse i Norsk Forening for Smertemedisin sitt styrearbeid med tanke
smertemedisin for allmennleger.

10.3 Referansegruppe for farmakoterapi i allmennpraksis
Gruppen har i 2013 bestått av:
Anne Stubdal, Geir Flatabø, Ketil Arne Espnes og Roar Dyrkorn (leder).
Gruppen har ikke hatt noen møter i løpet av året. Medlemmene deltar i aktiviteter hver på sin
front.
Dyrkorn har vært med på å lage høringsuttalelser for NFA når det gjelder de nye
antikoagulantene (NOAK) sammen med Bente Mjølstad. Dyrkorn og Espnes har også hatt
innspill til høring om nye helsekrav vedrørende førekortforskriften.
Leder Roar Dyrkorn har representert NFA i Rådet for legemiddelinformasjon. Dette er
samarbeidsorganet mellom Legeforeningen og legemiddelindustrien hvor man stort sett
behandler klagesaker angående legemiddelinformasjon som er fremmet for leger innen
forskjellige fagområder. En rekke firma blir bøtelagt hvert år for overdreven optimisme rundt
legemiddelbruk som ikke er dokumentert.
Dyrkorn har også representert NFA i arbeidsgruppen som på vegne av Helsedirektoratet har
utarbeidet ny veileder for bruk av vanedannende medisiner (benzodiazepiner, Z-hypnotika og
opioider). Dette arbeidet er nå ferdig og man regner med at veilederen skal ha
omtrent samme design som Sykmeldingsveilederen og kun være nettbasert. Arbeidet har tatt lang
tid med gjennomgang av mange eksterne og interne høringsinstanser og man regner med at den
blir publisert i løpet av sommeren/høsten 2014.
Ellers driver både Ketil Espnes og Roar Dyrkorn som er spesialister i allmennmedisin og klinisk
farmakologi en egen undervisningsaktivitet i klinisk farmakologi for allmennleger/fastleger med
praksisbesøk i Trondheimsregionen og de har holdt flere kliniske emnekurs i praktisk klinisk
farmakologi for fastleger. De har begge 20 % stilling i allmennpraksis, men hovedstilling ved
Avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.
I 2013 har de undervist i mange smågrupper og også holdt kliniske emnekurs på
Nidaroskongressen og for Akershus Legeforening.
Fastlege Wenche Haugen ved Edda legesenter i Trondheim tiltrer referansegruppen som nytt
medlem fra nyttår. Hun har høst og vår 2013/2014 innehatt en 6 måneders LiS stilling ved Avd.
for klinisk farmakologi.
Gruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 2014.
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10.4 Referansegruppe for rusmedisin
Gruppa har i 2012 bestått av Torgeir Gilje Lid (leder), Harald Sundby (nestleder), Knut Boe
Kielland, Dagfinn Haarr, Christian Ohldieck, Inger Hilde Trandem, Krister Mostrøm og Pernille
Willersrud. Fra november 2013 er også Camilla Holter Huseby med.
Gruppa har hatt ett møte, i forbindelse med Nidaroskongressen 2013.
Nedenfor følger kort oppsummering av ulike områder der gruppa har vært aktiv.
1) Høringsuttalelser.

Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom (tgl)
Utkast til veileder i kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid (tgl)
2) Utredningsarbeid

-

Retningslinje for henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Dagfinn
Haarr)
Retningslinje for avrusning (Christian Ohldieck, Inger Hilde Trandem)
Implementering ROP-retningslinje (Harald Sundby)
Retningslinjer for tverrfaglig spesialisert behandling, TSB (Dagfinn Haarr,
Torgeir Gilje Lid)
Nasjonal veileder for kommunalt rus- og psykisk helsearbeid (Torgeir Gilje Lid,
Inger Hilde Trandem)

3) Kurs og undervisning

Emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin ved Nidaroskongressen 2013. 60 deltakere.
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
- Ein raud tråd. Portrettintervju med Ivar Skeie i Tidsskriftet.
- Når avmakt er hugget i stein. Utposten nr 3, 2013 (Harald Sundby)
- Samhandlingsreform. Rådmannens grønne visjon. Utposten nr. 5, 2013 (Harald
Sundby)
- "Fastlege bruksanvisning" Undervisningsvideo 40 min. på "Roptv", = ROP
kompetansesenter (Harald Sundby)
- Psykiske forstyrrelser og atferdsvansker. I Hunskår S, red: Allmennmedisin
Gyldendal akademiske forlag, s. 473-532, 2013, Oslo. (Torgeir Gilje Lid).
-

Pasienter med rus og avhengighetsproblemer. I Hunskår S, red: Allmennmedisin.
Gyldendal akademiske forlag, s. 933-947, 2013, Oslo. (Torgeir Gilje Lid,
Christian Ohldieck).
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-

Snakk med fastlegen om alkohol! Rus og Samfunn, nr 4, 2013
Gyldendal Norsk Forlag, s. 29-31. (Torgeir Gilje Lid).

-

All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed
for 33 years: a controlled study. Kielland KB, Skaug K, Amundsen EJ, Dalgard O.
i J Hepatol. 2013 Jan

-

Liver fibrosis progression at autopsy in injecting drug users infected by hepatitis
C: A longitudinal long-term cohort study. Kielland KB, Delaveris GJ, Rogde S,
Eide TJ, Amundsen EJ, Dalgard O. i J Hepatol. 2014 Feb.

6) Andre prosjekter i 2013
Gruppa har bistått Harald Sundby i implementeringsarbeidet for ROP-retningslinjene i et
forsøk på å utvikle en "Fastlege bruksanvisning: Hvordan få fastlegen til å fungere for
deg som er ROP pasient". Dette har resultert i en video på ROP-kompetansesenter sin
nettside.
7) Egen forskning
Pågående PhD-prosjekt: ‘Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis,
Torgeir Gilje Lid
10.5 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse
Høringer:
1 april sendte vi innspill til NFAs høringsuttalelse om legers reservasjonsadgang. Vi noterer oss
at NFA har kommet med uttalelser helt i tråd med hva vi mener i denne saken.
Møter:
- 8 februar på Legenes Hus, der vi bl.a. hadde besøk av Hanne Grasmo som er leder av Buf-dir
sitt LHBT-senter.
- 19 august på Legenes Hus, der bl.a. Kirsti holdt foredrag om den forskningsrapporten ”Seksuell
orientering og levekår”.
- Leder deltok på NFAs referansegruppeledermøte 6 mars.
Seminarer:
- De fleste av oss deltok på et todagers nettverksseminar i regi av Rosa Kompetanse (LLH) på
Geilo i mars.
- De fleste av oss deltok på et todagers seminar der LHBT-senteret lanserte resultatene fra to nye
forskningsrapporter i Oslo i november.
Annet:
Referansegruppa bidrar i prosjektet Rosa Kompetanse i Landsforeningen for lesbiske, homofile,
bifile og transpersoner (LLH). Vi har god kontakt med LHBT-senteret (Buf-dir). Kirsti og Mari
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har forsket på levekår for lesbiske, homofile og bifile (”Seksuell orientering og levekår”, lansert i
november). Haakon holdt foredrag om menn som har sex med menn under Skeive Dager, under
et møte på Nasjonalgalleriet arrangert av KAST samt i Helsedirektoratet.
23.02.13 Mari Bjørkman, leder

10.6 Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser
Medlemmer: Bård Natvig, Erik Werner, Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Pål Kristensen,
Øystein Holmedal og Satya Sharma
Aktivitetsrapport for 2013:
-

Det har vært lite faglig aktivitet i gruppen i 2013. Gruppen hadde heller ikke møte i 2013.

-

Referansegruppens medlemmer deltok aktivt i forelesninger ved NFA’s kurs i fysikalsk
medisin for allmennpraktiserende leger, ”Nidelvkurset 2013”, under ledelse av Pål
Kristensen. Vi ser dette som et viktig bidrag til kompetanseøkning innen muskel- og
skjelettlidelser for allmennleger.

10.7 Referansegruppe for helseopplysning
Som i fjor består gruppen av:
Bård Natvig, Nittedal
Olav Thorsen, Sandnes
Odd Winge, Stord
Vi hadde et møte for vel ett år siden og drøftet om gruppen skulle legges ned, eller om den skulle
begynne på nye prosjekter. Vi ble enige om at vi skulle skrive gruppens historie, og søke å
gjennomføre et prosjekt vi har tenkt på i mange år – nemlig få satt opp skuespillet «Dr. Knock» en 100 år gammel satire over hvor galt det kan gå når medisinsk «vitenskap» får ta hånd om
samfunnslivet, og gjøre alle til pasienter.
Vi oversatte stykket i løpet av høsten, forsøkte å finne noen skuespillere for å høre om de var
interesserte i å sette opp stykket. Vi tenker oss enn fremførelse på Primærmedisinsk Uke i
oktober. Vi har nå funnet en amatørgruppe som er villige til å sette opp og spille dette stykket.
Den 28/1-14 hadde vi et møte i Oslo, med to representanter for teatergruppen, og med Torfinn
Kleive i PMUs kulturutvalg. Vi besluttet å gå videre med saken, og nylig fikk vi vite at
kulturutvalget har bevilget 60 000 kroner for at stykket skal settes opp til to forestillinger ved
PMU. Mye arbeid gjenstår, først og fremst for teatergruppen, men også for medlemmene i
gruppen, som vil være konsulenter for oppsetningen. Vi håper også å kunne lage en videoversjon,
som kan fungere som et spennende og tankevekkende emne for diskusjon og refleksjon blant
studenter, i allmennmedisinske veiledningsgrupper og i smågrupper.
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Vi er også begynt å skrive gruppens historie, den kommer kanskje i to utgaver – en beregnet for
Legeforeningens arkiv, den andre ment som en artikkel i «Utposten».
Odd Winge

10.8 Referansegruppe for legevaktsmedisin
Helen Brandstorp var leder av referansegruppa fram til høsten 2013. Ny leder er Kine Jordbakke.
NFA sin referansegruppe i legevaktmedisin bidro Legeforeningens arbeid med ny akuttforskrift i
starten på 2013. Marte Kvittum Tangen fra referansegruppen ledet Legeforeningens egen gruppe.
Referansegruppen laget på nyåret et omforent innspill som Marte KT tok med i den prosessen (se
under).
Referansegruppen bidro allerede i en tidlig fase med innspill til et ennå ikke avsluttet arbeid
vedrørende organisering på skadestedet. Dette arbeidet ledes av Nasjonalt kompetansesenter for
akuttmedisin (NAKOS) på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Leder sitter som redaktør i arbeidet med å lage et nettkurs til legevaktsarbeid. Del av grunnkurs
A, revidert utgave.
Leder sitter i kompetansenettverk for akuttmedisin, ledet av helsedirektoratet. Det jobbes med å
få til en nasjonal veileder for kvalitet i akuttmottak.
----Overordnet mål er: Styrket kvalitet på legevakt.
1. Legevakt må være en naturligdel av fastlegejobben
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legevaktene skal tas av fastleger. Ikke som i dag da 50 % tas av vikarer og
turnusleger.
Vi trenger flere fastleger. Arbeidstid på legevakt inngår i totalbelastningen til en
fastlege. Med flere fastleger og kortere lister, vil det være rom for fastleger å ta
flere legevakter. Det bør legges til rette for at t flere eldre fastleger som har rett til
legevaktfritak kan fortsette å jobbe i legevakt.
Krav til deltagelse i en legevaktsordning for resertifisering av spesialitet (evt. Kan
seniorer delta ved overgrepsmottak, bakvakt for turnuslege, vakt for akutte
døgnsenger, sykehjemsvakt el annet)
Krav til faglig kompetanse må være den samme på fastlegekontoret og legevakt.
Man må se fastlegenes aktivitet på dagtid og legevaktens tilbud i sammenheng.
Logikken i listetak i fastlegepraksis bør avspeile seg i at det også er grenser for
hvor mange pasienter en lege kan ha ansvar for på legevakt.
Ved legevakt i egen kommune kjenner legen ressursene fra før. Ved legevakt i en
annen kommune, må det legges til rette for at legen raskt får oversikt.
Rammebetingelsene (praktisk organisering, kvalitetssystemer, IKT mm) må være
like gode eller bedre enn i annen fastlegevirksomhet
Kollegiet må kreve at legevaktvirksomhet ikke overlates til vikarer uten
kvalitetssikring..
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10.

I arbeidet med å utvikle allmennmedisinsk fagkompetanse hører legevaktsarbeid
med som en naturlig del av videre- og etterutdannelsen i allmennmedisin.

2. Gode rammer som sikrer faglig kvalitet på legevakt
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fastlønn som kan bidra til at man kan bruke nødvendig tid til pasientene og sikrer
riktig prioritering av hvilke pasienter som har behov for legevakt.
Aldri jobbe alene, alltid to leger i vakt, En vaktlege bør være erfaren. Ordning med
forvakt og bakvakt kan vurderes. Det bør legges til rette for samarbeid og
kunnskapsoverføring på legevakt.
Antall leger i vakt må tilpasses befolkningen.
Alltid hjelpepersonell
Egnede lokaler
Utstyr
Kompetente medarbeidere med hjelpemidler og utstyr
Trening i akuttmedisinsk samhandling
Tilstrekkelig antall vakter i året per lege.
Korte vakter dersom stor belastning
Det er ikke størrelsen det kommer an på

3.

Sikkerhet på legevakt
1.
Aldri jobbe alene inne eller ute
2.
Ikke så lange vakter at de svekker dømmekraft vedr pasientbehandling og
sikkerhet
3.
Tilpasset utforming av lokalet
4.
Trening i håndtering av vold og trusler.

4.

Økonomiske kompensasjon for legevaktjobbing– som er etter ordinær arbeidstid
1.
Mulig å avspasere etter nattevakt, og før travel kveldsvakt. Praksiskompensasjon
for den dagen. Må avklares i forhold til den nye fastlegeforskriften.
2.
Fastlønn

5.

Akutte kommunale døgnsenger må sees i sammenheng med legevaktorganisering
1.
Her kan lokal seniorkompetanse være viktig
2.
Gir utfordringer ved store interkommunale løsninger

10.9 Referansegruppe for gastroenterologi
Norwegian Network Group for Gastroenterology

Medlemmer:
Knut-Arne Wensaas (leder), Pål Kristensen, Karl Hilt, Torgeir Fjermestad, Paul Juul-Hansen,
Jørgen Urnes
Kompetansepersoner:
Irene Hetlevik, Terje Johannessen, Roar Johnsen, Ingard Løge, Hermod Petersen
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Formål:
Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i
allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Aktivitet
Gruppen har hatt liten aktivitet i 2013, men flere av medlemmene er hver for seg aktive lokalt i
studentundervisning, har bidratt på ulike kurs og deltar i forskningsprosjekter og
formidlingsaktivitet.
Internasjonal kontakt:
Referansegruppa ble opprettet i 2003 som resultat av medlemmenes kontakt med europeiske
kollegaer gjennom mange år og deltakelse i ESPCG, the European Society of Primary Care
Gastroenterology (www.espcg.eu). Leder i referansegruppa er norsk representant i
styringsgruppa. ESPCG har økt sin aktivitet de siste årene og arbeider blant annet med
retningslinjer, flernasjonale forskningsprosjekter og arrangerer symposier på nordiske kongresser
i allmennmedisin, WONCA kongresser og europeiske kongresser i gastroenterologi.
Videre planer:
Det er bestemt at referansegruppa skal bestå og det legges planer for økt aktivitet og rekruttering
av nye medlemmer i 2014.
10.10 Referansegruppe for astma og KOLS
Medlemmer:
Svein Høegh Henrichsen (leder), Beraki Ghezai, Jørn Ossum Gronert, Arnulf Langhammer,
Kristian Høines, Anita Jacobsen, Hasse Melbye, Knut Weisser Lind,
Ola Storrø, Geir Sjaastad, Torbjørn Øien og Anders Østrem.
Fra november 2013 er Geir Sjaastad valgt til ny leder av gruppen. Han kan kontaktes på
mailadresse: gsjaastad@live.no
Gruppen jobber med tungpust i vid forstand, ikke bare med de obstruktive lungesykdommene,
men også med tilgrensende områder som allergi, luftveisinfeksjoner og hjertesvikt. Over tid har
vi sett betydningen av risikofaktorer som tobakk, inaktivitet og overvekt, vi jobber derfor i
økende grad med hele gruppen kroniske ikke-smittsomme sykdommer (NCD).
Gruppen har som målsetning å implementere gjeldende retningslinjer for behandling av NCD
sykdommene med hovedvekt på obstruktive lungesykdommer og tobakksavvenning. I
motsetning til andrelinjetjenesten, må allmennleger jobbe på tvers av ulike spesialområder og må
da være mer symptomorientert i sin tilnærming til pasienter.
Vi mener også at det må satses mer på forebygging og tidlig intervensjon med vekt på endring av
usunne levevaner. Det store antallet mennesker som rammes av NCD sykdommene gjør det
nødvendig å bygge ut tilbudene nær der folk bor, i kommunehelsetjenesten. Disse sykdommene
skal og må tas hånd om i primærhelsetjenesten.
Møter
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Vi har i løpet av året holdt hovedkontakten via e-mail. Flertallet av gruppen har også hatt
drøftelser under kurs innen fagområdet, der mange har deltatt som forelesere.

Aktivitet
Gruppen har i år jobbet videre med kurs, retningslinjer og utarbeidelse av kliniske råd Gruppen
var i samarbeid med nettverket Lunger i Praksis ansvarlig for 2 emnekurs i Oslo som dekket kols
og spirometri, samt astma, allergi og hjertesvikt. Det kom 120 deltagere.
Internasjonalt: Anders Østrem og Beraki Ghezai deltok på et forskersymposium for
lungeinteresserte allmennleger i Stockholm i mai 2013. Ola Storrø deltok med et foredrag om
allergi under EACCI kongressen i juni.
Anders Østrem er med i styret for IPCRG, en paraplyorganisasjon for lungeinteresserte
allmennleger i 38 land. I forbindelse med samarbeidet mellom IPCRG og WONCA er Svein
Høegh Henrichsen blitt oppnevnt som kontakt for WONCA Europa. Han deltok sammen med
kolleger fra Spania, Hellas og Portugal på 4 symposier under WONCA- Europa kongressen i
Praha.
Nordisk: Vi har også et godt samarbeid med lungegruppene i våre danske søsterorganisasjoner
DSAM, SFAM og med allmennleger i Island. Anders Østrem deltok med en workshop i
røykavvenning under nordisk kongress for allmennmedisin i Tampere.
Offentlige utvalg:
Torbjørn Øien er med i en arbeidsgruppe som jobber med astma i Helsedirektoratet.
Gruppen er også aktive på forskningsfronten og følgende medlemmer har doktorgrad innen vårt
felt: Arnulf Langhammer, Hasse Melbye, Ola Storrø og Torbjørn Øien. De er alle ansatt ved
Samfunnsmedisinske Institutter og kan kontaktes ved spørsmål om lungeforskning.
10.11 Referansegruppe for arbeid og velferd
Det har ikke vært aktivitet i referansegruppen i 2013.
10.12 Referansegruppe for diabetes
Det har ikke vært aktivitet i referansegruppen i 2013.
10.13 Referansegruppe for gynekologi
Det har ikke vært aktivitet i referansegruppen i 2013.
10.14 Referansegruppe for sykehjemsmedisin
Det har ikke vært aktivitet i referansegruppen i 2013.
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10.15 Referansegruppe for kognitiv terapi (KT i AM)
I 2013 ble det arrangert et innføringskurs for 25 deltakere med oppstart nov 2012 og avslutning
november 2013. Kurset ble holdt i Oslo. 20 tok skriftlig eksamen og alle sto. Kursledere Bente
Aschim, Sverre Lundevall. Nytt kurs i 2014 ble annonsert med maks deltakere 40, 39 har sagt ja,
en har trukket seg etter kursstart.
Påbygningskurs på Jeløy Radio hadde som tema: Fokus på depressive lidelser og sykmeldinger.
Første kvelden var viet veiledning av egne kasuistikker. Totalt 29 deltakere.
To allmennleger deltar i utdanning for å bli veiledere i kognitiv terapi: Janecke Thesen og Anne
Karin Hoftun. Dette går over to år og avsluttes i 2014. Begge har allerede fått oppgaver som
kursledere/veiledere.
Sverre Lundevall og Bente Aschim har bidratt på kurs for allmennleger på Lovisenberg DPS.
Bente Aschim ble valgt inn for sin tredje periode som styremedlem i Norsk Forening for kognitiv
terapi nov. 2013.
Overskuddet for kursene i 2012 og 2013 var på 43 000 kr og disse pengene er fra NFAs side
planlagt brukt til utvikling av undervisningsmateriell.
10.16 Referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)
Medlemmer: Aase Aamland, Barbara Baumgarten-Austrheim, Esperanza Diaz, Geir Flatabø,
Stefan Hjørleifsson, Henrik Høberg, Kirsti Malterud, Christine Nitter, Lars T. Nerbøvik, Peter
Prydz, Guri Rørtveit, Signe Nome Thorvaldsen (leder) og Liv Tveit Walseth.
Referansegruppa for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) ble etablert i 2009.
Allmennmedisinske kompetansemiljøer kan bidra til å samle, sammenfatte og formidle
kunnskapsgrunnlag som kan skape en bredere forståelse av MUPS. Et slikt fokus kan bidra til at
denne pasientgruppen får bedre helsehjelp hos fastlegen. Dette er vår agenda.
Dette året har vi ikke hatt felles samling/årsmøte.
Vi har følgende bidrag:
Kapittel om MUPS i ny utgave av lærebok i allmennmedisin: Malterud K, Prydz P. 2.14
Medisinsk uforklarte helseplager. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal
Akademisk, 2013: 193-203.
Artikkel om sykmeldingserfaringer blant pasienter med MUPS: Aamland A, Werner EL,
Malterud K. Experiences of sickness absence, marginality and Medically Unexplained Physical
Symptoms - A focus group study. Scand J Prim Health Care, 2013; 31: 95–100.
Artikkelen "Case definitions for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis
(CFS/ME) - A systematic review" har status revidert/innsendt på ny for publisering.
Foredrag om allmennpraktikerens viktige bidrag i Hdir/Arbeidsmedisin UNN sitt dagskurs
06.11.2013 ved “Helseplager tilskrevet miljøfaktorer” (Aamland)
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Opponent ved PhD – forsvar ved universitetet i Zaragoza, november: Resiliens i fibromyalgi:
forholdet til andre psykologiske og nevrofysiologiske variabler (Diaz)
Kurskomite for klinisk emnekurs om uforklarte helseplager på PMU i oktober 2014.
Fylkesrepresentant som allmennpraktiker i tverrfaglig regionalt fagnettverk for CFS/ME. Bidrag
som foredragsholder på NSH sin erfaringskonferanse om CFS/ME, som sakkyndig i en rettssak
mellom en ME-pasient og pasientskadenemda, foredrag om ME i samarbeid mellom fylkeslege,
ME-foreningen og sykehus i eget og annet fylke.
Nasjonal veileder: ‘Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering,
pleie og omsorg’ er pga. sin utforming grundig gjennomgått og vurdert kritisk ift. fastlegenes
bidrag, vsa. at gruppas medlemmer har deltatt med kommentarer og innspill i ulike fora i andre
MUPS – sammenhenger.
Undervisningsfilmen som gruppa tidligere har produsert, har vært i bruk på en rekke faglige
arenaer og skal brukes i nevnte PMU 2014. Flere arbeider fortsatt med forskningsprosjekter om
ulike aspekter av MUPS.
Signe Nome Thorvaldsen deltok på møte med NFAs referansegruppeledere i Oslo mars 2013.

10.17 Referansegruppe for barns helse
Det har ikke kommet inn rapport fra referansegruppen.
10.18 Referansegruppe for ultralyd
Referansegruppens medlemmer har avholdt ”Ultralyd grunnkurs” 1 og 2 på Oppdal to ganger i
løpet av året som har gått.
Det er aktive smågrupper i Oslo, administrert av Geir Stene, i Bergen, administrert av Svein
Lunde, samt ved Sunndal Legesenter.
Medlemmene treffes jevnlig på kursene som avholdes og ellers på mail.
Facebook-gruppen fuanorge eksisterer videre som lukket gruppe. Den øker i bruk og i antall
medlemmer. Den er et nyttig kontaktpunkt med mange referanser til kurs, lærebøker på nett og
papir. Spennende kasuistikker og spørsmål om bilder blir også tatt opp her.
Hjemmesiden til Forening for Ultralyd i Allmennpraksis (fuanorge.no) gir informasjon om
litteratur, kurs og nyttige linker.
Flere av medlemmene har holdt innlegg på andre emnekurs der ultralyd er et naturlig tema og
forespørslene øker på. Ikke minst vil nå flere av helsehusene som opprettes gjerne ha ultralyd og
ber i stor grad oss om hjelp til opplæring.
Vi jobber fortsatt med å lage retningslinjer for bruk av ultralyd i allmennpraksis.
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Det har også vært nye diskusjoner på Eyr der flere av referansegruppens medlemmer har vært
aktive og vi har hatt utfordringer i media.

Vi strever med slitasje i gruppen og kan ikke fortsette med så mye undervisning som er ønsket.
Vi har i dag ikke et klart bilde av hvordan vi skal løse dette.
Fredrikstad januar 2014
Karoline van der Hagen,
Leder i referansegruppen.

10.19 Referansegruppe for EPJ
Gruppa ble etablert våren 2010. Den er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk
eller medisin-teknologisk industri.
Vi vil i samarbeid med Legeforeningen arbeide for å gi det medisinske faget og legene mulighet
for større medvirkning på IT-området. Vi vil spille en proaktiv og faglig rolle når begrepet «en
journal» skal gis et innhold. Vi vil arbeide for at IT-systemene kan gi en hensiktsmessig
kommunikasjon mellom lege og pasient, og at pasienter føler seg opplyst og delaktig i sin
behandling. Referansegruppas medlemmer vil utvikle og dele sin kompetanse med kolleger på
ulike måter.
5 nye allmennleger er rekruttert til gruppa i 2013, til sammen er det nesten 50 deltakere.
Via felles medlemmer har vi kontakt med «Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet (OF
og YLF)».
Mange av medlemmene har deltatt i utredningsarbeid, kompetansegrupper, nasjonale utvalg og
som foredragsholdere. Arbeidsformen er kontakt ved e-post i en lukket e-postgruppe hvor det er
mye erfaringsutveksling. Referansegruppa har nettsiden www.refepj.no.
Fra 2014 overtar Susanne Prøsch som leder av referansegruppen.
Aktiviteter i 2013:
 EPJ-løftet
o Verktøy for samstemming av medisinlister mellom epikriser og EPJ ble ferdig
utviklet i 2013. Under Våruka i Bodø i 2013 ble programvare som spiller sammen
med Infodoc, SystemX og Winmed 2 og 3 og Vision presentert.
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet/
o Det er bevilget midler fra kvalitetsfondet til et forprosjekt for å implementere
Norsk laboratoriekodeverk (tidl. NEKLAB) i EPJ, gjennom bruk av Noklus’
synonym-ordlister for laboratorieprøvenavn i allmennpraksis.
o Endelig slutt på listedisketter! Helsedirektoratet la tilrette for elektronisk utsending
av fastlegelister i 2013 ved å stille NOK 1,2 milloner som samlet tilskudd for IT53
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utvikling hos EPJ-leverandørene. Implementering gjenstår hos noen brukere.
Leverandørene gir informasjon til brukerne om når det er klart og hvordan filene
hentes.
 Samarbeid med andre organer; prosjekter
o Prosjekt Elektronisk løsning for forsikringserklæringer i fastlege EPJ Det arbeides
med et utviklingsprosjekt for fastlegens arbeid med forsikringserklæringer, basert
på elektronisk melding med forespørsel fra forsikringsselskap som lege kopierer
inn i elektronisk svarmelding. Enkle uttrekk fra EPJ som letter arbeidet. Arbeidet
kan bane vei for forbedring av henvisninger. Regin Hjertholm repr. fra NFA,
o Minstekrav for elektronisk meldingsutveksling, Hdir referansegruppe for
"Kravdokument". Bent Larsen er repr. fra NFA.
o Møte om tjenestebasert adressering, Norsk helsenett. Inger Lyngstad deltok.
Ansvaret for Adresseregisteret flyttes fra NHN til Hdir.
o Brukergruppe som skal videreutvikle beslutningsstøtte for FEST og eResept,
Statens legemiddelverk Bent Larsen, Lars Wefring, Sveinung Gangstø er repr. fra
NFA.
o Gruppe for utvikling av eResept i Hdir Egil Johannesen er repr fra AF. Ole
Andreas Bjordal
o Møte med Hdir for Planlegging av effektmålinger for e-resept for rekvirent
Sveinung Gangstø deltok fra NFA
o Referansegruppe for Nasjonal kjernejournal Ivar Halvorsen er repr fra Dnlf/AF.
o Brukergruppe for NOKLUS Diabetesskjema, NOKLUS og Norsk diabetesregister
for voksne Rolf Reitan og Inger Lyngstad.
o Dialogmeldinger i henvisningsforløp Regin Hjertholm repr. NFA.
o Innføring av Norsk laboratoriekodeverk Representant til styringsgruppe - Regin
Hjertholm
o IHR i Helse Vest Regin Hjertholm og Khoa Dong er med og sikrer brukerkrav.
Lab, patologi og røntgen ligger i IHR løsningen som er tett integrert med EPJ.
Klinisk henvisning skal foregå i våre EPJ og skal takle melding med vedlegg.
Prosjektet leverer klinisk beslutningsstøtte inn i våre EPJ fra en tjenestekatalog
(enkel metodebok) som fastleger og sykehusleger er blitt enige om.
 Sandtangen legesenter v/ Asgeir Haugedal har testet lab-løsningen mot
WinMed2, samt gitt tilbakemeldinger på noe funksjonalitet og grensesnitt.
o Prosjektstyret for ”Støtte til samhandling” i Helse Vest (tidligere Meldingsløftet)
Ivar Halvorsen styremedlem, oppnevnt av PKO.
o NUIT - nasjonalt utvalg for prioritering av IT i helsetjenesten Morten Laudal repr.
Legeforeningen
o SamUT forum for koordinering av meldingsutbredelse. Morten Laudal er repr. fra
Legeforeningen og Inger Lyngstad er repr. fra NFA.
o Referansegruppe – Veileder for pasientkommunikasjon (bruk av portalløsninger,
sms og e-post) Øyvind Kjelsvik repr. fra NFA.
o Pilotering av prosjekt i regi av Norsk helsenett Lars Wefring og Tristan Vo repr
fra NFA.
o Prosjekt innholdsstandard for kritisk og viktig informasjon i EPJ Lars Wefring og
Khoa Duong deltar. Referansegruppemøtet i november 2013 ble avlyst.
o Pilotering av Elin T fra ett fastlegekontor; Asgeir Haugedal
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 Gjennomført vellykket test av dialogmeldinger, epikriser og henvisninger
mellom WinMed2 og tannlege. EPJ Nextsys og Opus-dental
Tannlegesystemene håndterer vedlegg, noe lege-EPJ ikke gjør ennå.
Derfor ble ikke dette testet.
o Prosjekt Hdir Digital dialog mellom pasient og fast behandler. Regin Hjertholm,
Susanne Prøsch, Sveinung Gangstø
 Kurs, bidrag med foredrag og arrangement
o HelsIT–HelseInformatikkuka i Trondheim 2013
Kommunedagen: IKT-støtte for allmennlegene
Fastlege og IKT. Et 10 års tilbakeblikk. Men, - hva nå? Lasse Folkvord, Fastlege,
Malvik kommune/ Norsk forening for allmennmedisin
http://www.ntnu.no/documents/21469517/140990870/5B-1Folkvord.pdf/8c629efb-aea9-4397-aa03-b9be951e7a78
IKT - fastlegens beste venn! Susanne Prøsch, Fastlege, Sandefjord
http://www.ntnu.no/documents/21469517/140990870/5B-2-Prosch.pdf/004d487f22f8-4cf7-accc-798dd1ae7b71
o Nidaroskongressen 2013
Vi arrangerte en workshop/ kurs; Vår elektroniske hverdag - EPJ-løftet. 44
påmeldte og 8 medlemmer av gruppa bidro til arrangement og
foredrag.http://www.nidaroskongressen.no/foredragene.cfm Se nederst for
foredragene Kurs 1334.
 Innspill til NFA
o Innspill til NFA; Høring - Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal
(kjernejournalforskriften)
o Innspill til NFA; Høring - Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgssektoren
o Innspill til NFA; Høring - Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse
 Samarbeid med EPJ utviklere/ leverandører
o CGM brukerforening er startet i 2013. www.cgmbruk.no Foreningen er en fri og
uavhengig interesseorganisasjon for brukere av EPJ-programvare fra Compugroup
Medical Norway (CGM)
o Brukerorganisasjonen Infobruk for brukere av Infodoc programvarer.
www.infobruk.no
o Brukerne av System X er ikke organisert.


Samarbeid med andre organer i legeforeningen
o Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet (OF og YLF)
o Legeforeningens IT-utvalg, Kjartan Olafsson og Morten Laudal
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-ogutvalg/Fagpolitiske-utvalg/IT-utvalget/
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 Offentlig nettside www.refepj.no, Gruppen har ikke hatt kapasitet til å vedlikeholde
nettstedet, så informasjonen kan være utdatert. Nettstedet hadde i år 2950 unike
besøkende, gjennomsnittlig mer enn 300 besøk pr måned hvor 16 % av brukerne besøkte
sidene flere ganger.
 Bidrag til Eyr - Innlegg på Eyr for spredning av informasjon og diskusjon.
 Nettside hos NFA/ legeforeningen Informasjon om referansegruppen og lenker til noe av
arbeidet. http://www.legeforeningen.no/id/162794.0
10.20 Referansegruppe for fengselshelsetjeneste
Det har ikke kommet inn rapport fra gruppen.

10.21 Referansegruppe for KAD
Det ble november 2013 opprettet en referansegruppe som skulle ta for seg utfordringer med
opprettelsen av KAD/ØHD senger. Vårt mandat er å se på de ulike aspekter ved opprettelsen av
disse enhetene. Det er stor variasjon fra enheter med over 70 senger til enheter med 0,5 senger.
Dette skaper mange utfordringer ikke minst for kommunene, med tanke på medisinsk
forsvarlighet, rekruttering av kompetent personell, kostnader, pasientkategorier og diagnostiske
verktøy i slike enheter.
Gruppen har hatt 2 møter og har arbeidet via mail korrespondanse mellom møtene. Det
planlegges et avsluttende møte i mars og en ferdig rapport i månedsskiftet mars april 2014.

Deltagere er:
Espen Storeheier, leder
Silje Foldøy Furu
Thor Asbjørn Løken
Bjørn Sletvold
Johanna Westin
Ståle Sagabråten
Anders Svensson
Kristian Anton Simonsen

11

LOKALE REPRESENTANTER

Foreningens lokale representanter (LR) er etter vedtektenes § 3-4-8 allmennlegerepresentanten i
kurskomitéen i Legeforeningens lokalavdelinger. De lokale representantene inviteres til det årlige
møtet med kurskomiteer og Spesialitetskomiteen i januar.
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12

TILDELING AV PRISER

12.1 Løvetannprisen 2013
Løvetannprisen ble tildelt Olav Thorsen.
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-forallmennmedisin/Nyheter/2013/Prisvinnere-under-Nidaroskongressen-2013/
12.2 Skribentprisen 2013
Skribentprisen ble tildelt Jannike Reymert for sitt intervju med Michael de Vibe om
oppmerksomt nærvær i Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 14 i 2013.
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-forallmennmedisin/Nyheter/2013/Prisvinnere-under-Nidaroskongressen-2013/
12.3 Forskningsprisen 2013
AFU's forskerpris ble gitt til Anette Fosse.
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-forallmennmedisin/Nyheter/2013/Prisvinnere-under-Nidaroskongressen-2013/

13

NFAS VEDTEKTER

Vedtatt på NFAs årsmøte i Bodø.25. april 2013
Se: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTEROG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/

Samt dokumenter vedrørende samarbeid mellom NFA og AF, 2006:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OGARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/
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