ÅRSMELDING 2011
Innhold

Side

1

STYRET ................................................................................................................... 2

2

NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE .................... 2

3

MEDLEMMER .......................................................................................................... 3

4

ÅRSMØTET 2011 .................................................................................................... 4

5

STYRETS ARBEID ................................................................................................ 10

6

FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON ................................................... 19

7

HØRINGSUTTALELSER ....................................................................................... 24

8

UNDERUTVALG .................................................................................................... 26

9

INTERNASJONALT ARBEID ................................................................................ 35

10

REFERANSEGRUPPER .................................................................................... 40

11

LOKALE REPRESENTANTER .......................................................................... 57

12

TILDELING AV PRISER .................................................................................... 58

14

NFAS VEDTEKTER ........................................................................................... 58

1

1

STYRET

1.1
Styret 1.9.2009-31.8.2011
Gisle Roksund, Siljan, leder
Karsten Kehlet, Finnsnes, nestleder
Trine Bjørner, Oslo
Morten Laudal, Son
Torgeir Hoff Skavøy, Nesttun
Leila Hodali, Bergen
Trude Bakke, Oslo
Varamedlemmer:
Stein Nilsen, Bergen
Linda Elise Grønvold, Oslo
Jan Arne Holtz, Oslo

1.2
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
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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
2.1
Perioden 1.9.2009-31.8.2011
Følgende representanter var valgt:
Gisle Roksund
Karsten Kehlet
Linda Elise Grønvold
Vararepresentanter:
Leila Hodali
Trude Bakke
Torgeir Hoff Skavøy
Jan Arne Holtz
Stein Nilsen
Trine Bjørner

Morten Laudal
2.2
Perioden 1.9.2011-31.8.2013
Følgende representanter er valgt:
Marit Hermansen
Morten Laudal
Kine Jordbakke
Vararepresentanter:
Karsten Kehlet
Trine Bjørner
Stein Nilsen
Torgeir Hoff Skavøy
Bente Mjølstad
Fuk-Tai Sundvor
Petter Brelin
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MEDLEMMER

Per 31.12.2011 hadde foreningen totalt 5 534 medlemmer, herav 52 assosierte.
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ÅRSMØTET 2011

Referat Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 12. mai 2011
Sted: Quality Hotel & Resort 12. mai 2011 kl 13.00-19.00
Det var 105 stemmeberettigede til stede i tillegg til gjester og sekretariat.
Til behandling forelå følgende saker:
1.
Velkommen ved leder i Norsk forening for Allmennmedisin
Gisle Roksund åpnet møtet, og ga ordet til president i Legeforeningen, Torunn Janbu, som hilste
årsmøtet.
2.
Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter, referenter og tellekorps
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.
Mette Brekke og Hans Høvik ble valgt til dirigenter.
Knut-Arne Wensaas og Marte Lund Edvardsen ble valgt til referenter.
Tor Carlsen, Oddbjørg Lid, Bjørn Nordang og Bodil Aasvang Olsen ble valgt til tellekorps.
3. Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.
4. Godkjenning av forretningsorden
Dirigentene presenterte forretningsorden.
Vedtak:
Forretningsorden ble godkjent.
5.
Helsefaglig debatt.
Tema: Forebyggende helsearbeid.
Innledere: Gisle Roksund, Linn Getz og Anne Karen Jenum
Policydokument
Gisle Roksund presenterte NFAs policydokument for forebyggende helsearbeid, som var utdelt
til alle som var til stede på årsmøtet.
Første innleder var Linn Getz (1. amanuensis ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i
Trondheim og bedriftslege ved sykehuset i Reykjavik) som redegjorde for forebyggende
helsearbeid i et sosialt, genetisk og biofysiologisk perspektiv.
Andre innleder var Anne Karen Jenum (1. amanuensis ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i
Oslo) som redegjorde for erfaringer fra forebyggende helsearbeid i Oslo øst.
Innledningene ble etterfulgt av en debatt som varte i 45 minutter med 12 innlegg.
Gisle Roksund oppsummerte debatten.
6. Leders tale
NFAs leder Gisle Roksund talte til årsmøtet.
Han viste til at samarbeidet mellom Allmennlegeforeningen og Norsk forening for
allmennmedisin fra 2003 til nå har utviklet seg til å bli godt og konstruktivt. Tilhørighet, faglig
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verdighet, handlingsrom i eget liv, medikalisering og turnustjenesten var temaer i talen.
Det ble åpnet for debatt som varte i 30 minutter med 9 innlegg.
Gisle Roksund oppsummerte debatten.
NFAs valgkomité presenterte sin innstilling til nytt styre 2011-2013.
7.
Årsmelding for 2010
Årsmeldingen ble gjennomgått. Det ble knyttet kommentarer og kort debatt til følgende punkter:
5.2.6: Det ble påpekt en trykkfeil i siste setning. Setningen kan strykes.
8.1 AFU-stipend og driftsmidler: Eirik Bø Larsen påpekte at ”sekretariatet” skal rettes til
”fondsutvalget” i første linje.
9 Internasjonalt arbeid: Elisabeth Swensen kommenterte manglende gjennomslag for vedtaket
fra årsmøtet i 2009 der styret ble pålagt “å arbeide for en rimelig balanse mellom skandinaviske
og engelsk fagspråk på de fellesnordiske fagarenaene." Gisle Roksund opplyste at dette ble tatt
opp, men at det var vanskelig å oppnå enighet om dette prinsippet i NFGP. Styret har forsøkt å
arbeide for fremme skandinavisk språk.
Vedtak:
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.
Resolusjonsforslag fra Helen Brandstorp og Janecke Thesen:
“Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den sentrale
fordelingen er et unikt virkemiddel for legedekning i grisgrendte strøk, for rekruttering til
allmennpraksis, for legers sosiale dannelse og samhandlingsferdigheter. Svært mange av dagens
studenter ønsker å beholde den. Skal samhandlingsreformen lykkes, må vi sikre solidarisk
legefordeling fremover. NFA forventer at helsemyndighetene vil revurdere sitt forslag om
nedleggelse og i stedet arbeide for å bevare og styrke de sentrale elementene i dagens
loddtrekningsbaserte turnustjeneste for leger.
Vi foreslår at følgende strakstiltak innføres: Strengere kommunikasjons- og språkkrav, kurs i
kvalitet/pasientsikkerhet og det særegne ved norsk medisinsk praksis, depositum og karantene.
Karantene vil si at en søker som ikke møter til tildelt plass, ikke får delta i neste fordeling.
Ansvaret for turnustjenesten bør ligge på et statlig nivå, slik tilfellet er i dag.
Vi viser for øvrig til "Turnustjenesten er syk og trenger behandling" Tidsskrift Norsk
Legeforening - Publisert først på nett 6.05.2011:
www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=2094807”
Styret støtter forslaget.
Vedtak:
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt etter endring.
8.
Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.
9.
Forslag til vedtektsendringer
Karsten Kehlet presenterte forslag til vedtektsendring.
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Forslag til vedtak
§1-3 Organisasjonen
4c endres til Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, KUP
§3-4 Norsk forening for allmennmedisins infrastruktur
2c endres til Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, KUP
§3-4-5 Allmennmedisinsk Kvalitetsutvalg, KUP
Endres til Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, KUP
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

10.
a. Prinsipprogram 2011-2017
Karsten Kehlet presenterte styrets forslag til prinsipprogram med virkning fra 2011-2017.
Forslag fra Ottar Grimstad:
“Tiltak på samfunnsnivå befolkningsrettede strategier bør vektlegges sterkere enn
sykdomsspesifikke og individuelle primærforebyggende strategier. Utjamning av sosiale
helseforskjeller er viktig. Allmennleger bør være premissleverandører i dette arbeidet.”
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Anne Karen Jenum:
“Allmennlegene oppfordres til å engasjere seg i lokalt samfunnsmedisinsk arbeid for å redusere
sosiale helseforskjeller.”
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Forelagte prinsipprogram med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.
b. Arbeidsprogram 2011-2013
Karsten Kehlet presenterte styrets forslag til arbeidsprogram med virkning fra 2011-2013.
Forslag fra Anne Karen Jenum om nytt kulepunkt under punkt 6:
NFA skal arbeide for å bevisstgjøre allmennleger om sosiale helseforskjeller og tydeliggjøre det
politiske ansvar for å redusere disse.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Svein Aarseth om nytt kulepunkt under punkt 6:
NFA skal arbeide for å øke befolkningens kunnskap om helsetjenesten – især den ikkenorskspråklige befolkningen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Marte Kvittum Tangen om nytt hovedpunkt om legevakt. Som følge av dette strykes
kulepunkt om legevakt under punkt 6, og punkt 7 (Internasjonalt arbeid) for nytt punkt 8:
“7. Legevakt
- NFA skal arbeide for mulighet for bemanning på legevakt ved alle landets kommuner
- inkludering av legevaktsarbeid som en del av det allmennmedisinske fagområdet
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- å følge opp intensjonene i “..er hjelpa nærast”
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Robert Burman under punkt 2 Grunn/videre og etterutdanning:
Endret kulepunkt 3:
“NFA skal arbeide for å forbedre spesialistutdanningen sammen med spesialitetskomiteen i
allmennmedisin, blant annet gjennom etablering av utdanningsplasser og utdanningsstillinger”
Nytt kulepunkt 4:
“NFA skal arbeide for å gjøre forløpet fram mot spesialisering mer strukturert gjennom
etablering av et klarere definert utdanningsprogram med individuelle utdanningsplaner for
allmennleger i spesialisering og strukturert individuell veiledning gjennom hele utdanningsløpet”
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Arbeidsprogram med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsprogrammet med vedtatte tillegg ble enstemmig.

11.
Ny organisatorisk struktur for allmennleger i spesialisering?
Rapport fra arbeidsgruppe
Forslag til vedtak
Robert Burman redegjorde for rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk
forening for allmennmedisin (NFA), Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk
medisinerstudentforening (NMF), samt initiativtakere blant leger under spesialisering i
allmennmedisin.
Forslag til vedtak:
”Årsmøtet ber styret arbeide videre med ivaretakelse av interessene til allmennleger i
spesialisering og en eventuell organisatorisk struktur for dette i tråd med diskusjonen på
årsmøtet.”
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
12.
Regnskap for perioden 1. januar-31. desember 2010
Revisjonsberetning
Uttalelse fra ledelsen
Forslag til vedtak
Gisle Roksund la fram NFAs regnskap for 2010 med et overskudd på kr 289 185.
Vedtak:
Regnskapet ble godkjent.
13.
Forslag fra Honorarutvalget
Eirik Bø Larsen i Honorarutvalget presenterte forslaget.
Forslag fra honorarutvalget til satser for honorarer og praksiskompensasjon for Norsk forening
for allmennmedisin for 2012:
”Honorarutvalget foreslår at godtgjørelsen i NFA knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) (er
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1. mai 2010 er en G kr 75 641, og G fastsettes 1. mai hvert år) og til salærsatsen (per 1. januar
2011 er den kr 905 per time og den fastsettes 1. januar hvert år).
1) Praksiskompensasjonen i NFA økes fra kr 6 200 til salærforskriften sats i åtte timer per
fraværsdag, salærsatsen for fire timer for halv fraværsdag
2) Leders lønn settes til 2,8 G og leders styrehonorar inkludert IKT settes til 1,4 G. For eventuelt
fastlønnet leder gis en lønn tilsvarende 11 G
3) Nestleders lønn settes til 1,4 G og nestleders styrehonorar inkludert IKT settes til 0,4 G
4) Øvrige styremedlemmers og arbeidende varastyremedlemmers honorar inkludert IKT settes til
0,4 G.”
Honorarutvalgets 2. innstilling:
Dersom leder i foreningen bor langt unna Oslo, bør NFA leie en leilighet av rimelig standard
eller støtte kjøp av bopel for leder med 1 G per år så lenge personen er leder og bebor bopelen.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
14.
Budsjett 2012
Forslag til vedtak
Gisle Roksund la fram forslag til NFAs budsjett for 2012 med et overskudd på kr 229 600. Styret
ønsker å oppgradere det faglige arbeidet knyttet til spesielle utfordringer i kommende periode, og
foreslo derfor å vedta tilleggskontingent for 2012 kr. 500
Forslag til vedtak
”Årsmøtet ilegger medlemmene i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser, en
tilleggskontingent på kr 500 for 2012.
Forslag til budsjett for 2012 vedtas.”
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
15.
Valg på styre for NFA 2011-2013
Leder i valgkomitéen Guri Rørtveit presenterte forslag til nytt styre i NFA for perioden 1.9.201131.8.2013.
Leder: Marit Hermansen, Grue
Nestleder: Morten Laudal, Son
Styremedlem: Karsten Kehlet, Senja
Styremedlem: Trine Bjørner, Oslo
Styremedlem: Stein Nilsen, Askøy
Styremedlem: Kine Jordbakke, Seljord
Styremedlem: Torgeir Hoff Skavøy, Bergen
Varamedlem: Petter Brelin, Halden
Varamedlem: Bente Prytz Mjølstad, Trondheim
Varamedlem: Fuk-Tai Sundvor, Oslo
Marit Hermansen presenterte seg for årsmøtet.
Vedtak:
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Valgt ved akklamasjon.
16.
Valg på valgkomite
Styret presenterte forslag på valgkomité.
Ikke på valg:
Guri Rørtveit – leder til 2013
Elisabeth Swensen – medlem til 2013
Peter Prydz – medlem til 2013
Sverre Borgen – vararepresentant til 2013
Anton Giæver – vararepresentant til 2013
På valg:
Nina Kjær Brones – medlem til 2015
Bente Aschim – medlem til 2015
Aase Aamland – vararepresentant til 2015
Vedtak:
Valgt ved akklamasjon.
17.
Suppleringsvalg, KUP
Bjørnar Nyen rykket opp fra varamedlem til fast medlem.
Tone Dorthe Sletten velges som nytt varamedlem i KUP.
Vedtak:
Valgt ved akklamasjon.
18.
Fastsettelse av tid og sted for årsmøte 2012
Johnny Mjell fra Vestfold legeforening inviterte til at årsmøtet i 2012, som holdes i Larvik 9.
mai.
Vedtak:
Årsmøte 2012 legges til Larvik onsdag 9. mai.

Kristiansand, 12. mai 2011
Knut Arne Wensaas, Marte Lund Edvardsen
Referenter
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STYRETS ARBEID

Prinsipp- og arbeidsprogrammet ble vedtatt på årsmøtet i 2011.
5.1.

Generelt

Nytt styre ble valgt på årsmøtet i Kristiansand mai 2011 og trådte i kraft 1. september 2011.
Styrene har hatt tilsammen 9 styremøter i 2011 inkl. ett telefonmøte. Det har vært avholdt to
arbeidsmøter i tilknytning til styremøter, ett på Raumergården og ett i Grue. Det er avholdt ett
felles styremøte med AF i november på Losby Gods. Resten av styremøtene har vært avholdt på
Legenes Hus i Oslo.
Styrene har til sammen behandlet 215 saker. Referatene er publisert på NFAs nettsider,
www.legeforeningen.no/nfa.
Marte Lund Edvardsen er ansatt som konsulent i medisinsk fagavdeling i Legeforeningen og har
fungert som NFAs sekretær i ca 50 %. Hun gikk ut i svangerskapspermisjon 1. juni og Oddbjørg
Lid har vært hennes vikar, også som sekretær for Allmennmedisinsk forskningsfond, samt for
styringsrådet for prosjektene Allmennlegetjenesten og psykisk helse.
Fra 010111 er Tor Carlsen tilsatt som spesialrådgiver i Legeforeningens sekretariat med 50 % av
arbeidstiden avsatt til NFA.
Styret vil takke alle tre for godt arbeid!
De store sakene dette året har vært arbeid med den framtidige allmennlegetjenesten gjennom en
rekke ulike prosjekter som utvikling av SAK, EPJ utvikling og EPJ løft, ulike sider ved
oppfølgning av Samhandlingsreformen og ikke minst forarbeidet og diskusjonen om forslaget til
ny Fastlegeforskrift som kom på tampen av året. Av store utredningsarbeid vil vi særlig nevne
arbeidet med veileder for sykefraværsarbeid, utredning av kompetanseområde for alders- og
sykehjemsmedisin og arbeid med revisjon av Policydokument for forebyggende helsearbeid.
NFA var ansvarlig for Nordisk Kongress i allmennmedisin i Tromsø i juni 2011.
I tillegg til dette har foreningen deltatt i en rekke ulike utredningsgrupper, arbeidsgrupper,
referansegrupper mv.
Det gamle styret har i 2011 avgitt 43 høringer og det nye styret har fra 1.9. avgitt 25 høringer,
totalt 68 høringer innen en rekke ulike områder. Det er sendt ut 2 medlemsbrev fra leder og en
rekke e-brev med medlemsinformasjon. Disse ligger tilgjengelig på foreningens nettside.
5.2.

Aktivitetskommentarer til arbeidsprogrammet

5.2.1. 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
 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, etablering av SAK, EPJ løft, samt utvikling av referansegruppene
for implementering i praksis.
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5.2.1.1 AFU stipend
AFU har i 2011 delt ut i alt 48 stipendmåneder til 16 ulike prosjekter. AFU-stipendene dekker en
viktig funksjon som lavterskeltilbud til 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 kap 8.1 om AFU.
5.2.1.2 Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
Allmennmedisinsk forskningsfond ble etablert i 2007 av Legeforeningens sentralstyre. Gisle
Roksund har vært styreleder fra oppstart og ut 2011.
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 2011 til sammen kr 15 052 500 til i alt 28 prosjekter. Fondet mottok 43
søknader, med en samlet søknadssum på kr 24 655 000. I 2008 og 2009 bevilget fondsstyret til
sammen kr 26 715 700 til i alt 38 prosjekter, i 2010 kr 16 328 000 til 30 prosjekter.
Det er bevilget forskningsmidler til en rekke fagområder som kronisk sykdom,
infeksjonssykdommer, psykiske lidelser og rus, kreftsykdommer, sykdommer hos eldre, livsstil,
muskel- og skjelettsykdommer, lege-pasientforholdet, minoritetsgrupper, kvinnehelse,
multisymptompasienter, ungdomshelse, akutt sykdom, samt forskning initiert av
legemiddelindustrien.
Erfaringen fra de første fire årene har vist at Allmennmedisinsk forskningsfond på en avgjørende
måte har bidratt til en ny giv i 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.
Men erfaringene har vist at kapasiteten på veiledersiden er marginal, og det er derfor et stort
behov for at Staten øker basisfinansieringen til de fire allmennmedisinske forskningsenhetene til
det nivå som er lovet og planlagt, og at Allmennmedisinsk forskningsfond tilføres midler i
henhold til kapasiteten ved forskningsenhetene.
NFA samarbeider tett med AF om avsetting av tilstrekkelig midler til fondet i forbindelse med de
årlige forhandlinger om Normaltariffen. Til nå har ikke staten bidratt med friske midler,
Allmennmedisinsk forskningsfond er finansiert ved omdisponering av Legeforeningens
fondsmidler.
5.2.1.3 Allmennmedisinske forskningsenheter, AFEr
Staten har fortsatt ikke innfridd de forventninger til basisfinansiering som staten ved HOD selv
var med på å skape.
Det er stor rekruttering til forskning innen allmennmedisin, både fra yngre leger, og blant leger
med en del fartstid. Men manglende grunnfinansiering av AFEne medfører at veilederkapasiteten
innen forskning i allmennmedisin nå er kritisk.
5.2.2. 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
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 å forbedre spesialistutdanningen sammen med spesialitetskomiteen i allmennmedisin,
etablere utdanningsplasser og utdanningsstillinger og gjøre forløpet fram mot
spesialisering mer strukturert
5.2.2.1 Grunnutdanningen
Styret har på ulike arenaer god kontakt med akademiene. Vi har utviklet en felles forståelse av
behovet for styrket undervisning i allmennmedisin i grunnutdanningen.
Etter styrets oppfatning er prosessene bak utformingen av grunnundervisningen altfor lukket i
akademier og dekanater. Innføringen av Samhandlingsreformen bør medvirke til å styrke
allmennmedisinens plass i utdanningen av fremtidens leger. Utdanningsutvalget (AU) har
engasjert seg i dette arbeidet, og det vises til rapporten herfra, Kap 8.3.
Flere styremedlemmer deltar i studentundervisning ved Universitetene og i praksis både i Oslo,
Trondheim og Tromsø, og bidrar på ulikt vis i de faglige diskusjoner ved de ulike fakultetene.
5.2.2.2 Turnustjeneste/Nybegynnerstillinger
Turnustjenesten er under et betydelig press. Ved turnusstart 15. august 2011 var det 1 013 søkere til
475 plasser i sykehus. Økt tilstrømming de siste årene både i antall søkere og antall på venteliste, skyldes i
hovedsak en stor økning i påmeldinger fra utenlandske statsborgere med utenlandsk utdanning.

Siden Helsedirektoratet våren 2010 sendte ut rapporten “Nybyrjarstilling for legar – praktisk og
pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar” på høring, har turnussaken skapt stort engasjement
og oppmerksomhet. Det har vært store diskusjoner på to landsstyrer og vært tema på siste års
Årsmøte. Årsmøtet vedtok en resolusjon som blant annet sa; NFA forventer at helsemyndighetene
vil revurdere sitt forslag om nedleggelse og i stedet arbeide for å bevare og styrke de sentrale
elementene i dagens loddtrekningsbaserte turnustjeneste for leger.
I løpet av 2011 har det foregått arbeid i direktoratet som munnet ut i et innspill til Helse og
omsorgsdepartementet 15.12.11 med Alternativ modell og avvikling av dagens turnustjeneste for
leger
I skrivende stund legger regjeringen ut en pressemelding hvor de stadfester at de vil opprettholde
turnustjenesten for leger, men har besluttet å gjøre endringer for å redusere de uønskede
virkningene av dagens ordning. Den nye ordningen vil bli søknadsbasert, og den statlige
loddtrekningen vil bli avviklet. Utlysning av turnusstillinger vil som i dag skje sentralt mens
tilsettinger og vurderinger i motsetning til nå, vil skje lokalt. Tidspunkt for autorisasjon vil bli
flyttet til etter fullført utdanning.
For å sikre god geografisk fordeling i en søknadsbasert ordning, skal staten fortsatt regulere og
fordele turnusstillinger i ulike deler av landet, og det skal opprettholdes samme antall stillinger
som i dag ved omleggingen (950 stillinger årlig).
Det tas sikte på implementering av en endret turnusordning fra 15. februar 2013 med evaluering
etter 5 år.
NFA vil følg med på effekten av den nye ordningen.
5.2.2.3 Spesialistutdanningen
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 videreført ved enhver naturlig
anledning i kontakt med myndighetene.
Styret har hatt løpende kontakt med ledere i faste underutvalg, årlig møte med lederne i
referansegruppene, regelmessige møter med spesialitetskomitéen i allmennmedisin, og
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kontaktmøte for lokale representanter og kurskomitéer i januar 2011. Leder har sammen med
AFs leder hatt halvårlige kontaktmøter med lederne i NORSAM og LSA.
Nestleder, Morten Laudal, har deltatt på Allmennmedisinsk Universitetsmøte, på Sundvollen
oktober 2011.
Nestleder, har også ledet arbeidsgruppen som har utredet kompetanseområde i Alders- og
sykehjemsmedisin.
Styremedlem i NFA, Torgeir Hoff Skavøy har deltatt i en arbeidsgruppe som har fremmet forslag
om kompetanseområde i allergologi.
På bakgrunn av et opplevd behov for en organisatorisk struktur som ivaretar interessene til
allmennleger i spesialisering, ble det i desember 2010 etablert et felles prosjekt mellom AF og
NFA.
Robert Burman redegjorde for rapport fra arbeidsgruppen på Årsmøtet som vedtok følgende:
Årsmøtet ber styret arbeide videre med ivaretakelse av interessene til allmennleger i
spesialisering og en eventuell organisatorisk struktur for dette i tråd med diskusjonen på
årsmøtet.
Felles ledermøte i AF og NFA har diskutert dette videre og arbeidsgruppen har jobbet fram et
forslag for årsmøtet til organisering. På årsmøtet i 2012 vil styret legge fram et forslag om å
opprette et utvalg for en prosjektperiode på tre år for å ivareta disse interessene. Det vises til
årsmøtepapirene for 2012.
5.2.3 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
5.2.3.1 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 2011 620 kurs som tellende i videre- og
etterutdanningen av spesialister i allmennmedisin.
Styret har videreført samarbeidet med Allmennlegeforeningen om ”de fire faste kursene” samt
Våruka 2011.
De to foreningene har i 2011 avholdt følgende kurs:
Emnekurs i fysikalsk medisin, Røros, februar
Antall deltakere: 27
Kurskomité: Pål Kristensen (leder) og Ingjerd Murvoll
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Geilokurset, mars
Emnekurs i gynekologi + Allmennmedisinen i endring
Antall deltakere: 130
Kurskomité: Jan Arvid Prytz (leder), Gerhard Gerhardsen, Marianne Killi og Jørgen Smith.
Solstrandkurset, mai
Emnekurs i idrettsmedisin og i endokrinologi
Antall deltakere: 117
Kurskomité: Camilla Hovig (leder), Kathe Helland Holmås, Sten Arve Lønning, Geir Skogland,
Anne Lucie Voltersvik og Knut-Arne Wensaas.
Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Kristiansand, mai
Grunnkurs A – EU-kurs 1 for 73 deltakere
Kurskomité: Hans Høvik, Stefan Hjørleifsson, Eirik Abildsnes og Anette Storaker Løvsland
Emnekurs i akuttmedisin for 50 deltakere
Kurskomité: Hilde Gladhaug, Jan Arne Holtz, Tobias Nieber og Styrk Vik
Emnekurs: Allmennlegen i møte med døden for 61 deltakere.
Kurskomité: Elisabeth Swensen og Morten Laudal
Kurs i helsepolitikk for 59 deltakere. Kurskomité: Kari Sollien og Ståle Sagabråten
Ledelseskurs for 61 deltakere. Kurskomité: Bodil Aasvang-Olsen
Nord-Norgekurset på Hurtigruta Tromsø – Bergen, september
Emnekurs i psykisk helse + Det gode liv
Antall deltakere: 107
Kurskomité: Eigil Thorsen (leder), Morten Høyer og Birger Løvland.
Legeforeningen har arbeidet mot omlegging av sin nettside i årsskifte 2011/2012. Sekretariatet
har i samarbeid med leder, forberedt dette for å fornye NFA sine hjemmesider ved årsskifte.
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. Vi ønsker å ha en restriktiv politikk på dette, slik
at medlemsbrev fra NFA ikke skal ”drukne” i en informasjonsflom.
5.2.3.2 Senter for Allmennmedisinsk Kvalitetsutvikling, SAK.
NFAs årsmøte 2009 ga styret i oppdrag å utrede oppgaver for, samt etablering, drift og
finansiering av et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitetsutvikling (SAK). Framdriftsrapport ble
lagt fram for NFAs årsmøte i 2010. NFAs styre har sammen med prosjektgruppen i SAK og
spesialitetskomiteen, arbeidet fram et forslag til endring i spesialistreglene for allmennmedisin
som Spesialitetskomiteen har fremmet for Spesialitetsrådet. Vi foreslår obligatorisk deltakelse i
kvalitetsarbeid for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Det er en lang prosess å få endret
reglene for spesialisering.
2011 var andre året i en forprosjektfase på 3 år. Det var bevilget 2,3 mill kr for 2011 fra
Legeforeningens fond for Kvalitet og pasientsikkerhet. Høsten 2011 ble det også bevilget 2,3
mill for 2012.
Arbeidsgruppen “SAK organisering” ble oppnevnt av Sentralstyret, og ble ledet av AFs leder og
avsluttet sitt arbeid med rapport våren 2011. Sentralstyret oppnevnte så en sonderingsgruppe for
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å utrede videre muligheter for å etablere et Senter for Allmennmedisinsk kvalitet (SAK).
Sonderingsgruppen ble trukket inn i samtaler med KS høsten 2011.
SAK har vist seg mye tyngre å etablere enn forutsett, men Legeforeningen arbeider videre med
organiseringen i nært samarbeid med både NFA og AF.
Forprosjektet “SAK innhold” er finansiert av Kvalitetsfondet med Janecke Thesen som
prosjektleder. “SAK innhold” styres av en styringsgruppe bestående av Legeforeningens
generalsekretær og AFs leder, under ledelse av NFAs leder. Når det gjelder innholdet i et
framtidig SAK, er planleggingsarbeidet langt framskredet. Hovedaktiviteten i et fremtidig SAK
vil være lokalt kvalitetsarbeid basert på tverrfaglig refleksjon over egen praksis. Det lokale
arbeidet skal understøttes av lokale veiledere Det er planlagt fire “avdelinger” i en sentral enhet:
en avdeling for kvalitetsverktøy (ala TrinnVis, Maturity Matrix og uttrekksverktøy som f eks
RAVE3), en avdeling for utvikling av EPJ, en avdeling for PKO verktøykasse, samt en avdeling
for utdanning av kvalitetsveiledere som er tenkt å arbeide med ulike legekontoret i såkalte
læringsnettverk rundt om i landet. En femte avdeling for lederutvikling er på skissestadiet. I 2011
har man jobbet med en pilotering av deler av SAK innhold. Alle legekontor i landet ble invitert
til å delta i læringsnettverk med leger og medarbeidere fra 2-4 kontorer i samme lokal område. 75
kontorer meldte seg til dette. I november 2011 ble det holdt seminar for SAK veiledere med ca
20 deltakere. En ønsket to veiledere til hvert nettverk, og ut fra geografi og tilgjengelige
veiledere ble det tatt opp 27 kontorer fordelt på sju læringsnettverk spredt over hele landet.

5.2.3.3 EPJ- løftet
EPJ løftet er en samlebetegnelse på et omfattende arbeid som startet våren 2010. Bakgrunnen var
et stort opplevd behov blant allmennlegene om å få utviklet EPJ til et moderne IKT verktøy som
tilfredsstiller allmennlegenes ulike behov under konsultasjonene og samarbeid med ulike aktører.
Arbeidet skjer i tett samarbeid med og som en del av utviklingen i SAK innhold.
Referansegruppe for EPJ har etablert en egen nettside som løpende viser utviklingen av det store
faglige utviklingsarbeidet som her utføres. Se www.refepj.no.
NFAs ledelse er tett på myndighetene for å operasjonalisere og tilrettelegge avgrensbare og
gjennomførbare prosjekter. Arbeidet er særdeles utfordrende med mange ulike interesser hos
offentlige myndigheter, og avveining av hva som er og bør være Legeforeningens ansvar, og hva
som bør finansieres av det offentlige. Ved årsskiftet 2011/12 var et delprosjekt 1 om utvikling av
et elektronisk samstemmingsverktøy for medikamentlister på trappene, med signaler om
fullfinansiering fra helsemyndighetene. Det har vært nødvendig at NFA går inn som
bestiller/prosjekteier, og trekker inn profesjonell prosjektledelse.
NFA prioriterer dette utviklingsarbeidet svært høyt. En funksjonell EPJ er avgjørende viktig for
kvaliteten i det daglige kliniske allmennmedisinske arbeidet. Det ser også ut til at myndighetene
skjønner hvor viktig dette er både for kvaliteten i det allmennmedisinske arbeidet, samt for å få
suksess i en del nasjonale IKT prosjekter. Det har vært krevende å få til avgrensbare prosjekter
Helsedirektoratet bygger opp en ny e-helseavdeling knyttet til planer om prioritering og styring
av all utvikling av elektronisk kommunikasjon på helseområdet, og videre med alt
standardiseringsarbeidet for IKT. (Koordinerings- og prioriteringsråd (KPR) i helse- og
omsorgssektoren.) Det tas sikte på et sterkt mandat for denne aktiviteten framover. Det etterlyses
en tydelig bestillerfunksjon for brukerområdene framover, ikke minst for små enheter som
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fastlegekontorer og privatpraktiserende spesialister. Det er et viktig spørsmål å avklare hvordan
en slik bestillerfunksjon kan etableres.
5.2.3.4 NOKLUS
NFA har et godt samarbeid med NOKLUS med halvårlige møter med ledelsen i NOKLUS.
Aktuelle tema for samarbeid har til nå vært diabetesregisteret, laboratorietjenester i sykehjem,
samt promotering av NOKLUS’ praksisprofil.

5.2.4. 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 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
2011med tre samlinger à to dager. Kurset har fått god evaluering, og det arbeides med å
gjennomføre dette som en fast, rullerende kursserie.
2011 har vært preget av forberedelser til innføringen av Samhandlingsreformen. Den varslede
revisjonen av fastlegeforskriften har også lagt en forventning til diskusjonene. Styret i NFA har
deltatt i mange møter hvor dette har vært tema.
Arbeidet med en faglig verktøykasse for PKO-ordningen er prioritert i SAK innhold.
NFAs leder har vært leder i Styringsrådet for prosjekt Allmennlegetjeneste og psykisk helse,
finansiert av Helsedirektoratet gjennom opptrappingsmidlene for psykisk helse. Et hovedprosjekt
her, er styrking og nyetablering av PKO-ordninger ved landets DPSer og BUPA. Over 5 mill av
opptrappingsmidlene er satt av til å etablere slike PKO-ordninger. NFAs tidligere leder har ledet
styringsrådet i dette arbeidet. Det er etablert 21 nye PKO-ordninger som følge av prosjektet.
Et annet av de 8 delprosjekter her, er utvikling av landets Allmennlegeutvalg (ALU) og Lokale
samarbeidsutvalg (LSU). Høsten 2010 gjennomførte prosjektet en questback blant
kommuneleger og kommunale helseadministratorer om nytteverdi og potensiale i ALU og LSU.
Resultatet viser at disse organene brukes mye, spesielt i større kommuner, men også at organene
har et videre utviklingspotensial.
Andre delprosjekter innenfor dette hovedprosjektet, har vært:
 Tilgjengelighet. Vurdere hva som fremmer og hemmer psykisk sykes tilgjengelighet til
allmennlegetjenester
 Kognitiv atferdsterapi. Utvikling av en mindre omfattende metode, tilpasset
allmennmedisin.
 Bruker- og pårørende erfaringer. I samarbeid med bruker- og pårørende organisasjoner,
vurdere hvordan brukererfaringer kan være tema i allmennlegers videre- og
etterutdanning.
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Psykisk helsevern for barn og unge. Revidere håndbok som gir råd og praktisk bistand i
allmennlegetjenestens kontakt med og henvisning til psykisk helsevern for barn og unge.
Prosjekt som gjelder psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse.
Forskningsprosjekt som vil se på allmennlegens deltagelser for denne målgruppen.
Prosjekt som gjelder samhandling mellom allmennlege, psykolog andre tjenesteytere i
kommunens psykiske helsearbeid
Allmennlegenes tilgjengelighet for pasienter og samarbeidspartnere ved psykisk sykdom

NFAs leder var oppnevnt av Sentralstyret til å lede Legeforeningens PKO råd som en
prøveordning ut inneværende valgperiode. PKO rådet skal være Sentralstyrets politiske rådgiver i
spørsmål om Praksiskonsulentordningen og en «adresse» for PKO til Legeforeningen.

5.2.5. 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 nedlagt et betydelig arbeid med å revidere policydokumentet for forebyggende
helsearbeid fra 2007. Styret har spesielt benyttet Linn Getz, Anna Luise Kirkengen og Anne
Karen Jenum i dette arbeidet.
NFA hadde helsepolitisk debatt under Årsmøtet i Kristiansand med tittel Forebyggende
helsearbeid, hvor policydokumentet og faglig bakgrunn for dette, ble presentert. Dokumentet
fikk stor oppmerksomhet, herunder en førsteside i Aftenposten.
Policydokumentet har blitt tatt godt i mot og er et solid og nyttig dokument å vise til i mange
sammenhenger. Styret har deltatt i debatter i media og på debattmøter med basis i dette arbeidet.
Dokumentet er oversatt til engelsk og presentert på Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø,
og på WONCA Europe konferansen i Warzawa i september.
Dokumentet er å lese på denne nettsiden: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-forallmennmedisin/Styrets-arbeid/Sentrale-fagpolitiske-dokumenter/forebyggende-helsearbeidpolicydokument-fra-nfa/
Leder var ellers mye i media på forsommeren 2011, i anledning problematisering av
Nasjonalforeningen for folkehelses kampanje «Har du under 5?», hvor målet skulle være å
redusere folks totalkolesterol til under 5.
5.2.6. 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
Policydokumentet for forebyggende helsearbeid er en viktig veiviser i debatten om prioritering.
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Fastlegen.no ble lansert i mai 2010 med Tom Sundar som nettredaktør. Nettstedet har økende
besøkstall og skal være fastlegenes felles digitale ansikt utad. Fastlegen.no skal spre kunnskap
om fastlegeordningen, tydeliggjøre fastlegenes faglige og koordinerende rolle samt formidle
informasjon om helsetjenesten. Fastlegen.no skal ikke fremstå som en medisinsk nyhetskanal,
men tar mål av seg å komme med aktuelle helsepolitiske kommentarer fra fastlegenes ståsted.
Medlemmene oppfordres til å bidra med dette! Redaksjonen legger fram en evalueringsrapport
for foreningenes årsmøter i 2012.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin leverte for 2 år siden den utmerkede rapporten
“er hjelpa nærmast! Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt” på bestilling fra
myndighetene. Etter dette kan vi ikke se at myndighetene har tatt noen nye grep. Myndighetene
signaliserer dog i mange sammenhenger at de ønsker å bedre kvaliteten i dette området av
primærhelsetjenesten, og vil i 2012 legge fram forslag til revidert forskrift om akuttmedisinske
tjenester utenfor sykehus. NFA følger tett på og argumenterer ved enhver anledning for å bedre
og sikre kvaliteten på denne tjenesten.
Referansegruppen for legevaktsmedisin har ønsket å sette fokus på uholdbar risiko for vold mot
ansatte på landets legevakter. Nye tall fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser
at 1 av 3 har opplevd vold på legevakt. Saken er viktig og er løftet til moderforeningen for et
bredt arbeid.
Legeforeningens Sentralstyre har Nasjonal kvalitetsstandard for legevakt som ett av seks
satsingsområder for inneværende periode.
Styret har deltatt i arbeidet med kompetanseområde i alders og sykehjemsmedisin som ble vedtatt
opprettet i høst. Det er nedsatt en sakkyndig komité hvor personer fra vår referansegruppe for
sykehjemsmedisin er sentrale.

5.2.7. 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 og tidligere leder har i 2011 deltatt på WONCA Europe Council Warszawa i september, i
NFGPs årlige møte i København og Nordisk ledermøte under Nordisk kongress i Tromsø.
NFAs leder deltok også med foredrag på en workshop om forebyggende helsearbeid på WONCA
Europe i Warszawa
NFGP eier konseptet Nordisk kongress i allmennmedisin og Scandinavian Journal of Primary
Health Care, og NFA bidrar med sin part.
5.2.7.1 Nordisk Kongress i allmennmedisin Tromsø 14.-17. juni 2011
NFA var sammen med Universitetet i Tromsø og Nasjonalt Senter for distriktsmedisin ansvarlig
for den 17. nordiske kongress i allmennmedisin i Tromsø. Arrangementet forløp under strålende
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sol med 933 betalende deltakere og høyt faglig nivå. Leder for hovedkomiteen var Svein Steinert,
og leder for vitenskapelig komité Ivar Aaraas. De lokale arrangørene har lagt ned et ikke mindre
enn imponerende arbeid med ulike forberedelser, herunder både vitenskapelig og sosialt
program. En stor takk til de lokale arrangørene!
For det øvrige internasjonale arbeidet vises til kap. 9.
Det er få foredragsholdere og innledere som benytter de nordiske språkene, selv ved Nordisk
kongress. Dette er et langsiktig arbeid som styret vil ta opp med aktuelle miljøer, og vi har etter
beste evne forsøkt å prioritere nasjonale språk under den nordiske kongressen i Tromsø
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FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON

Verv utvalg
AF styremøter, NFA representant

Akuttmedisin kurs våruka
Alderspsykiatri, veileder, arb. gruppe Hdir

Styremedlem
Gisle Roksund,
Marit Hermansen
fra 1.9
Jan-Arne Holtz
Morten Laudal

Allergi kompetanseområde, arbeidsgruppe for
utarbeidelse

Torgeir Hoff
Skavøy

Allmennleger i spesialisering arb.gruppe for ny
underforening

Torgeir Hoff
Skavøy

Allmennlegetjenester og psykisk helse Prosjekt
Leder styringsråd

Gisle Roksund

Allmennmedisinsk forskningsfond Leder styret

Gisle Roksund

Allmennmedisinsk forskningsfond, styremedlem

Trine Bjørner

Andre
medlemmer

Allmennmedisinsk forskningsfond: styremøter og Gisle Roksund
kontaktmøter med AFEr
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg

Morten Laudal,
Kine Jordbakke

Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi, medlem til referansegruppe Helse Sørøst
Bildediagnostikk i allmennpraksis Prosjektgruppe Hdir
Blåreseptnemnda - medlem
Døden - kurs Våruka

Trine Lise
Fredriksen

Trine Bjørner
Trine Bjørner
Morten Laudal

Etterutdanning legespesialister arbeidsgruppe
Legeforeningen

FaMe gruppen, medlem

Hans Høvik,
Gabrielle Nilsen
Karsten Kehlet til
31.8, Kine Jordbakke
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Verv utvalg
FaMe gruppen, Nestleder

Styremedlem
Gisle Roksund,
Marit Hermansen

Fastlegen.no, medlem redaksjonsrådet

Marit Hermansen
Karsten Kehlet

Folkeaksjonen www.innen48timer.no

Andre
medlemmer

Ivar Halvorsen

Fondsutvalget for Fond for kvalitet og
pasientsikkerhet, Legeforeningen, medlem
Marit Hermansen

Vanedannende medisiner, nye retningslinjer. for
forskrivning. Leder prosjektgruppe Hdir

Trine Bjørner

Frist meg inn i ledelse”, medlem styringsgruppa

Marit Hermansen

Førerkortsaker på feltet psykisk helse, medikamenter
og rus, arbeidsgruppe retningslinjer Hdir
Svein Kjosavik

Geilokurset - orientering om NFA’s arbeid

Trine Bjørner

KITH – integrering i Hdir – arb gruppe

Morten Laudal

Kognitiv terapi kurs

Morten Laudal

Kolorektal screening styringsgruppe pilotprosjekt
Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin,
oppnevning av sakkyndig komité

Marte Walstad
Stephan Ore, vara:
Gerd Torbjørg
Åmdal

Kunnskapssenterets bestillerforum, medlem

Karsten Kehlet

Kurskomitekurs spesialistkomiteen

Morten Laudal,
Torgeir Hoff
Skavøy
Torgeir Hoff
Skavøy

Kurskomiteseminar, arrangementsgruppe
Landsstyrerepresentant for NFA

Gisle Roksund,
Marit Hermansen,
Karsten Kehlet

Ledermøter NFA/AF + NFA/AF/LSA/Norsam

Gisle Roksund,
Marit Hermansen
fra 1.9

Legeforeningens forskningsutvalg
Legeforeningens statusrapport 2012, referansegruppe

Elise Klouman

Gisle Roksund

Anne Karen Jenum,
Ståle Sagabråten
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Verv utvalg
Legeforenings utvalg for elektronisk
informasjonsutveksling (LUFE)

Styremedlem

Legemiddelberedskap – prosjektgruppe Hdir

Trine Bjørner

Morten Laudal

Legemidler utenfor godkjent indikasjon arbeidsgruppe,
SLV

Roar Dyrkorn
Signe Agnes
Flottorp

Mammografiprogrammet Nasjonal rådgivningsgruppe

Møter med pasientforeninger,
revmatikerforeningen, tinnitusforeningen,
erfaringskompetanse.no og NAPHA
Nasjonal Helseportal medlem i referansegruppe

Andre
medlemmer

Gisle Roksund

Gisle Roksund

Nasjonal helseportal, styringsgruppe,
Helsedirektoratet
Torgeir Hoff Skavøy

Verv utvalg
Nasjonal helseportal, styringsgruppe,
Helsedirektoratet
Nasjonalkjernejournal Medlem i referansegruppe

Styremedlem
Gisle Roksund
avløst av Torgeir
Hoff Skavøy
Gisle Roksund

Andre
medlemmer

Nasjonal Kjernejournal Medlem i referansegruppe Gisle Roksund

Nasjonal Kjernejournal referansegruppe

Gisle Roksund,
Petter Brelin

Nasjonalt diabetes register, NOKLUS arbeid med
innhenting av data

Stein Nilsen

Nasjonalt meldingsløft: Arbeidsgruppe Bruk av NHNadresseregister
Nasjonalt meldingsløft: Minstekrav for elektronisk
meldingsutveksling
Nasjonalt meldingsløft: Prosjekt brukerstøtte
Nasjonalt meldingsløft: Prosjektledermøte

Asgeir Haugedal
Bent Asgeir Larsen
Odd Lauvskard
Inger Lyngstad

Nasjonalt råd for organdonasjon
Nasjonalt diabetes register, NOKLUS
NOKLUS Møter

Morten Laudal

Nordic Federation of General Practice, NFGP
Medlem styret

Gisle Roksund;
Marit Hermansen

Stein Nilsen
Gisle Roksund,
Marit Hermansen
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Verv utvalg
Nordisk kongress allmennmedisin Tromsø 2011
Medlem Hovedkomité

Styremedlem
Gisle Roksund,
Marit Hermansen

Norsk helsenett - utviklingsprogram mot 2030

Morten Laudal

Norsk legemiddelhåndbok medlem av
redaksjonskomiteen.

Trine Bjørner

Norsk resuscitasjonsråd, medlem styret

Norsk Thyroideaforbund - Faglig råd

Robert Burman
Fuk-Tai Poon
Sundvor

Overgang Barn-voksen, kvalitetsutviklingsprosjekt

PKO råd, oppnevnt av Sentralstyre, leder
Planleggingsmøter av Fastlegen.no

Linda Grønvold
Gisle Roksund, avløst
av Marit Hermansen

Psykoselidelser, ny veileder, arb. Gruppe Hdir
Referansegruppene, kontaktperson, arrangør av
møte med lederne i referansegruppene

Gisle Roksund
Leila Hodali
Torgeir Hoff
Skavøy

Rehabilitering - ansvar og oppgavefordeling
kommune og spesialisthelsetjenesten Hdir.

Fuk-Tai Poon
Sundvor

Rusarbeid og psykisk helsearbeid for voksne,
arbeidsgruppe veileder Hdir

Torgeir Gilje Lid

Rådet for legemiddelinformasjon vara

Trine Bjørner

SAK innhold Leder styringsgruppe

Gisle Roksund, fra
1.9 Marit
Hermansen
Marit Hermansen

SAK organisering, leder sonderingsgruppa
Seminar kurskomitéledere

Andre
medlemmer

Gisle Roksund
Kari Løvendahl
Mogstad

Spedbarnsernæring revisjon anbefalinger Hdir

Statusrapport Legeforeningen Helse- og
omsorgstilbudet til eldre arbeidsgruppe
Morten Laudal

Sykefraværsarbeidet NAV medlem i
referansegruppe

Gisle Roksund

Sykehjemsmedisin forskningskurs
Sykemeldingsveilederen, arbeidsgruppe NAV.
Sykmelding ved uførhet uten definert sykdom –
initiert arbeid i Legeforeningen

Morten Laudal
Stein Nilsen
Morten Laudal
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Verv utvalg
Sykmeldingsprosjektet - driftsfase
Sykmeldingsprosjektet – obligatorisk opplæring
Sykmeldingsprosjektet - utviklingsarbeid
Traumehåndtering - seminar planlagt 15. og 16.
november 2011 (ble avlyst pga for lite påmeldte)
Tvang i psykisk helsevern, Referansegruppe
Helsedirektoratet

Styremedlem
Morten Laudal
Morten Laudal
Morten Laudal

Andre
medlemmer

Bente Mjølstad
Torgeir Hoff
Skavøy

Vanedannende legemidler, rev. Veileder ref. gruppe
Hdir
Vasco da Gama (VdGM)
Vasco da Gama WONCA Europe, Warszawa sept
2011

Roar Dyrkorn
Robert Burman
Robert Burman,
Bjarte Sørensen

Våruka 2011, hovedkomite

Torgeir Hoff Skavøy,
Kine Jordbakke

WONCA Europe Council Medlem

Gisle Roksund,
Marit Hermansen

WONCA World Council Medlem

Gisle Roksund,
Marit Hermansen

Møter samlinger
AF styremøter

Deltakere (styret)
Gisle Roksund, Marit Hermansen fra 1.9.

AF tariffkonferanse

Marit Hermansen

Allmennmedisinsk universitetsmøte

Trine Bjørner, Morten Laudal

AMFF styremøte som observatør

Marit Hermansen

AMFF styremøter, AFE kontaktmøter

Gisle Roksund

DSAM Årsmøte

Marit Hermansen
Karsten Kehlet

European Colleges and Associations, Lisboa .
FaMe møter og fagmedisinske konferanser
Fastlegen.no, planleggingsmøter

Gisle Roksund, Marit Hermansen fra 1.9.
Gisle Roksund

Foredrag ulike kurs og møter
Geilokurset - orientering om NFA’s arbeid

Gisle Roksund, Marit Hermansen fra 1.9.
Trine Bjørner

Grunnkurs forelesninger
Hdir og HOD - møter om ulike tema
Helse i Utvikling - Nasjonalt råd for kvalitet og
prioriterings årlige konferanse

Trine Bjørner, Gisle Roksund
Gisle Roksund, Marit Hermansen fra 1.9.

Marit Hermansen, Morten Laudal
HelsIT konferansen, Trondheim
Kreftomsorg pasientforløp møte HOD
Kurskomiteseminar

Landsstyret 2011 som observatør

Marit Hermansen
Marit Hermansen

Gisle Roksund
Marit Hermansen
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Møter samlinger
Ledermøter felles AF/NFA
Lederseminar i Legeforeningen
Legemiddelavhengighet – forelesninger kurs

Deltakere (styret)
Gisle Roksund, Marit Hermansen fra 1.9.
Marit Hermansen, Gisle Roksund
Trine Bjørner

Legemiddelverkets ekspertmøte om utarbeidelse
av retningslinje for bytte fra digitoxin til digoxin

Trine Bjørner

Legevaktskonferansen paneldebatt

Morten Laudal

ME-foreningen - dialogmøte

Marit Hermansen

Migrene - Legeforeningens fagmøte

Trine Bjørner

Nasjonalt råd for kvalitet og prioriterings årlige
konferanse Helse i Utvikling

Marit Hermansen

Nasjonalt råd for tobakksforebygging møte
Marit Hermansen
Nasjonalt råd for tobakksforebygging møte
NAV møte om sykmeldingsveileder

Marit Hermansen
Marit Hermansen

NAV møte om sykmeldingsveileder
NFGP, Generalforsamling København
Nidaroskongressen

Marit Hermansen
Gisle Roksund

NOKLUS samarbeidsmøter

Gisle Roksund, Marit Hermansen

Palliativ medisin i sykehjem
Pas. Foreninger møter
PKO samling Drammen
Referansegruppene ledermøte
Spesialitetskomiteen møter
Sykefraværskonferanser/ref.gruppe
Ultralyd 12.uke, ref gr. Hdir
Utøyamassakren møter Hdir/HOD

Morten Laudal
Gisle Roksund
Marit Hermansen, Gisle Roksund
Marit Hermansen
Gisle Roksund, Marit Hermansen
Gisle Roksund
Gisle Roksund
Gisle Roksund

Vasco da Gama WONCA Europe, Warszawa

Robert Burman, Bjarte Sørensen (utenfor
styret)

WONCA Europe Council Warszawa

Marit Hermansen, Gisle Roksund

7

Marit Hermansen, Karsten Kehlet

HØRINGSUTTALELSER

Det gamle styret har i 2011 avgitt 43 høringer og det nye styret har fra 1.9. avgitt 25 høringer,
totalt 68 høringer innen en rekke ulike områder. Noen av høringene har vært fellesuttalelser
sammen med Allmennlegeforeningen. Høringene ligger i fulltekst på NFAs nettsider.
NFA har avgitt følgende høringer i disse sakene i 2011:
 Strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige
 Høring - veileder for frisklivssentraler
 Stoltenbergutvalgets rapport
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 Etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød
 Høring – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og
oppfølging av personer med samtidig rus – og psykisk lidelse – ROP
lidelser
 Høring – organisering av IT-standardisering i helsesektoren
 Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet
 Handlingsplan for kronisk nyresykdom
 Dnlfs PAP(prinsipp- og arb.progr)
 Høring – nasjonal kjernejournal
 Helsepolitisk debatt på Legeforeningens landsstyremøte 2011
 Anders Forsdahls minnepris
 Friederichs’ Nordiske Pris 2011
 Landsstyresak – Endringer i generelle bestemmelser for
spesialistutdanningen av leger
 Landsstyresak – Forslag om endringer av kursretningslinjer
 Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde for alders- og
sykehjemsmedisin
 Landsstyresak – Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters
regelverk om lederutdanning og ledererfaring
 Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2011
 Landsstyresak – lovendring – endring i kontingentfordelingsmodell
 Endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med
utvidet tilbud om nyfødtscreening
 Landsstyresak – Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi
og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi
 Landsstyresak – bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
ved fylte 75 år
 Høring – forskrift til ny vergemålslov
 Høring – Legeforeningens statusrapport 2011
 Forslag til representanter til nytt sentralstyre
 Nasjonal standard for luftambulanseleger
 Kvalitetspris
 Høring - Utkast til policynotat om mødrehelse
 Høring: Arbeid for helse - Sykefravær og utstøting i helse- og
omsorgssektoren
 Utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon
mot generisk bytte
 Høring - policynotat om helseregistre
 Veileder - Bruk av elektronisk henvisning og epikrise
 Høring - HPV-test i sekundærscreening - forslag til endringer
 Policynotat om biomedisin
 Nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et
etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer
 Policynotat om IKT-investeringer
 Nasjonal faglig retningslinje for lungekreft
 Innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren
 Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke
 Kosthåndboken
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 Forslag om lovregulering av rituell omskjæring
 Legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
 Rapport om seneffekter av kreftbehandling
 Samhandlingsreformen – forskriftsendringer og nye forskrifter
Det nye styret:
 Ny studieplan for legestudiet ved Universitetet i Tromsø
 NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem
 Etablering av nasjonal kjernejournal
 Forskrift om Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i
sykehustjenesten (NOIS)
 Prosjektplanen for tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen
 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk og
behandling av maligne melanomer.
 Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk
ventilasjon
 Forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid
 Kravdokument 1: Krav til elektronisk meldingsutveksling
 Prosjekt avklaring av ansvarsforhold innen rehabiliteringsfeltet
 Rehabilitering i Samhandlingsreformen
 Mottakstilbudet for asylsøkere
 Straffeloven og smittsomme sykdommer
 NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet
 Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger
 Utkast til nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolare
lidelser.
 Kortversjon av retningslinjer for LAR behandling
 Utkast til retningslinjer for diagnostisering og oppfølging av personer
med KOLS.
 Helsebibliotekets strategi for 2012-2014
 Utkast på retningslinje for hjemmefødsel
 Utkast til praktisk veileder i allergivaksinasjon
 Innen48timer.no
 Forespørsel fra Rådet for legeetikk ved bruk av alternativ behandling i
norsk allmennpraksis.
 Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi
 Innspill til arbeidet med å utforme spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-øst

8

UNDERUTVALG

8.1

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU

AFU behandlet 19 saker og hadde følgende sammensetning i 2011:
Medlemmer
Anna Luise Kirkengen, NFA (leder), ISM UiT, AFE/ISM/NTNU, Ahus Universitetssykehus
vara Yap Soen Eng Bjerke, Nesbyen
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Egil Fors, NFA (nestleder) St. Olavs Hospital, Trondheim, vara Erik L. Werner, Arendal
Anne Karen Jenum, NFA, Romsås legesenter, vara Jan Hana, Ballstad
Nils Martinsen, Institutt for samfunnsmedisin, Trondheim, vara Siri Forsmo
Sabine Ruths, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen, vara Eivind Meland
Unni Ringberg, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, vara Kristin Jakobsen
Arne Fetveit, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Oslo, vara Elin Olaug Rosvold
Observatører
Henning Mørland, vara Ole-Bjørn Herland, NORSAM
Stian E. Lobben, vara Eli Øvstedal, AF, frem til møtet i Kristiansand 9. mai
Egil Johannesen, vara Tone Dorte Sletten, fra møtet på Sundvollen 10. oktober
AFU-sekretariatet: Tove Rutle
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har hatt to møter i 2011. Det første fant sted den 9. mai i
forbindelse med NFAs årsmøte i Kristiansand. Det andre møte fant sted den 10. oktober på
Sundvollen Hotell knyttet til Allmennmedisinsk Instituttmøte 2011, arrangert av Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin i Oslo.
Tildeling av AFU-stipend
AFUs hovedoppgave er å tildele stipend til allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et
forskningsprosjekt, medvirke til et undervisningsopplegg eller bidra til fagutvikling i allmenneller samfunnsmedisin. Alle disse formål skal ha en klar relevans for primærhelsetjenesten.
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 23 søknader søkt om 84 stipendmåneder. I 2011 ble det delt ut til sammen 48
stipendmåneder, 19 stipendmåneder for siste halvår i 2011 og 29 stipendmåneder for første
halvår i 2012. AFU innvilget 57 % av antallet søkte stipendmåneder, fordelt på 16 stipendiater, 7
kvinner og 9 menn.
Antall stipendiater og stipendmåneder fordelt på de fire instituttene var som følger:
UiO:
8 stipendiater og 28 stipendmåneder;
UiB:
3 stipendiater og 10 stipendmåneder;
NTNU:
0 stipendiater og 0 stipendmåneder;
UiTø:
5 stipendiater og 10 stipendmåneder.
Oversikten over tildelinger viserer konsekvensene for rekrutteringen av stipendiater ved Institutt
for Allmennmedisin Trondheim av at ledelsen ved Det medisinske fakultet NTNU i noen år ikke
har anerkjent midlene til AFE Trondheim som øremerket for rekruttering av allmennmedisinske
forskere.

Ekstrastipend
Med grunnlag i AFU-midler fra tidligere honorarer ble det i 2010 utlyst et ekstrastipend.
Stipendets formål var å evaluere forskningsaktiviteten blant norske allmennleger med støtte fra
AFU siden 1993. Fra tiden før 1993 forelå to rapporter: allmennlege Anne Katrine Nore hadde
evaluert perioden fra stipendet ble opprettet i 1976 til 1986, og allmennlege Elisabeth Swensen
hadde evaluert tiden fra 1986 til 1993. Allmennlege Nils Moe, selv tidligere AFU-stipendiat ved
AFE Trondheim fikk tildelt midler tilsvarende 3,6 stipendmåneder. Hans veileder er prof. Irene
Hetlevik, AFE Trondheim.
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Evalueringen er blitt fremlagt i Utposten 2011 (6) under tittelen ”Stipendordning for
allmennpraktikere 1993-2009”. Rapporten viser at AFU-stipendene gir en høy avkastning i form
av publikasjoner og som startfase for et stadig økende antall allmennmedisinske doktorgrader
ved alle de fire allmennmedisinske institutter.

AFU-stipend og driftsmidler
Sekretariatet i Den norske legeforenings Fond II er anmodet om å revurdere den bestående
definisjonen av driftsmidler knyttet til hver stipendmåned. Det er i vår elektroniske tid ikke
lenger aktuelt eller nyttig å øremerke driftsmidler til ”porto eller kopiering”. Instituttene og
stipendiatene har ikke lenger høye utgifter forbundet med utsendinger; derimot koster ITlisenser, bruk av biblioteks- og datatjenester, deltakelse i forskerkurs og kongresser, og kjøp av
relevant faglitteratur svært mye. AFU venter fortsatt på Sekretariatets vurdering.

Protokollvurdering
AFU fikk i 2011 oversendt en studieprotokoll fra farmaprodusent Boehringer/Ingelheim ved
representant Jonas Hallén med ønske om AFUs anbefaling til norske allmennleger om å delta i
denne studien. Designen gjorde tydelig at allmennlegene var tiltenkt rollen som leverandør av
råvarer (data) men uten mulighet for innflytelse på gjennomføringen, og uten anledning til selv å
lære noe om forskning. Halléns anmodning om støtte ble følgelig avslått.
Denne protokollen føyer seg inn i en rekke av studier hvor allmennlegenes pasientarkiv inngår
som disponibel databank, en honningkrukke for ”uthenting av material” ved hjelp av spesielt
opplærte forskningsassistenter. Legene informeres typisk slik: ”... du behøver ikke bruke noe av
din tid; vår medarbeider er opplært til å fine de relevante data”. AFU er informert om at de
deltakende allmennlegene for slike studier i tiltakende grad rekrutteres over internett. Denne
typen design og forskningspraksis er beheftet med problemer både av økonomisk og etisk art,
som berører emnene Datasikkerhet og Korrupsjon.
AFU har gjort en henvendelse til jurist Guro Slettemark, tidligere ansatt i Datatilsynet, nå
generalsekretær av Transparency International Norge, med henblikk på en drøfting av disse to
sentrale aspekter og et fremtidig seminar om disse sentrale emnene.

Elektronisk søknadsskjema
AFU tok høsten 2010 for første gang i bruk et elektronisk søknadsskjema for AFU-søknader etter
malen for AMFF-søknader men tilpasset AFUs behov. Ved første søknadsrunde viste det seg at
skjemaet fortsatt hadde tekniske feil. Disse ble kommentert og forelagt NFA for mulig rettelse.
Også under inntak til høstens søknader for første halvår 2012 var den elektroniske formen ikke
helt tilfredstillende, og videre forbedringer er lovet fra sekretariatet.

Høringer, uttalelser og innspill til NFA.
I april 2011 deltok Anna Luise Kirkengen sammen med Irene Hetlevik og Linn Getz ved AFE
Trondheim og Anne Karen Jenum ved IASM Oslo i et arbeid med NFA-leder Gisle Roksund om
NFAs Policydokument
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AFU bidro til en høringsuttalelse for NFA ved Gisle Roksund om Fagerbergutvalgets utredning
for NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem. Miljøene i Bergen og Oslo samt AFUs leder
utformet en detaljert kommentar som nesten fullstendig ble implementert i NFAs samlede
høringsuttalelse signert NFAs nye leder Marit Hermansen i september 2011.

Møtedeltakelse
Anna Luise Kirkengen deltok den 060411 i Fellesmøtet mellom AMFF Styre og Råd, AFE-ene
og AFU og i Fellesmøte AMFF Styre, AFE-ene, AFU (Kristiansand).
Anna Luise Kirkengen deltok den 121011 i Fellesmøtet mellom AMFF Styre, AFE-ene og AFU
(Sundvollen)

Forskningspris
Forskningsprisen er et spleiselag mellom NFA, NORSAM og AF. Prisen er på kr 15 000. Ifølge
statuttene skal den gis til primærleger som har liten forskningserfaring. Prisen tildeles beste frie
foredrag som framføres under forskningsdagen på de årlige allmennmedisinske kongressene.
Prisen på Nidaroskongressen 2011 ble tildelt pHd-stipendiat
Halfdan Petursson med prosjektet
Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid?
Ten years’ prospective data from the Norwegian Hunt 2 Study.
I studien finner man at totaldødelighet (død av alle årsaker) ved kolesterolnivå under 5 mmol/l er
signifikant høyere enn ved totalkolesterol på 7 – for kvinner. For menn var det ingen statistisk
signifikant forskjell, men det var en signifikant U-kurve, og ikke en lineær økning. Lavest
dødelighet hadde menn med kolesterol mellom 5 og 5,9 mmol/l.
I sitt innlegg stilte prisvinneren spørsmål ved hvorfor risikoberegninger fra f. eks Score og
NORRISK bruker lineære endringer i risiko når det ser ut til at risikoen følger en U-kurve.
Han minnet også at Nasjonalforeningen for folkehelse i samarbeid med kommersielle aktører i
vårens kampanje opplyste om at gjennomsnittlig totalkolesterol for kvinner i dag er på 5,8, men
at anbefalt verdi er 5 eller lavere.
Bedømmingskomiteen bestod av førsteamanuensis Elise Klouman, UiT, professor Irene
Hetlevik, NTNU og professor Anna Luise Kirkengen, AFU.
Økonomi
Stipendsatsen er nå på 42 000 kr per måned. AFU delte i 2011 ut stipend for 48 månedsverk,
tilsammen kr. 2 016 000.

Følgende personer fikk tildelt AFU-stipend i 1. halvår 2011
Univ
UiO
UiO

Navn

Tittel

Sissel Borthne
Gundersen
Marianne Bollestad

Medisinske intervensjoner i livets sluttfase
i sykehjem
Bruk av delegeringsskjema i behandling

Fått

Veileder

2

Jørund Straand

3

Morten Lindbæk
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av cystitt hos kvinner.
UiO

Heidi Lidal
Fidjeland

UiO

Trygve Skonnord

UiB

Kjellaug Enoksen

UiB

Ali Raza

UiB

Svein_Denis
Moutte

UiTø

Karin Nilsen

UiTø

Kjell Gunnar
Skodvin

Kontroll av gynekologiske kreftpasienter
Akupunkturbehandling av akutte
korsryggsmerter i allmennpraksis
Urinveisinfeksjoner hos pasienter i
sykehjem
Beskrivelse av praksisene til fastlegene
med innvandrerbakgrunn i Norge og
sammenligning med norskfødte leger
Smerte hos barn og ungdom på legevakt:
vurdering og håndtering.

Forebygging av livmorhalskreft.
Holdninger og kunnskap om HPV-vaksine
og masseundersøkelsen mot
livmorhalskreft blant helsesøstre og
allmennleger i Nord-Norge.
Kartlegging av innleggelser ved
Prehospitale observasjonsenheter i Meløy,
Steigen og Saltdal 2010-11

2

Mette Brekke

3

Arne Fetveit og Mette Brekke

2

Anders Bærheim

2

Esperanza Diaz

3

Tone Morken og
Steinar Hunskår

1

Elise Klouman

1

Ivar Aaraas

19

Følgende personer fikk tildelt AFU-stipend i 2. halvår 2011
Univ

Navn

UiO

Stig Bruset

UiO

Sven Erik Ruud

UiO

Heidi Lidal
Fidjeland

UiO

Trygve Skonnord

UiO

Guri Aarseth

UiO

Ingun Toftemo

UiB

Svein-Denis Moutte

Tittel
Fastlegers holdning til og erfaring med
forebyggende helsearbeid, eksemplifisert
ved frisklivsresept og frisklivssentraler
belyst ved kvalitativ
undersøkelsesmetode.
Allmennmedisinske utfordringer i møte
mellom storbylegevakten og
innvandrerpasienten: En deskriptiv
epidemiologisk studie.
Oppfølging av gynekologiske
kreftpasienter- fra fastlegen og
pasientens ståsted
Akupunkturbehandling av akutte
korsryggsmerter i allmennpraksis
Legeproduserte tekster ved uføresaker.
Språkanalyse og fortolkning
”Kan det stemme at 4-åringen min er for
tjukk?” Foreldres erfaringer med at
helsepersonell tar opp bekymring for
overvekt hos 4-åringen deres
Smerte hos barn og ungdom på legevakt:
vurdering og håndtering.

Fåt
t

Veileder

3

Ole Rikard Haavet

3

Per Hjortdahl

3

Mette Brekke

3

Arne Fetveit

3

Anne H. Kveim Lie

3

Per Lagerløv

3

Tone Morken, Christiana
Brudevik og
Steinar Hunskår
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UiTø

Stian Holmvik

UiTø

Steinar Robertsen

UiTø

Bjørn Lichtwarck

Investigating diagnostic and treatment
principles of shoulder tendinopathy in
primary health care.
Har nivået av D-vitamin betydning for
forekomst av luftveisinfeksjon?
Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved
utfordrende adferd ved Demens

3

Elise Klouman

3

Hasse Melbye

2

Geir Selbæk

29

27.1.12
Anna Luise Kirkengen, leder
8.2
Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP
Representanter etter årsmøtet i NFA 2010, fra 1. sept 2010/2011
Janecke Thesen (2000-2012), leder
Inger Lyngstad (2007-2012), nestleder
Sirin Johansen (2007-2012), medlem
Frøydis Gullbrå (2008-2012), medlem
Torunn Bjerve Eide, (2010-2012), medlem
Bjørnar Nyen (2007-2012), medlem
Gunnar Frode Olsen (2010-2012), varamedlem
Tone Dorte Sletten ( 2011-2012), varamedlem
Kari Sollien (2007-2012), observatør AF

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
- består for tiden av SAK-prosjektet (se under), Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid,
og KUP. Det er stor overlapping i personer i disse tre organisasjonene. Så lenge SAKprosjektet fortsetter (ut 2012), ligger hovedaktiviteten i dette prosjektet. Møter og aktiviteter i
KUP har derfor vært mindre enn vanlig.
Møter
Tallrike e-post-korrespondanser (KUP har egen mailliste), 2 telefonmøter og ett møte, samt et
fellesmøte KUP/SAK/Referansegruppa i Tromsø. 16 saker behandlet. Møtereferater ligger på
KUP sin hjemmeside:
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/arsmoter-ogarbeidsprogram/hovedutvalgene/kvalitetsutvalg/
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Avholdte og /eller planlagte kurs:
 2 dagers klinisk emnekurs i kvalitetsarbeid på legekontor under Nidaroskongressen 2011.
Kursleder Janecke Thesen og Bjørnar Nyen
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner
 KUPs hjemmeside har vært operativ fra oktober 2003. Den inneholder foruten Mal for
Internkontroll en metodisk verktøykasse til bruk i allmennpraksis, samt oversikt over og
linker til pågående kvalitetsprosjekter i Norge og Norden. Vi satser på fortløpende og
ytterligere forbedring. Webmaster: Tor Carlsen. Våre rapporter, samt nyheter publiseres også
her.
Øvrige aktiviteter
 Legeforeningen etablerte det treårige prosjektet SAK – senter for allmennmedisinsk kvalitet i
desember 2009, med Janecke Thesen som prosjektleder. SAK vil legge rette for
kvalitetsutvikling i praksis, med lettdrevne verktøy, veiledning, og læring av egen praksis
som viktige bein å stå på. Ambisjonen er å etablere en institusjon som støtter kvalitetsarbeid i
allmennmedisin, i samarbeid med myndighetene og andre interesseorganisasjoner. Janecke
Thesen, Inger Lyngstad og Bjørnar Nyen har i 2011 vært medlemmer i SAK.
 Flere KUP-medlemmer har brukt mye tid på kvalitetsarbeid knyttet til SAK dette året.
 Læringsnettverk og utdanning av kvalitetsveiledere er storsatsningen fra SAK i 2012.
Janecke Thesen, Inger Lyngstad, Bjørnar Nyen, Gunnar Frode Olsen og Sirin Johansen bidrar
som kvalitetsveiledere i læringsnettverk.
 Inger Lyngstad er leder for referansegruppe for elektronisk pasient-journal (EPJ), opprettet
via SAK.
 Med bakgrunn i Commonwealth fund-undersøkelsen fra 2009, har Kunnskapssenteret har fått
i oppdrag fra allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen å utarbeide en nasjonal
brukerundersøkelse. Inger Lyngstad, Bjørnar Nyen, Sirin Johansen og Frøydis Gullbrå deltar
i referansegruppe for denne brukerundersøkelsen.
 Inger Lyngstad er medlem av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.
 Bjørnar Nyen og Janecke Thesen er medlemmer av veilederkorpset i gjennombruddsprosjekt
i Dnlf.
 KUP deltar i den europeiske allmennmedisinske kvalitetsorganisasjonen EQuiP, der Janecke
Thesen og Inger Lyngstad er medlemmer, Frøydis Gullbrå er varamedlem. Janecke Thesen
og Inger Lyngstad deltok på EQuiP-møte i København i april 2011, og Janecke Thesen deltok
i Zagreb i november 2011. Mer om EQuiP: http://www.equip.ch/
Se også egen årsmelding
 Via EQuiP-engasjementet er Janecke Thesen og Inger Lyngstad også representanter i
Internasjonalt kontaktmøte i NFA.
 Janecke Thesen er leder og Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Inger Lyngstad og Bjørnar Nyen
er medlemmer av referansegruppen for praktisk kvalitetsarbeid på allmennlegekontoret.
KUP ser på denne referansegruppa som vårt implementeringsverktøy for konkrete
kvalitetsaktiviteter på legekontor.
 Janecke Thesen har hatt innlegg om TrinnVis og kvalitet ved flere anledninger også i 2011.
 KUP/SAK har deltatt i arbeid for å få kvalitetsarbeid merittert i spesialistutdanningen.
Spesialistreglene skal justeres, og følgende punkt om kvalitetsarbeid er under behandling
 Obligatorisk kvalitetsarbeid i videre- og etterutdanning med 25 poeng
 Valgfritt 75 poeng i både videre og etterutdanning.
 Veiledning i kvalitetsarbeid godskrives.
 Ved NFA sitt årsmøte, ble vårt forslag til navneendring vedtatt. KUP - Allmennmedisinsk
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8.3

kvalitetsutvalg er omdøpt til: KUP - Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og
pasientsikkerhet.
KUP har utviklet en flatere struktur og større fordeling av ansvar, noe som avlaster leder i
stor grad
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg, AU

I perioden 01.09.11 til 31.08.12 består AU av følgende medlemmer:
Gabriele Nilsen (leder), Morten Laudal (nestleder) Sverre Lundevall, Kine Cecilie Jordbakke,
Torgeir Gilje Lid, Robert Tunestveit, Annelise Skeie (vara), Liv T. Walseth(vara), Robert
Burman (vara) og Linda Øglend Rørtveit (observatør).
AU’s mandat er omfattende:
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, allmennmedisinske institutter og de
lokale kurskomiteer. Alle medlemmer har flere verv og forankringer. AU fungerer som
”tenketank”, refleksjonsgruppe og katalysator.
*Utvalget har i perioden hatt 2 heldagsmøter. Et nytt møte gjennomføres i mars 12.
*Leder og nestleder har hatt et felles møte med spesialitetskomiteen, NFA og AF i tilknytning til
seminaret for kurskomiteer. Aktiviteten foregår ellers for det meste per mal.
Følgende oppgaver er blitt prioritert:
Fremme allmennmedisinen i grunnutdanningen:
* Deltatt under det allmennmedisinske universitetsmøtet i Trondheim.
*Arbeidet for en felles evaluering av den allmennmedisinske grunnutdanningen ved de fire
universitetene i Norge
Arbeidet mot kursvirksomhet:
* AU har samarbeidet med Spesialitetskomiteen om det årlige seminar for kurskomiteer .
*AU bidrar i arbeidet med å gjøre deler av grunnkurs C nettbasert.
Skolering av allmennmedisinske veiledere
Det er et økende behov for løpende veiledning av nyetablerte allmennleger i praksis. I samarbeid
med Spesialitetskomiteen i allmennmedisin arbeider AU med å øke den generelle
veilederkompetansen.
Strukturering av utdanningsløpet
Det er behov for lettere tilgang til informasjon for nyetablerte leger. Det arbeides også med å
etablere en underforening for ”allmennleger i spesialisering”. Utdanningsløpet bør struktureres
bedre. AU har en naturlige arbeidsoppgaver her.
Kontakten med kurskomiteene til de store NFA/AF kursene
AU er støttespiller for de nevnte komiteer og en naturlig arena for felles planlegging og
erfaringsutveksling.
Fremme allmennmedisinsk publisering:
* Utnevnt vinneren av Skribentprisen.
Hamar, den 23.2.2012
Gabriele Nilsen, leder
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8.4
Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg, AKU
Leder: Anders Grimsmo, anders.grimsmo@ntnu.no
Utvalgets/gruppens leder: Anders Grimsmo
Leders e-mail adresse: anders.grimsmo@ntnu.no
Gruppens medlemmer:

Anders Grimsmo (leder)
Ivar Mediås
Torgeir Schmidt-Melbye

Antall møter: Det har vært avholdt et møte med KITH
Avholdte og /eller planlagte kurs:
Leder for utvalget deltok på det årlige møtet i WONCA’s internasjonale klassifikasjonskomité
(WICC) i Barcelona 3. til 7. oktober. Leder for klassifikasjonsutvalget er for tiden nestleder av
WONCA’s internasjonale klassifikasjonskomité (WICC).
WICC har arbeidet med å få på plass finansiering av oppstart av ICPC-3. WONCA sentralt har
ikke hatt økonomi til å understøtte klassifikasjonsarbeid slik som tidligere. Det er foreslått å
danne et konsortium av land som bruker ICPC etter modell for finansiering av SNOMED.
Danmark er spurt om å ta initiativ. Helsedirektoratet i Norge er informert og er villig til å drøfte
en slik løsning. Finansiering videre er høyst usikker.
Et underutvalg i WICC ledet av undertegnede har fullført en revisjon av den engelske utgaven av
ICPC-2, KITH ved Terje Sagen har bistått WICC og gjort et stort arbeid. Undertegnede har
prøvd å følge opp med å få etablert et revisjonsarbeid av den norske versjonen. Helsedirektoratet
har forespeilet at det ville organisere et prosjekt, men det har ikke skjedd noe hittil tross
purringer. KITH er nå blitt en del av Helsedirektoratet. Kommer prosjektet i gang, vil det kunne
bli mye arbeid for klassifikasjonskomiteen som i praksis har vært sovende de siste årene.
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner:
Ingen
Øvrige aktiviteter:
Ingen
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9

INTERNASJONALT ARBEID

9.1
WONCA World Council
http://www.globalfamilydoctor.com/
Gisle Roksund (fram til 1. september 2011)/Marit Hermansen (etter 1. september 2011) er NFAs
representant.
9.2
WICC
http://www.globalfamilydoctor.com/wicc/
Anders Grimsmo er NFAs representant.
Det vises til kapittel 8.4. om Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg.
9.3

WONCA World The WONCA Working Party on Women and Family Medicine
(WWPWFM)
http://www.womenandfamilymedicine.com/
Ingen representant fra NFA.

9.4 WONCA Europe
Anna Stavdal er Vice President i WONCA Europes executive committee.
WONCA Europe avholdt sin årlige kongress i Warszawa i september 2011. Kongressen ble godt
besøkt og hadde mange norske bidrag.
Arbeidet i styret er preget av de faste løpende oppgavene, men også av de utfordringer som
mange av de østeuropeiske landene møter når de skal bygge primærhelsetjeneste som
selvstendige stater og med vekslende økonomisk støtte og vilje hos e respektive politiske
myndigheter. Styret i WONCA Europe er opptatt av å finne strategier for hvordan organisasjonen
kan være en hjelp i disse prosessene.
Vasco da Gama Movement, WONCA Europe`s nettverk for unge allmennleger, har fra i år fått
observatørstatus i styret.
Et tema for styret i denne valgperioden, er å utarbeide et forslag til ny valgordning og
styresammensetning for WONCA Europe`s styre. Forslaget ventes å være klart for avstemning
sommerens Council i Wien i juli, i forbindelse med den årlige kongressen som avholdes der.
9.5 EQUIP, Europeisk kvalitetsarbeid, WONCA
Janecke Thesen og Inger Lyngstad er NFAs representanter. Frøydis Gullbrå er vararepresentant.
EQuiP er WONCA Europes kvalitetsutviklingsorganisasjon - en av nettverksorganisasjonene. 2
medlemmer fra hvert land er oppnevnt av de nasjonale selskapene (Colleges). Det holdes ett
vårmøte, og ett høstmøte, og vi samles vanligvis på WONCA-kongressene. På møtene skjer det
en oppdatering om kvalitetsutviklingsarbeid i allmennmedisin i Europa, idéspredning og
utvikling av internasjonalt samarbeid. Løpende samarbeidsprosjekter refereres, diskuteres og
utvikles.
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Noen av de prosjektene som vi i Norge har hatt glede av er brukerundersøkelsesspørreskjemaet
Europep (norsk versjon Norpep), samt Maturity Matrix. Begge har vært i bruk i Norge, og begge
kan med fordel tilpasses bedre til de spesielle norske forutsetningene i framtiden.
Nettside:
http://www.equip.ch/
På denne nettsiden ligger det mye informasjon, noe er av høy kvalitet, noe er uredigert støy fra
workshops etc. EQuiP er i en overgangsfase der vi prøver ut forskjellige formidlingsmåter, bl a
via Youtube. Vi regner med at dette finner sin form en gang i framtiden. Det samme gjelder selve
organisasjonen EQuiP, som fortsatt er på leting etter en form og en matnyttig posisjon i
kvalitetsarbeid ved europeiske legekontor.
Janecke Thesen og Inger Lyngstad har ikke kunnet prioritere samlingene på WONCAkongressene i 2011. Vi deltok begge på det 39. EQuiP Assembly Meeting og den 6. EQuiP
Invitational Conference i København 6-9. april 2011. Tema: "Value for money in general
practice - management and public trust". Program og sentrale ppt:
http://www.equip.ch/dcmpage/events/equip_invitational_conference_2011/programme/
Et av høydepunktene i konferansen var en diskusjon av prinsippet rundt P4P (Pay for
performance), der legers lønn avgjøres bl a av i hvilken grad de oppfyller kvalitetsindikatorer i
allmennmedisinsk praksis. Dr Iona Heath er sterkt imot dette prinsippet, som hun har kalt ”The
death of reflective practice”. Hun utdyper noen av sine tanker om dette her:
http://www.equip.ch/flx/events/equip_invitational_conference_2011/video_preview_of_key_not
es/
Janecke Thesen deltok på det 40. EQuiP Assembly Meeting i Zagreb 3-5 November 2011. Tema:
Akkreditering av legekontor. Program og sentrale ppt:
http://www.equip.ch/flx/events/40th_equip_assembly_meeting_in_zagreb_3_5_november_2011/
programme_slides/
Vi ble enige om et fellesprosjekt i form av en artikkel som skal beskrive de forskjellige
akkrediteringsordningene i Europa. Førsteforfatter er professor Helen Lester, UK. Fordi tema er
akkreditering av legekontor, blir Norges satsing på akkreditering av den enkelte allmennlege via
resertifisering av spesialiteten ikke gyldig i denne sammenhengen.
Norske representanter oppsummerer fra tid til annen situasjonen i Norge for europeiske kolleger,
se: http://www.equip.ch/flx/about_equip/national_pages/norway/
9.6 EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners' Association)
http://www.euripa.org/
Elisabeth Swensen har fungert som NFAs representant til EURIPA i valgperioden. Oleg
Kravtchenko, lege på Ørnes, sitter 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 arbeidt for distriktsmedisin i de respektive hjemland. Nettverkets årlige
konferanse, European Rural Health Forum, ble i 2011 avholdt i Romania. Ved WONCA Europes
kongress i Warsawa arrangerte EURIPA et eget rural symposium der distriktsmedisinske
problemstillinger fra flere medlemsland ble belyst.
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9.7 Vasco da Gama Movement
The WONCA Europe working group for young and future General Practitioners
Rapport etter Vasco da Gama prekonferanse – Warsawa september 2011
Representanter i fra Norge:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland Legesenter. Deltaker prekonferansen.
Robert Burman, NKLM og Solli DPS (sideutdannelse), Bergen. Europe Council medlem.
Dette er en kort oppsummering av våre bidrag under prekonferansen. Se også www.vdgm.eu
Arbeid som VdGM er aktiv i, ble også presentert ved flere av sesjonene under hovedkonferansen,
inkludert en keynote lecture avslutningsdagen.
Bjarte deltok for første gang under prekonferansen. Robert var med for 2. gang, 1. gang som
europarådsmedlem. Mesteparten av tiden til Robert gikk med til møter i Europe Council.
Prekonferansen hadde gruppebaserte samlinger omkring ulike tema relevant for
spesialistutdannelsen i allmennmedisin. Nytt av året var særlig fokus på et tema, som i år var
allmennlegen og global helse. Eksempler på andre tema som ble tatt opp var ulikheter i
spesialistutdannelsen i ulike Europeiske land, organisering av praksisvirksomhet, forebyggende
helse, resertifisering og samarbeid med andre yrkesgrupper. Diskusjonene i gruppene ble
oppsummert i plenum.
Robert deltok i egne rådssamlinger. Hovedsaker i år omhandlet diskusjon rundt Junior
Researcher Award, videre arbeid med strukturering av internasjonal utveksling for
spesialistkandidater i allmennmedisin (Hippokrates-programmet). Internettløsninger for bedret
oversikt, påmelding og oppfølging av utveksling har kommet langt og vil videreutvikles. Under
konferansen ble det presentert data fra motivasjons- og tilfredshetsundersøkelsen som mange av
medlemslandene har deltatt i siste året. Robert sto ansvarlig for gjennomføringen av en workshop
om rekruttering til allmennmedisin og organisering av nasjonale organisasjoner for unge
allmennleger. Robert ble i løpet av prekonferansen valgt inn i VdGM sin Executive Group, som
”Liaison for Education&Training”, hvor han vil være leder av VdGM sin gruppe for
”Education&Training”, og være kontaktperson mot EURACT med tanke på tettere samarbeid i
fremtiden.
De norske deltakerne hadde stort faglig og sosialt utbytte både av prekonferansen og
hovedkonferansen. VdGM har hatt stor utvikling de siste årene med økende påvirkning av hva
som skjer under hovedkonferansen.

9.8

Hippokrates - utvekslingsprogram for spesialistkandidater i allmennmedisin

Thomas Mildestvedt har representert NFA gjennom året som koordinator i utvekslingsspørsmål.
Det er organisert en utveksling av spansk student til Dr Høberg i Hyllestad. Dessverre har vi for
tiden ingen registrerte vertspraksiser å tilby i en tid der jeg regelmessig får forespørsel om
utveksling til Norge.
Thomas Mildestvedt har deltatt i forskningsgruppen til VdGM og deltatt i planlegging og
gjennomføring av 3 workshop med støtte fra NFA.
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1) 17th Nordic congress of general practice. Tromsø, June 14-17 2011. 2 Workshop sammen med
Vasco da Gama gruppen:



Research in general practice- is it possible for me? Who? Why? How?
What makes general practice attractive for future GPs? Workshop based on results
from a European survey and your own ideas?
2) 17th WONCA Europe Conference 8 - 11 September 2011 in Warsaw, Poland. Workshop:
“Critical appraisal of scientific literature: a workshop of the Vasco da Gama Movement in
collaboration with the EGPRN”
9.9
EURACT
http://www.euract.org/
Mette Brekke er NFAs representant ut 2012.
En stor del av NFA-medlemmene som jobber med allmennmedisinsk grunnutdanning og de som
er i ledelsen for videre- og etterutdanningen er EURACT-medlemmer.
I 2011 har Brekke deltatt på møter i EURACT Council i Tallin, Estland i mai og i Faro, Portugal
i november. Begge stedene har hun presentert utvalgte smakebiter fra norsk videre-og
etterutdanning for lokale praksisveiledere og universitetsansatte. Det var særlig interessant å
besøke University of Algarve i Faro, da dette har ett av de få allmennpraksisorienterte
medisinske fakulteter i verden. Fire års studium, en dag i uka hos allmennlege hele tiden fra
første dag!
EURACT er en noe ”uformell” gruppe under WONCA Europe. Det foreligger dog planer om å
gjøre organisasjonen formell, slik at man representerer sin faglige organisasjon.
EURACT har ett medlem fra hvert europeisk land. Det er en ”tankesmie” for
kompetansebygging innen utdanning av allmennleger. Det pågår faste langsgående
arbeidsgrupper innen grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. I tillegg er det flere ad
hoc arbeidsgrupper med avgrenset mandat. Det er mange sentralt plasserte ressurspersoner blant
representantene.
Det er bortimot 40 medlemsland, flere ”nye” land er kommet til i det siste. En av
hovedoppgavene for EURACT er å bidra til å bygge opp og kvalitetssikre allmennmedisin i disse
landene, på alle plan i utdanningskjeden. Brekke deltar i en langsgående arbeidsgruppe for
allmennmedisinsk grunnutdanning som har jobbet aktivt med å definere et europeisk
allmennmedisinsk ”kjernepensum” ved hjelp av en såkalt Delphi-prosess som alle
representantene har fått delta i. Resultatet er publisert (Core curriculum for Family
Medicine/General Practice in undergraduate medical education: A European Delphi Survey. Eur
J General Practice 2011; 17:217-20) og er ment å være en hjelp for lærere i de landene som
nettopp har startet opp med å innføre allmennmedisin som en del av grunnstudiet.

9.10 EGPRN (European General Practice Research Network)
http://www.egprn.org/web/
Representant: Esperanza Diaz
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Esperanza Diaz deltok på generalforsamlingen i EGPRN i Nice, Frankrike 20. mai 2011 samt
påfølgende konferanse 20-21. mai. med tittel ”Relevant Outcome Measures in General Practice
Research into Chronic Diseases ”. To allmennpraktiker/forskere fra Bergen var med på
konferansen med tittel ”Infectious Diseases in Primary Care; managing the interface between the
person and the community” i Krakow (Polen) i oktober 2011.
Konferansen i mai bestod av følgende hovedelementer:
General Council meeting.
Planlegging av neste møter:
10-13. mai 2012 i Ljubjana (Slovenia) – Practice and Team Management
18-21. oktober 2012 i Antwerp (Belgia) – Team Working in Primary Care
EGPRN var interessert i å holde et møte i Norge i nærmere fremtid, men konklusjonen var at det
ikke er nok medlemmer her for å få dette til.
EGPRN sliter med å få medlemmer og satser derfor på forandring i finansieringen: Mindre i
medlemskap og mer per person sendt. Alle nasjonale representantene ble oppfordret til å
rekruttere medlemmer i sitt eget land. Det er få medlemmer fra Norge.
Etter forskningsstrategi møtet ble representantene fra UK, Danmark og Norge enige i å foreslå
forandringer i organisasjonen og videreutvikling av forskningsmuligheter ved EGPRN, Et
”Manifesto” ble etter felles bearbeidelse sendt fra Nigel Mathers –representant fra UK- til
EGPRN-lederen i desember 2011. Disse temaene er tatt opp på dagsorden på neste møte i
Slovenia i 2012. Tanken er å få EGPRN-møtene til å bli en bedre og mer fleksibel arena for
samarbeid mellom forskere fra flere land, med mer fokus på produkt (forskning) i motsetning til
prosess (møtene) og med større muligheter for å fungere som katalysator for felles prosjekter i
Europa.
EGPRN-konferanse
Konferansen viste en tydelig satsing på forskning rundt komorbiditet-multimorbiditet i
allmennmedisin i flere land. Mange land presenterte data fra praksisene og registre. Generelt er
EGPRN et viktig møtested for forskere i Europa, med muligheter for å se hva de ulike
forskningsmiljøene er opptatt av. Man kan knytte viktige kontakter, og konkret samarbeid blir
sannsynligvis forsterket etter neste møte i Slovenia. Det er videre en fin mulighet for å få
tilbakemeldinger på forskningsarbeider.

9.11 Internasjonalt arbeid i Øst Europaregionen
Toralf Hasvold er NFAs representant.
Det er ikke levert inn bidrag til årsmeldingen.
9.12 Nordisk føderasjon for allmennmedisin (NFGP)
Nordisk kongress ble arrangert i Tromsø i juni. Kongressen var den tredje kongressen som har
blitt avholdt under paraplyen Nordisk føderasjon for allmennmedisin. Den ble godt besøkt og
arrangementet ble vel gjennomført.
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Fra 1. juni fikk Scandinavian Journal of Primary Care ny sjefsredaktør. Peder Vedsted er
professor i allmennmedisin ved Universitetet i Aarhus.
Ved generalforsamlingen i april 2011 ble Gisle Roksund valgt til ny president i føderasjonen
etter
Anna Stavdal, som har vært organisasjonens leder siden stiftelsen i 2005. Roksund overtok
vervet 1. september.

10

REFERANSEGRUPPER

10.1 Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid i allmennmedisin
Gruppa består av:
Janecke Thesen (leder), Jannik Falhof, Marit Gjølme, Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Inger
Lyngstad, Reidar Moskvil, Kristin Prestegaard og Aage Bjertnæs. Bjørnar Nyen og Bente
Aschim 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-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfasreferansegruppe-for-praktisk-kvalitetsarbeid/
Målgruppa er allmennleger. Stoffet vi formidler bygger på egen erfaring og skal være
underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen
persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost
ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis
i prosessen. Vi har erfart at en funksjon som formidlingsveileder er nyttig i prosessen med å
bringe erfaringene fra forbedringsprosjektene i våre egne praksiser fram til web-publiserbare,
nedlastbare presentasjoner.






Til nå har vi publisert 12 nedlastbare lysbildeserier. Temaer er kvalitetsverktøy på
allmennlegekontoret: Time Samme Dag, Maturity Matrix, telefontilgjengelighet, kortere
ventetid, NOKLUS-data, drop-ins, ventetidsregistrering, den effektive pasientjournalen og
brukerundersøkelser
På nettsiden er det også publisert 5 artikler med tema kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
på allmennlegekontoret: Trygg hos fastlegen og legevakta, Hvordan fungerer legekontoret for
dine pasienter?, Internkontroll på et allmennlegekontor. Forebygging av faglige feil på
allmennlegekontor. Artikler som også er publisert i Utposten eller Tidsskriftet for den norske
Legeforening.
På nettsiden ligger også sluttrapporten angående Kvalitetsverktøyprosjektet skrevet av
Janecke Thesen.

I løpet av 2011 resulterte et fellesprosjekt mellom Helsebiblioteket/Kunnskapssenteret og det
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allmennmedisinske kvalitetsmiljøet temasamlingen Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret på
Helsebiblioteket.
http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Metoder+og+verkt%C3%B8y/Allmennlegek
ontor
Prosjektet ble også publisert i UTPOSTEN.
15. juni 2011 var det under Nordisk Kongress i Tromsø et fellesmøte for kvalitetsmiljøet i Norge
hvor medlemmer fra SAK, KUP og Referansegruppa deltok.
Gruppen har forøvrig hatt kontakt via e-post på egen liste.
Referansegruppas medlemmer bidrar på kurs for allmennleger som berører kvalitetsarbeid. På
Nidaroskongressen 2011 var flere av gruppas medlemmer sentrale i 2-dagers Klinisk emnekurs i
kvalitetsutvikling og 2 dagskurs om TimeSammeDag og EPJ-løftet.
Det allmennmedisinske kvalitetsmiljøet består for tiden av SAK-prosjektet, Referansegruppa for
praktisk kvalitetsarbeid, og KUP. Det er stor overlapping i personer i disse tre organisasjonene.
Så lenge SAK-prosjektet fortsetter (ut 2012), ligger hovedaktiviteten i dette prosjektet. Møter og
aktiviteter i Referansegruppa har derfor vært mindre enn vanlig, men gruppas medlemmer har
vært aktive i kvalitetsmiljøet generelt

10.2 Referansegruppe for forebygging av hjerte- og karsykdom i allmennpraksis
Gruppa har ikke vært i funksjon siste år.
10.3 Referansegruppe for medisinsk akupunktur
Leder: Holgeir Skjeie, Kristiansand
Nestleder: Trygve Skonnord, Re i Vestfold
Gruppa har totalt 13 medlemmer, alle spesialister i allmennmedisin, alle fastleger
Det er gjennomført 2 fellesmøter i løpet av kalenderåret, ingen belastet NFA økonomisk.
2010 har hatt 3 hovedarbeidsområder:
1: Gjennomføring av kursprogrammer i medisinsk akupunktur i samarbeid med Norsk
Forening for Medisinsk Akupunktur.
Kursene er godkjent videre og etterutdanning i allmennmedisin.
Kursprogrammene er forankret i anbefalingene i Legeforeningsutvalget for Alternativ Medisin
sin innstilling av 1998, samt anbefalingene i Sosial og Helsedirektoratets Akupunkturutvalg av
2004.
Det er totalt gjennomført 22 kursdager i kursprogrammene løpet av kalenderåret, fordelt over 4
kurs.
2: Forskningsprosjekter innen medisinsk akupunktur.
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Pr i dag er en multi-senter randomisert, kontrollert blindet studie av akupunkturbehandling av
spedbarnskolikk i allmennpraksis inne i sitt andre år, og en tilsvarende i standardisert
akupunkturbehandling av akutte ryggsmerter i allmennpraksis under planlegging.
Begge er koblet opp til Avdeling for Allmennmedisin, UiO.
Majoriteten av deltakerne i referansegruppen er deltakende leger i forskningsprosjektene. Trygve
Skonnord og Holgeir Skjeie er prosjektledere.
Prosjektene blir veiledet av professor Mette Brekke og førsteamanuensis Arne Fetveit, Avd. for
alm.med.HELSAM, UiO.

3: Arbeid med revidering av norske lærebøker i akupunktur.
Der eksisterer to norske lærebøker i akupunktur, begge skrevet av Oscar Heyerdahl og Nils
Lystad.
Nils Lystad, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Trondheim, er medlem av referansegruppe i
medisinsk akupunktur og er hovedansvarlig for revidering av de to lærebøker til en samlet,
oppdatert lærebok.
Denne søkes tilpasset undervisningsprogrammene i medisinsk akupunktur.
Oslo, 011211
10.4 Referansegruppe for farmakoterapi i allmennpraksis
Gruppen har i 2011 bestått av : Anne Stubdal, Geir Flatabø, Ketil Arne Espnes og Roar Dyrkorn
(leder).
Gruppen har ikke hatt noen møter i løpet av året. Dette etterlyses av medlemmene og vi vil derfor
forsøke å få dette til i 2012. Ettersom foreningen ikke har avsatt vesentlige midler til slik
virksomhet oppfordres gruppene til å møtes i forbindelse med andre anledninger i foreningen
eller på kurs.
Leder var med på NFAs fellesmøte for alle referansegruppeledere i høst. Der ble det videre
funksjon for gruppene diskutert. Referat fra dette møte finnes på foreningens hjemmesider.

Info fra referansegruppen på nettsiden:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfasreferansegruppe-for-farmakoterapi-/
1. Legemidler og bilkjøring
Helsedirektoratet introduserte nye grenser for hva som regnes som forsvarlig inntak av
legemidler i forbindelse med føring av motorkjøretøy i juli 2010 (IS-1348).
Referansegruppen for farmakoterapi har laget forslag til et pasientbrev som kan legges inn i
journalsystemets kommunikasjonsmodul og som kan skrives ut til pasienten den dagen man tar
opp dette temaet.
2. Interaksjoner via CYP - enzymer
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Referansegruppa har i samarbeid med Olav Spigset, som er redaktør for interaksjonsdatabasen
DRUID (www.interaksjoner.no)laget en oversikt/tabell over de viktigste medikamentene i
allmennpraksis og muligheter for interaksjoner mellom disse via de viktigste CYP-enzymene.
Hvilke substanser er de viktigste induktorene som vil kunne føre til en lavere serumkonsentrasjon
av legemiddel og hvilke substanser er de viktigste inhibitorene som vil kunne føre til høyere
serumkonsentrasjon av legemiddel?
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfasreferansegruppe-for-farmakoterapi-/
10.5 Referansegruppe for rusmedisin
2011 – gjennomførte prosjekter og videre planer
Gruppa har i 2011 bestått av Ivar Skeie (leder), Knut Boe Kielland, Dagfinn Haarr, Torgeir Gilje
Lid, Harald Sundby, Christian Ohldieck og Inger Hilde Trandem (som kom inn i gruppa høsten
2011). Bjørg Hjerkinn gikk ut av gruppa i januar 2011.
Gruppa har hatt ett møte ifm Nidaroskongressen 2011.
Nedenfor følger kort oppsummering av ulike områder der gruppa har vært aktiv.
1) Høringer.
- Nasjonal retningslinje for behandling av pasienter med samtidig rus- og
psykiatrilidelse (ROP) (jan 2011)
- Kompetanseområde sykehjemsmedisin (mars 2011)
- Innspill til stortingsmelding om rusmiddelpolitikk, Legeforeningen/NFA
2) Utredningsarbeid
- Retningslinje for henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Dagfinn
Haarr)
- Utvikling av kortversjon av LAR-retningslinjen for allmennleger på oppdrag fra
Helsedirektoratet (Ivar Skeie/gruppa)
- Retningslinje for avrusning (Christian Ohldieck, Inger Hilde Trandem)
- Implementering ROP-retningslinje 2011 (Harald Sundby)
- Retningslinjer for tverrfaglig spesialisert behandling, TSB (Dagfinn Haarr,
narkotika – Torgeir Gilje Lid, alkohol)
- Nasjonal veileder for kommunalt rus- og psykisk helsearbeid (Torgeir Gilje Lid,
Inger Helene Trandem)
3) Kurs og undervisning i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf),
UiO
-

Emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin ved Nidaroskongressen 2011.

4) Annen undervisning og kursvirksomhet
Alle i gruppa deltar jevnlig i omfattende undervisning.
5) Forskningssamarbeid med Seraf
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-

Gruppa samarbeider med SERAF og det er foretatt en Questback undersøkelse
(internettbasert spørreundersøkelse) i 2010 om allmennlegers holdning til
rusbehandling og LAR spesielt og om erfaringer som lege for LAR-pasienter.
Studien har vært et samarbeid mellom Seraf, Legeforeningens forskningsinstitutt
og referansegruppa. Resultater fra undersøkelsen ble presentert på Nordisk
kongress i allmennmedisin i Tromsø i juni 2011, og en artikkel er nå til vurdering
i Tidsskiftet.

6) Større prosjekter i 2011
-

En work-shop (alkohol) og et symposium (allmennlegenes rolle i LAR i nordiske
land) ved 17. nordiske kongress i allmennmedisin Tromsø juni 2011
Emnekurs Nidaroskongressen

10.6 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse
Referansegruppa for lesbisk og homofil helse har 7 medlemmer. Leder er Mari Bjørkman.’
Gruppa har avholdt 3 møter siste år. Virksomheten kan beskrives langs aksene kurs/utdanning og
fagpolitikk.
Kurs/utdanning:
Referansegruppa ved Mari Bjørkman og Hanne B Fykse utarbeidet en lysbideserie om seksuell
helse hos menn som har sex med menn . Den ble publisert 10.01.11 og er å finne på vår NFA
hjemmeside.
07-08.03.11 deltok Hanne B Fykse, Mari Bjørkman, Gunnar F Olsen, Janecke Thesen, Kirsti
Malterud og Haakon Aars på et Homohelseseminar i regi av Rosa Kompetanse/LLH, der også
Torunn Janbu hadde et foredrag.
Referansegruppa arrangerte en workshop på 17. Nordiske allmennmedisinsk kongress i Tromsø
16.06.11: "How to be a good GP for non-heterosexual patients” (Mari Bjørkman, Janecke
Thesen, Haakon Aars, Gunnar F Olsen) - i form av konsultasjonsrollespill. Workshopen var godt
besøkt med nær 30 deltakere og fikk mange gode tilbakemeldinger av deltakerne i etterhånd.
Referansegruppa ønsker å formidle oppdatert kunnskap om helseforhold hos lesbiske og
homofile ved å holde kurs eller foredrag på andres kurs. I slutten av 2011 tok vi kontakt med
flere kursarrangører og tilbød å holde kurs.
Fagpolitikk
Referansegruppa fortsatte arbeidet fra 2010 med å få klarhet rundt legers praksis med å reservere
seg mot å henvise lesbiske par til assistert befruktning. 24.02.11 hadde Mari Bjørkman og Jorg
Karlgård møte med Torunn Janbu og Aadel Heilemann, hhv. president og jurist i
Legeforeningen, om dette. Legeforeningen (i tillegg til andre aktører) jobbet videre med saken,
og 31.10.11 kom et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet der det presiseres at fastleger
ikke har anledning til å reservere seg mot bl.a. å henvise lesbiske par til assistert befruktning.
Helse- og omsorgsdepartementet ved Syse-utvalget utreder spørsmålet om kriminalisering av
overføring av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom, og sentralt her står § 155 i
Straffeloven (loven som regulerer straffeutmåling for personer som med eller uten overlegg
smitter andre - i praksis benyttet ved overføring av HIV-smitte). Referansegruppa oppfattet seg
som meningsberettiget på dette feltet og laget et innspill til høringssvar. Det viste seg at NFA
allerede hadde utarbeidet sitt innspill til legeforeningens høringssvar uten å kontakte oss for
innspill. Vi fant at vi ikke kunne stille oss bak NFAs dokument, og utarbeidet derfor vårt eget
innspill til legeforeningens høringssvar. Kort resymert argumenterte vi for å fjerne § 155 i

44

Straffeloven og begrunner dette grundig faglig og etisk. Vi mener at Legeforeningens endelige
høringssvar var godt samsvarende med vårt eget innspill. Det medførte også at NFA gjenopptok
praksisen med å videresende alle høringsinvitasjoner til referansegruppelederne.

10.7 Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser
Det meste av kommunikasjon innad i gruppen har foregått pr. e mail men gruppen hadde ett møte
i desember 2011. Gruppen vært opptatt av og diskutert følgende tema:
-

Å tydeliggjøre at fastlegerollen kan bli pulverisert når det gjelder behandling av pasienter
med muskel- og skjelettlidelser. Det har kommet fram at enkelte fysioterapeuter bruker
injeksjonsbehandling med kortison med eller uten lokal bedøvelse. Saken er diskutert
men ikke endelig behandlet i referansegruppen.

-

Honorering av kolleger med spiss kompetanse i enkelte emne områder innenfor
allmennmedisin:
Mye av denne type undervisning har foregått i dugnadsånd. Da legen noen ganger må
være borte fra praksis hele eller halve dager blir det totalt sett tap ved å forelese på kurs.
Gruppen har reist spørsmål om eventuell halv eller heldags praksiskompensasjon i tillegg
til honorering av forelesninger. En er klar over den økonomiske byrden dette vil medføre
for NFA og andre kursarrangører. Gruppen mener den, til en viss grad, kan kompenseres
med økte kursavgifter mener gruppen.

-

Referansegruppens medlemmer deltok aktivt i forelesninger ved NFA’s kurs i fysikalsk
medisin for allmennpraktiserende leger, ”Røroskurset 2011”, under ledelse av Pål
Kristensen. Vi ser dette som et viktig bidrag til kompetanseøkning innen muskel- og
skjelettlidelser for allmennleger.

10.8 Referansegruppe for helseopplysning
Odd Winge (leder), Johnny Mjell, Olav Thorsen og Bård Natvig.
Etter vår samling i 2010 hadde vi flere ideer til videre arbeid, men så ble et av medlemmene syk,
og ny samling måtte utsettes. Situasjonen er fortsatt uklar, men vi håper å komme sammen i løpet
av året for å fortsette der vi slapp. Vi planlegger en ny samling når hans helsesituasjon tillater
det.
10.9 Referansegruppe for legevaktsmedisin
Medlemmer: Helen Brandstorp (leder), stip. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM),
Tromsø;
Kristine Asmervik, kommuneoverlege Malvik, fagrådsmedlem Trondheim IKLV
Jesper Blinkenberg, fastlege Askøy, forsker Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin(Nklm), Bergen;
Robert Burman, allmennlege i spesialisering, forsker Nklm,
NY: Øystein Furnes, fastlege, legevaktsjef og K-BEST instruktør Alta.
Espen Saxhaug Kristoffersen, stipendiat Allmennmedisinsk seksjon Oslo
Jan-Petter Lea, fylkeslege i Nordland
NY: Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege Vadsø
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Anne Kathrine Nore, leder for allmennmedisinsk seksjon Oslo kommunale legevakt
Brynjar Reberg, fastlege Oslo
NY: Kristin Cotta Schønberg, fastlege Askøy
NY: Marte Kvittum Tangen, fastlege Tynset
Janecke Thesen, fastlege, forsker og fagutvikler, Osterøy og Nklm mm.
I tillegg er Karsten Kehlet og Ståle Onsgård Sagabråten med som passive medlemmer.
Gruppen ble opprettet des. 2005 etter initiativ fra Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (Nklm).
Møteaktivitet
Referansegruppen har jobbet videre med teamet Vold på legevakt i 2011. Funn fra Nklm har vist
at 1 av 3 ansatte på norske legevakter har vært utsatt for vold og var tema på heldagsmøte i
desember 2010. I februar’11 sendte vi et forslag til seminar om der vi foreslo et samarbeid
mellom NFA, Af og Sykepleierforbundet. Forslaget ble godt mottatt i NFA og Af og videresendt
til Legeforeningen sentralt. Siden har vi, tross purringer, ikke hørt noe om hvordan denne saken
står. Ellers ingen samlende møter i gruppen.
Fagutvikling og fagpolitisk arbeid
 Vi har nesten ikke blitt bedt om innspill til høringsarbeid i NFA i 2011 og bare gitt et
innspill. Mangel på involvering har vi problematisert og det er bedret i 2012.
o Forslag til høringssvar om Nasjonal standard for luftambulanseleger
 Vi har svarte positivt på henvendelse om å delta i revisjon av nasjonal standard for
prehospital akuttmedisin, fra en anestesilegegruppe. De har ikke fulgt opp sitt initiativ.
 Et medlem møter som observatør i Norsk Resuscitasjonsråds styre fra 2011
 Flere medlemmer har også i år både vært med å arrangere og bidratt på Norsk
legevaktsforums tverrfaglige lederkonferanse på Hurtigruta og på den årlige kongressen, i
år i Oslo.
 Et medlem er med i styret til Norsk legevaktforum.
 Leder har møtt i referansegruppen til Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin, OUS
Ullevål
 Bidratt med innspill og i ett møte med avdelingen i Hdir. som jobber med Nødnettet.
 Leder har bidratt i en kunnskapsoppsummering i regi av Kunnskapssenteret om
triagesystemer for prehospitale systemer:
http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/Lite+kunnskap+om+effekten+av+triagesystem
er+brukt+f%C3%B8r+akuttinnleggelse+i+sykehus.14255.cms
 Medlemmer både bidrar og leder en total revisjon av Legevakthåndboken
 Medlemmer har skrevet artikkel om e-læringsressurs for akuttmedisinkurs i Utposten nr 7
Kurs og undervisning
 Medlemmer har produsert en fritt tilgjengelig e-læringsressurs spesielt for
akuttmedisinkurs for allmennleger og turnusleger.
Dette er gjort i samarbeid Nasjonalt senter prehospital akuttmedisin og
kompetanseavdelingen på Ahus, med tilknytning til Nklm og NSDM. Støtte til arbeidet
kommer fra Nklm, NSDM, legeforeningen og fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Spesialitetskomiteen i Anestesiologi har kommet med innspill, samt andre fagfolk i ulike
nettverk.
Ressursen er godt profilert i relevante e-postnettverk, med artikkel i Utposten nr 7, i møte
med leder for Spesialitets komiteen i allmennmedisin og ved formidling på NFA’s årlige
møte for kurskomitéledere. Det er godt mottatt i mange miljø, også ambulansefaglige.
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Medlemmer er regelmessig med å arrangere akuttmedisinkurs for allmennleger.
Medlemmer er regelmessig med å arrangere akuttmedisinkurs for turnusleger i
kommunehelsetjenesten.
Medlemmer deltar i Grunnkurs A og underviser om legevaktmedisin
Medlemmer deltar i undervisning av legestudenter i legevaktmedisin og akuttmedisin
Medlemmer går foran lokalt mht å realisere det forskriftsfestede kravet om lokal trening i
samhandling, gjerne i team

10.10 Referansegruppe for gastroenterologi
Medlemmer:
Fjermestad Torgeir: torgeirf@online.no Spes. i allm.med. og samfunnsmed. Ranheim Legesenter
Hilt Karl karl.hilt@gmail.com Forskningsstipendiat og fastlege, Ranheim Legesenter.
Juul-Hansen Paul paul.juul-hansen@broadpark.no Spes. i allm.med. og indremedisin, dr. med.
Rasta Legesenter.
Kristensen Pål: paal.kristensen@bntv.no Spes. i allm.med. Ranheim Legesenter og leder for
referansegruppen
Urnes Jørgen: jorgen.Urnes@ntnu.no Universiteslektor, dr. med. og fastlege ved Edda legesenter,
Trondheim
Wensaas, Knut Arne: awensaas@online.no Spes. i allmennmedisin, Kalfaret legesenter, og
stipendiat ISM, Bergen
Kompetansepersoner:
Hetlevik Irene: irene.hetlevik@ntnu.no Professor i allm.med., NTNU
Johannessen Terje: terje.johannessen@nhi.no Redaktør for NEL og professor II i allm.med.
NTNU
Johnsen Roar: roar.johnsen@medisin.ntnu.no Professor i anvendt samfunnsmedisin, NTNU
Løge Ingard: ingard.loge@ntnu.no Spes. i allm.med. og redaktør NEL
Petersen Hermod:
hermod.petersen@ntnu.no Professor emeritus NTNU og æresmedlem
Vandvik Per Olav: per.vandvik@start.no Overlege Med. Avd. ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik,
og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester
Formål:
Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i
allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.
Forskning:
Knut Arne Wensaas disputerte for PhD-graden høsten 2011 med temaet irritabel tarm og
tretthetssyndrom etter giardiasis. Karl Hilt har et pågående prosjekt vedr. Calprotectin i
allmennpraksis. Pål Kristensen deltar i et prosjekt om irritabel tarm og tykke journaler i
allmennpraksis. Gruppen har ingen prosjekter felles.
Møter/Kurs/Undervisning:
Medlemmene og kompetansepersonene har individuelt hatt studentundervisning, deltatt og
bidratt på ulike kurs og kongresser innenfor allmennmedisin og gastroenterologi nasjonalt og
internasjonalt. Lederen deltok på fellesmøte for referansegruppene i NFA i Oslo. Medlemmene
oppdaterer gastrokapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok og er fagmedarbeider for
gastrokapittelet i Norsk Legemiddelhåndbok.
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Internasjonal kontakt:
Vår referansegruppe ble opprettet i 2003 som resultat av medlemmenes kontakt med europeiske
kollegaer gjennom mange år og deltakelse i ”The steering committee” i ESPCG, the European
Society of Primary Care Gastroenterology, siden 1996. Se hjemmesiden www.espcg.eu der vår
norske gruppe er representert med egne sider. ESPCG har økt sin aktivitet de siste årene og stiller
økende krav til aktiviteten i nasjonale grupper. ESPCG arbeider bl.a. med retningslinjer,
flernasjonale forskningsprosjekter og arrangerer symposier på nordiske kongresser i
allmennmedisin, WONCA kongresser og europeiske kongresser i gastroenterologi.
Gruppen har hatt laber aktivitet i 2011. Nedleggelse av referansegruppen har vært vurdert, men
inntil videre består den som kompetansegruppe som kan kontaktes av andre ved behov.

10.11 Referansegruppe for astma og KOLS
Medlemmer:
Svein Høegh Henrichsen (leder), Arnulf Langhammer, Hasse Melbye,
Ola Storrø, Torbjørn Øien og Anders Østrem.
Nye medlemmer: Vi har i januar 2012 fått et stort tilsig av medlemmer som en følge av satsing
på nyrekruttering. Målet er at disse på sikt skal overta endel av arbeidet. Disse er:
Knut Weisser Lind ,Anita Jacobsen, Beraki Ghezai , Jørn Ossum Gronert, Kristian Høines, Geir
Sjaastad
Gruppen har som målsetning å implementere gjeldende retningslinjer for behandling av
obstruktive lungesykdommer. I motsetning til andrelinjetjenesten, må allmennleger jobbe
på tvers av ulike spesialområder og må da være mer symptomorientert i sin tilnærming til
pasienter. Gruppen jobber derfor også med tilgrensende områder som allergi, luftveisinfeksjoner
og hjertesvikt.
Møter
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 .
I samarbeid med nettverket Lunger i Praksis har vi hatt kurs på LHLs rehabiliteringssenter på
Røros videre hadde vi i november 2 emnekurs i Oslo som dekket kols og spirometri, samt astma,
allergi og hjertesvikt.. Det kom 140 deltagere.
Internasjonalt : Svein Høegh Henrichsen deltok sammen med kolleger fra Spania, Romania,
Hellas og New Zealand på 4 symposier under WONCA Europa kongressen i Warszawa
Anders Østrem er med i styret for IPCRG, en paraplyorganisasjon for lungeinteresserte
allmennleger i 38 land forbindelse med samarbeidet mellom IPCRG og WONCA er Svein Høegh
Henrichsen blitt oppnevnt som kontakt for WONCA Europa.
Vi har også et godt samarbeid med lungegruppene i våre danske søsterorganisasjoner DSAM ,
SFAM og med allmennleger i Island.
Offentlige utvalg:
Svein Høegh Henrichsen har deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgrupper på følgende områder :
Nasjonale retningslinjer for Kols,
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Nasjonale retningslinjer for røykavvenning i allmennpraksis og
Nasjonale retningslinjer for hjemmerespiratorbehandling
Svein Høegh Henrichsen er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Råd for Tobakksforebygging.
Arnulf Langhammer har deltatt i Helsedirektoratets arbeid med Nasjonale Kols retningslinjer
Anders Østrem er oppnevnt til Kols rådet av Helsedirektoratet
Gruppen er også aktive på forskningsfronten og Ola Storrø og Torbjørn Øien har tatt
doktorgraden iår, slik at vi nå har 4 medlemmer med doktorgrad.

10.12 Referansegruppe for arbeid og velferd
Kjartan Olafsson (leder), Hanne Undlien, Beate Smetbak og Stein Nilsen
Gruppa har ikke hatt intern aktivitet i 2011, men medlemmene har vært deltatt i arbeidet med
sykmelderveileder, statistikk og opplæring.
10.13 Referansegruppe for diabetes
Kristian Furuseth (leder), Anne Karen Jenum, John Cooper og Kristian Midthjell.
Det har ikke vært aktivitet i regi av referansegruppa i 2011. Enkeltmedlemmene er aktive, blant
annet med kursvirksomhet.
Referansegruppa trenger nå en fornyelse. De fleste medlemmene er ikke lenger aktive i
allmennpraksis. Gruppas gjennomsnittalder er også etter hvert ganske høy. Oppgavene fremover
inkluderer blant annet arbeid for revisjon av retningslinjene for behandling av diabetes og arbeid
med samhandling mellom de forskjellige nivåene i helsetjenesten.
10.14 Referansegruppe for psykiatri
Gruppa har for tiden ingen leder, og det har ikke vært aktivitet i 2010.
10.15 Referansegruppe for gynekologi
Medlemmer:
Maria Romøren (MR)
Hilde Beate Gudim (HBG)
Kari Hilde Juvkam (KHJ) – leder

HBG
 Medlem av arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratets som utredet anbefalinger for
Fødselsomsorgen i Norge. Avsluttet.
 En av NFA`representanter i Helsedirektoratets arbeidsgruppe; Retningslinjer for
barselomsorgen. Pågående.
 Representant for allmennlegene i gjenopptakelse av arbeidet med Elektronisk helsekort
for gravide. Pågående.
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MR




Som PKO og allmennlege sterkt involvert i Områdeplanen for Svangerskap-, fødsel- og
barselomsorgen i Vestre Viken HF. Denne er nylig vedtatt, og det er svært gledelig å ha
fått gjennomslagskraft for at seleksjon av risikogravide er svært viktig slik at
førstegangsundersøkelsen bør i utgangspunktet foregå hos fastlegen.
Medlem av arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet vedrørende ”Oppfølging av
kreftoverlevere med særlig fokus på seneffekter” . Sophie D Fosså har ledet gruppen og
innstillingen ble overlevert Helsedirektoratet i desember 2010.
Artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening, Legemidler i praksis:
”Medikamentell behandling av menstruasjonsrelaterte plager.” Publisert i Tidsskrift for
den norske legeforening nr 9/10, 2011. Sammen med KHJ
Artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening, Legemidler i praksis: ”Medikamentell
forskyvning av menstruasjon”. Sammen med KHJ. Pågående.
Fagfellevurderer av gynekologisk artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening.
Avsluttet.
Kursleder ”Onkologi og lindrende behandling” i regi av OUS.

Arbeide med til revisjon av Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i allmennmedisin,
gynekologiske infeksjoner, på oppdrag fra Hdir, i regi av antibiotikasenteret, UiO.
Sammen med KHJ og Harald Moi. Pågående
Medlem av Folkehelseinstituttets nettverk for smittevern mot seksuelt overførbare
infeksjoner, ett møte i 2011.

KHJ
 Publisert artikkelen ”Medikamentell behandling av menstruasjonsrelaterte plager.” under
Legemidler i praksis i Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 9/10, 2011. Sammen
med HBG.


Arbeide med til revisjon av Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i allmennmedisin,
gynekologiske infeksjoner, på oppdrag fra Hdir, i regi av antibiotikasenteret, UiO.
Sammen med Maria Romøren og Harald Moi Pågående.

 Medlem av en gruppe oppnevnt av helseforetak Sør/Øst som i regi av Helsedirektoratet
skal utrede bruk av HPV testing i primærscreening. Pågående.
 Bidratt med med ulike foredrag; bla den årlige oppdateringen i prevensjon på kurs i
farmakoterapi arrangert av institutt for farmakoterapi, UiO og flere foredrag/paneldebatt
deltager på NFA’s emnekurs i gynekologi på Geilo .


Artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening, Legemidler i praksis: ”Medikamentell
forskyvning av menstruasjon”. Pågående.

Hilde Beate Gudim og Kari Hilde Juvkam har etter mange års virke i referansegruppe gynekologi
overlatt vervene til yngre krefter.
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10.16 Referansegruppe for sykehjemsmedisin
Det er ikke kommet årsmelding.
.
10.17 Referansegruppe for kognitiv terapi (KT i AM)
Referansegruppen har påtatt seg som hovedoppgave å arrangere minst ett årlig kurs innen temaet
KAT i allmennpraksis, samt spinoff prosjekter fra dette og utdanning i KAT for allmennleger.
Referansegruppas medlemmer består hovedsakelig av kandidatene fra det første innføringskurset
i KAT for allmennleger, ledet av Sverre Lundevall og Bente Aschim. Leder i referansegruppa er
Janecke Thesen, nestleder er Nils Kolstrup. Gruppa har egen mailliste
Kurset i 2011 ble holdt på Jeløy Radio ved Moss, 23.-24. mai med 33 deltakere.
Foreleser var professor Hans Nordahl fra NTNU.
Tittel: ”Verktøy og ferdigheter i allmennmedisin”. Kurset var interaktivt med bruk av rollespill,
gruppeaktivitet og videodemonstrasjoner. Stikkord var: Hvilke psykiske lidelser behandles i
førstelinjetjenesten, diagnostikk, kasusformulering, problemliste, hjemmeoppgaver og
implementering i allmennpraksis.
På Nordisk kongress i allmennmedisin i juni 2011 holdt Nils Kolstrup, Ole-Richard Haavet og
Bente Aschim en workshop sammen med nederlandsk kollega. Luc G. Gidding om bruken av
kognitiv terapi i allmennmedisin (Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in primary health care.).
På European Psychiatry Congress i Wien presenterte Nils Kolstrup innlegget “The use of internet
in the treatment of depression in general practice (ICBT in GP)” omhandlende hvorfor det
innenfor rammene av vanlig norsk allmennpraksis sannsynligvis vil være mulig å bruke
Internettverktøyet MoodGym i vanlig Norsk allmennpraksis.
Det er inngått et nært samarbeid mellom NFA og NFKT (Norsk Forening for Kognitiv Terapi)
der bl. a Bente Aschim er styremedlem i NFKT i sin andre periode. Samarbeidet har bl. a
resultert i at det holdes innføringskurs årlig for allmennleger. Dette fjerde innføringskurset startet
november 2011 med 42 deltakere. Sverre Lundevall og Bente Aschim er kursledere. Samlingene
er i Oslo-området, men det er deltakere fra hele landet og det er veiledningsgrupper i Skien,
Kristiansand, Ålesund, Modum, Drammen i tillegg til fem veiledningsgrupper i Oslo.
Ved hjelp av midler fra opptrappingsplanen har Sverre Lundevall og Bente Aschim laget fire
pasienthistorier på til sammen 25 minutter om ferdigheter i allmennmedisin. Disse er tenkt brukt
i kurssammenheng.
Ved Universitetet i Tromsø arbeider en forskningsgruppe ledet av Nils Kolstrup og sammensatt
av psykologer ved psykologisk institutt og allmennleger ved allmennmedisinsk forskningsenhet
med et forskningsprosjekt, som har til formål å evaluere bruken av internett programmet
MoodGym til bruk som støtteverktøy i depresjonsbehandling i allmennpraksis. Prosjektet startet i
2010 og har nu begynt å oppnå resultater. Vi har etablert at det er fult mulig å bruke programmet
som støtteprogram i behandling av mild til moderat depresjon innenfor de 20 minutter en vanlig
konsultasjon varer. Vi samler kvalitative data for å finne ut hvordan pasienter bruker programmet
som arbeid mellom konsultasjonene. Vi vil avholde et legeforeningskurs i basale kognitive
teknikker og bruk av MoodGym 23-24/3 -12. Til kurset er det lavet en video på 30 min som
demonstrerer bruk av basale kognitive teknikker og dessuten korte videoer på få minutter, som
demonstrerer enkle intervensjonsteknikker. Videoen og deler av kurset er betalt av midler fra
opptrappingsplanen. Etter kurset vil videoen være tilgjengelig på internett. Det er meningen at
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linker til denne video vil bli lagt ut på NEL og evt. også på legeforeningens sider, nøyaktig
plassering må koordineres med Sverre Lundevall og Bente Aschim. Vi arbeider også med en
internettside msh.no som vi håper blir en del av en psykiatrisk verktøykasse til bruk i
allmennpraksis. Som en del av Barents programmet er det innenfor de siste uker innledet et
samarbeid med russiske allmennleger om bruk av kognitive teknikker i russisk primærmedisin.
På kurset i mars vil en norsktalende russisk lege delta som observatør for å evaluere muligheter
for nærmere samarbeid mellom norske og russiske allmennleger i bruk av internettstøttet
depresjons og angstbehandling. Endelig reiser Nils Kolstrup og hans gruppe til Australia for å
videreutvikle allerede påbegynt samarbeid med forskningsmiljøer ved Australian National
University i Canberra.
Vår gruppe har presentert gruppens arbeid i en artikkel i Tidsskrift for Kognitiv Terapi tittel
“Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med
helsepersonell.” Ragnhild Høifødt som er stipendiat I vår gruppe har fått publisert artiklen
“Effectiveness of cognitive behavioural therapy in primary health care: A review.” I Tidsskriftet
Family Practice artikkelen blev omtalt som en artikkel av ekstra høy kvalitet av et
evalueringsorgan på McMaster universitet.
I studieplanen på legestudiet i Tromsø er det på 4de og 6te år introdusert forelesninger og øvelser
i kognitive teknikker.
Det er startet opp en arbeidsgruppe for å jobbe med praktiske verktøy på NEL, dette arbeidet er
ikke kommet i gang.
Sentrale personer i referansegruppa har publisert en vitenskapelig artikkel om KAT i
allmennpraksis: General practitioners ’ experiences using cognitive behavioural therapy in
general practice: A qualitative study.
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/02813432.2011.595582
Janecke Thesen, Jannike Reymert og Nils Kolstrup har startet et samarbeid om livsstilsendringer
med KAT som resulterer i kurs på Jeløy Radio april 2012
Ole Richard Haavet fortsetter med studentundervisning i KAT på medisinstudiet i Oslo, både i
allmennmedisinsk termin og i psykiatriterminen.
10.18 Referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)
Referansegruppa for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) ble etablert mai 2009 i
forbindelse med Nordisk allmenlegekongress København
Gruppa består av: Aase Aamland, Trude Bakke, Barbara Baumgarten-Austrheim, Dag
Bruusgaard, Esperanza Diaz, Geir Flatabø, Linn Getz, Stefan Hjørleifsson, Henrik Høberg, Kirsti
Malterud (leder), Lars Tore Nerbøvik, Peter Prydz, Guri Rørtveit, Signe Nome Thorvaldsen, Liv
Tveit Walseth og Katrine Wennevold.
Gruppas gjøremål i perioden:
 Gruppa har diskutert betegnelsen MUPS, og ikke funnet grunn til å endre denne.
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 Med tanke på kompetanse- og kunnskapsøkning omkring helsetjenestene for MUPSgruppa har undervisningsvideoen “Fra usikkerhet til mestring” vært viktig. Filmens
tredelte hensikter var å gi hjelp til allmennlegen for å overkomme hjelpeløshet i møtet
med MUPS – pasienter, yte bistand til gode diagnostiske strategier og gi eksempler på
pasientsentrert tilnærming uten unødig dikotomisering (kropp versus sjel) og med sterk
påpekning av at allmennlegen kan arbeide godt med slike pasienter.
Filmen ble bredt annonsert og gjort nedlastbar via Legeforeningens nettsider. Den har
vært brukt i veiledningsgrupper, kurs, undervisning av turnusleger og medisinstudenter,
og er vurdert som verdifull, spesielt om den blir brukt som diskusjonsgrunnlag for
kollegagrupper. Se for øvrig Stefan H sitt intervju med Peter P om filmen i Utposten 4/11:
Undervisningsfilm om medisinske uforklarte plager og symptomer: Fra usikkerhet til
mestring.
 Med tanke på samhandling omkring pasienter med CFS og mangelen på oversikt over
hvem som gjør hva og hva som blir gjort var det knyttet positiv forventning til
Kunnskapssenterets rapport av juni 2011 om forholdene knyttet til CFS. Denne viser at
kognitiv adferdsterapi og gradert treningsterapi har positiv effekt på fatigue og
livskvalitet når disse tilnærmingene prøves ut på pasienter med mild til moderat
sykdomstilstand. For andre tiltak, enkeltstående så vel som sammensatte, er
dokumentasjonen av svært lav kvalitet eller også helt fraværende. Det betyr at vi trenger
mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt.
Et rundskriv er under utarbeidelse i HDir etter denne rapporten og bygger for en stor del
på innspill som kom fra NFA og fra brukerorganisasjonene. Fra MUPS-gruppas side er
det viktig å fastholde at egnede pasienter fortsatt bør kunne henvises til CBT og GET.
Ellers er de viktige konklusjonene i rapporten at Helsedirektoratet ikke kan anbefale at det
offentlige finansierer den typen behandling Kenny deMeirleir viser i sine studier. Det
anbefales å identifisere pågående studier og oppsummere eksisterende studier om
årsakssammenhenger og diagnostikk. Nye forskningsprosjekter og anbefalinger om
intervensjon må ses i forhold til sykdomsgraden og i forhold til hvilken fase av
sykdommen pasienten befinner seg i. Det anbefales vurdert økte midler til forskning om
årsaksforhold og behandling.
Det legges til rette for å innhente og spre erfaringsbasert kunnskap bl.a. gjennom
regionale erfaringskonferanser. Det vurderes opprettelse av en nasjonal behandlings-/
kompetansetjeneste for CFS for en tidsbegrenset periode. Biobanken på OUS – Aker
knyttes tett opp til den nasjonale tjenesten.
Det anbefales brukt spesifikke diagnosekriterier (reviderte Canadakriterier).
Det anbefales opprettelse av ambulante team for barn, unge og voksne i alle
helseregioner, at det startes et arbeid for å utvikle gode modeller for hvordan barn som
pårørende til pasienter med CFS skal følges opp, at det opprettes regionale poliklinikker
og rehabiliteringstilbud som bygger på erfaringer og kompetanse fra bl.a. Sølvskottberget
og også regionale Lærings-og mestringskurs for pasienter og pårørende. Det anbefales en
videreføring av en landsdekkende Informasjonstelefontjeneste.
 I Fagrådet for CFS er en av MUPSgruppas deltakere, Barbara Baumgarten-Austrheim,
leder.
 NEL sin nettside for er oppdatert ved Kirsti
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 Det planlegges klinisk emnekurs for allmennleger i Vårkurset Finnmark 2012 om
MUPSpasienter med tema mestring og i PMU2012 tilsvarende om samme pasientgruppe.
Sistnevnte er i samarbeid med referansegruppa for kognitiv terapi.
 Artikkel til Utposten etter oppsummeringen fra kunnskapssenteret
antibiotikabehandling ved kronisk utmattelsessyndrom var planlagt...

om

10.19 Referansegruppe for barns helse
Tone Dorthe Sletten (leder) og Kari Løvendahl Mogstad.
Det er ikke kommet inn årsmelding.
10.20 Referansegruppe for ultralyd
Referansegruppens medlemmer har igjen jobbet mye med undervisning på kurs. Det er avholdt
Grunnkurs 1 og 2 på Oppdal i uke 10 og i Mosjøen i uke 42 etter invitasjon fra Nordland
Legeforening. Kursene er svært populære og vi opplever at stadig flere allmennpraktikere tar
ultralyd i bruk i sin praksis.
Referansegruppen treffes og har møter i forbindelse med kursene som avholdes og har derfor
ganske hyppig kontakt. Årsmøte med middag og overnatting ble avholdt i Østfold 9.-10. April.
Det var nyttig å kunne diskutere og planlegge uten å samtidig ha ansvar for kurs som avholdes.
Vi håper NFA har mulighet til å støtte oss for et lignende møte også i 2012. Ellers kommuniserer
vi hovedsakelig pr.mail.
Karoline van der Hagen hadde et innlegg på emnekurs i gynekologi for allmennpraktikere i
januar (Allmennmedisinsk ultralyd i gynekologi og obstetrikk).
Morten Glasø har holdt innlegg om diagnostisk ultralyd på høstseminaret til Solli klinikk
(Jessheim). Han deltar også i en arbeidsgruppe som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for
bildediagnostikk i primærhelsetjenesten.
Referansegruppens medlemmer sitter også i styret for FUA (Forening for ultralyd i
allmennpraksis). Hjemmesiden fuanorge.no, oppdateres jevnlig og gir informasjon om kurs,
undervisning, litteratur med mer. Foreningen administrerer dessuten en lukket facebookgruppe,
som har stadig økende antall medlemmer.
Referansegruppen har fått ett nytt medlem i 2011; dr. Finn Høivik i Trondheim.
Flere av referansegruppens medlemmer arrangerer lokale møter med undervisning og felles
øving. I Bergen har Svein Lundes gruppe i 2011 hatt 2 møter. Tema for møtene var "Ultralyd av
artrose og inflammatoriske leddsykdommer" på reumatologisk avdeling, Haukeland sykehus ved
overlege Klara Gjesdal og
"Ultralyd i 1. trimester, normal funn og patologi" ved overlege Knut
Bakke.
Geir Stene I Drøbak har hatt et møte med ultralydundersøkelse av kne.
Blant oss som sitter i referansegruppen og blant medlemmene i FUA går diskusjonen
kontinuerlig om hvordan ultralyd i allmennpraksis er håndtert og bør håndteres i fagforeninger og

54

avtaler. Kort sagt: det fremkommer at kollegene i økende grad ser på dette som et nyttig verktøy
som bidrar til faglig basert arbeidsglede, kunnskapshevning og raskere diagnostisering til beste
for pasient og samfunn. Skal mer av sykehusproblemer løses i 1.linje, er dette verktøyet sentralt
for allmennlegens kvalitetssikring og problemløsningens tidsramme, men dette samhandlingens
kjerneverktøy er ikke på myndighetenes agenda. Vi mener det snarest bør settes på dagsordenen
i høyere fora at bruken må honoreres i forhold til investering, tidsbruk og kvalifikasjoner slik at
det kan bli mulig for alle som ønsker det, å implementere dette verktøyet. Det vil være viktig at
dette finansieres i tillegg til rammeavtalen, av stat eller ved delvis egenbetaling, slik at ikke
takster bidrar til reduksjon i andre takster. I dag mener vi at vi hemmes av et begrensende
avtaleverk.

10.21 Referansegruppe for EPJ
Gruppa ble etablert våren 2010 etter et initiativ fra prosjektet Senter for allmennmedisinsk
kvalitet, SAK. Den er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.
Formål: «Vi trenger å utbedre EPJ systemene for å få gjøre en bedre jobb for pasientene våre.
Gruppen er for allmennleger med spesiell kompetanse og eller interesse
for temaet. Referansegruppas medlemmer vil utvikle og dele sin kompetanse med kolleger på
ulike måter». Ca 10 nye allmennleger er rekruttert til gruppen i 2011, til sammen er det flere enn
30 deltakere. Vi har allmennleger som samarbeider med alle de 4 store helseforetakene. Enkelte
har oppdrag i Meldingsløftet. I gruppa er det erfaringer med pilot på eResept og ELIN-k og
deltakere i utviklingen av Kjernejournal. I løpet av 2011 har flere leger kommet i gang med
eResept og PLO meldinger. Via felles medlemmer har vi kontakt med «Referansegruppen for IT
i spesialisthelsevesenet (OF og YLF)».
Referansegruppen møttes til et kveldsmøte under Nidaroskongressen i Trondheim i oktober (7
stk. deltok), ellers har arbeidsformen vært kontakt ved e-post i en lukket e-postgruppe og ellers
treff i ulike prosjekter. Det har vært mye erfaringsutveksling og samtale i e-postgruppen.
Referansegruppen har en offentlig nettside www.refepj.no.
Aktiviteter i 2011:
 EPJ løftet.
Dette springer ut av dokumentet EPJ-løftet som Regin Hjertholm leder og
referansegruppen har bidratt til. Det har vært 2 store prosjekter i samarbeid med KITH.
”Kartleggingsprosjekt” KITH-rapport 1034: 2011
http://kith.no/templates/kith_WebPage____3683.aspx
”Delprosjekt 1 i ”EPJ-løftet”. Prosjektet presenterte overordnet spesifikasjon for
NFA ved Tor Carlsen har ledet prosessen med å få på plass finansiering for fortsettelsen av
denne utviklingen. Samstemming av legemiddellister er prioritert og prosjektet fortsetter i 2012.
1) Samstemming av legemiddellister, 2) Mapping til Neklab i EPJ, og 3) Overføring av
hele EPJ mellom fastlegesystemene. KITH-rapport 1035: 2011
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3677.aspx
 Samarbeid med andre organer; prosjekter:
o Prosjekt Elektronisk løsning for forsikringserklæringer i fastlege EPJ. Regin
Hjertholm og Bent Larsen. Spørsmålet om utvikling av maler for ulike erklæringer
ble tatt opp 2011, og kontakt mellom forsikringsbransjen /Statens pensjonskasse
og referansegruppa resulterte i skisser/foreløpige kravspesifikasjoner til skjema og
uttrekksmekanisme (skade/forsikringstegning/uførhet). KITH har vært kontaktet
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om utforming av standardisert melding. Videre drøfting av prosjektet skal gå ut fra
Legeforeningens forhandlingsarena med forsikringsbransjen.
o Helse Sør-øst interaktiv henvisning og rekvirering; HSØ-IHR. Jan Emil
Kristoffersen er medlem av styringsgruppen. Odd Lauvskard, Regin Hjertholm,
Lars Wefring og Tom Ole Øren har deltatt på mange arbeidsmøter.
o Link til sykemeldingsveilder i EPJ, Hdir; Regin Hjertholm, Kjartan Olafsson.
o Nasjonalt meldingsløft, Styringsgruppen; Hdir, presentasjon av EPJ løftet i sept
2011. Inger Lyngstad.
o Faggruppen for IKT i helse og omsorg, organ i KS. Inger Lyngstad er repr. fra
Legeforeningen.
o Minstekrav for elektronisk meldingsutveksling, Hdir, referansegruppe for
"Kravdokument". Bent Larsen er repr. fra NFA.
o Prosjekt Brukerstøtte i regi av Nasjonalt meldingsløft, Hdir; Odd Lauvskard er
repr. fra NFA.
o Arbeidsgruppe ”Bruk av NHN-Adresseregister”, Hdir, Asgeir Haugedal er repr.
fra NFA.
o Prosjektledermøter i Nasjonalt meldingsløft, Hdir; Inger Lyngstad er repr. fra
NFA.
o Brukergruppe som skal videreutvikle beslutningsstøtte for FEST og eResept,
Statens legemiddelverk; Bent Larsen, Lars Wefring, Sveinung Gangstø er repr. fra
NFA.
o Brukergruppe for NOKLUS Diabetesskjema, NOKLUS og Norsk diabetesregister
for voksne; Rolf Reitan og Inger Lyngstad.
o Pilot MedRave4, SAK/MedRave; rekruttering av legekontor.
o HOD og NHN: Dialogkonferanse om helsetjenester i en digital hverdag.
Regjeringen vil i løpet av 2012 fremme en stortingsmelding om elektronisk
samhandling i helse og omsorgssektoren. Tor Carlsen og Regin Hjertholm.
o DIPS-Interactor, Regin Hjertholm.
 Kurs, bidrag med foredrag og arrangement
o Erfaringskonferansen for ELIN-k, februar 2011.
Program og foredrag;
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3674.aspx
o PKO konferansen i Drammen 2.sept 2011. lenke til program og presentasjoner:
https://sites.google.com/a/fastlegeservice.no/pko-start/arkiv/referat-nasjonaltmoete/pko-konferansen-i-drammen
o HelsIT–HelseInformatikkuka i Trondheim 2011
Program: http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3649.aspx
Foredrag: http://www.kith.no/upload/6401/HelsIT-2011_HOD-4_Tor_Carlsen.pdf
og
http://www.kith.no/upload/6456/HelsIT-2011_P2A-1_Regin_Hjertholm.pdf
o Nidaroskongressen 2011, EPJ – workshop 20.okt.2011
Program: http://nidaroskongressen.no/index.cfm?id=341585
Foredrag: http://nidaroskongressen.no/index.cfm?id=362226
o Samhandlingsmøte i Vestfold 26 okt.11 med fastleger og sykehusleger PKO
SIV; foredrag om samstemming legemiddellister, EPJ løftet.
Program:
http://www.siv.no/webpro/fagfolk/index.asp?Database=webpro&Dokument_Type
=660300&FraType=&Tittel=PraksisKonsulentOrdningen&Dok_Idx=15993&fraU
RL=&Meny2=660301&Nyhet_Type=660302
 Uttalelser til
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o Innspill til NFA; Høring - Minstekrav til det moderne IT-legekontor; Minstekrav
til meldingsutveksling.
o Innspill til NFA: Høring - Nasjonal kjernejournal
o Innspill til NFA; Høring - Om avtalestruktur og minimumskriterier for tilknytning
til Norsk helsenett SF
o Innspill til NFA; Høring - organisering av IT-standardisering i helsesektoren
o Innspill til NFA; Høring - Veileder - Bruk av elektronisk henvisning og epikrise
o Innspill til AF og NFA; Visjoner for IKT i helsevesenet sett fra
allmennmedisinens ståsted
Samarbeid med EPJ utviklere/ leverandører. Samarbeid om kurs med mer.
Samarbeid med andre organer i legeforeningen:
o EPJ løftet ble omtalt i medlemsbrev fra NFA 14.04.11
o Honorartakst for eResept; ble innført 01.07.11
o Innsamling av iverksatte og planlagte IT-tiltak som vil påvirke
legekontorsystemene; innspill til NFAs tilbakemelding til Hdir (MedRave og EPJ
løftet)
o Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet (OF og YLF)
o NFA og lederne i NFAs referansegrupper møte i november 2011, Inger Lyngstad
deltok.
Offentlig nettside www.refepj.no, flere medlemmer har bidratt til nettstedet som har
samlet mye informasjon. Nettstedet hadde 6130 besøk i 2011.
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

10.22 Referansegruppe for fengselshelsetjeneste
Gruppa har to medlemmer:
Kjetil Karlsen (leder), fengselslege i Tromsø
Andreas Wedervang-Resell, fengselslege i Skien
Publikasjon: Helsehjelp i fengsel (Svein-Erik Ekeid og Kjetil Karlsen) – kapittel i boka ”Med
loven mot makta – Juss-Buss i 40 år, Novus forlag, Oslo 2011
Deltakelse i offentlig debatt: Karlsen har deltatt med synspunkter på viktigheten av godt
helsetilbud i paneldebatter og ved uttalelser og innlegg i lokale og nasjonale nyhetsmedier.
Annet: I samarbeide med Legeforeningens forhandlingsavdeling arbeider med å få innført
europarådets fengselsreglement i Norge.

11

LOKALE REPRESENTANTER

Foreningens lokale representanter (LR) er etter vedtektenes § 3-4-8 allmennlegerepresentanten i
kurskomitéen Legeforeningens lokalavdelinger. Er det flere allmennleger i kurskomitéen, utgjør
de Norsk forening for allmennmedisins lokale fagteam og konstituerer seg med en leder.
De lokale representantene inviteres til det årlige møtet med kurskomiteer og Spesialitetskomiteen
i januar.
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TILDELING AV PRISER

12.1 Løvetannprisen 2011
Årets vinner er Elisabeth Swensen
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter/2011/aretslovetann-elisabeth-swensen/
12.2 Skribentprisen 2011
Årets vinner er Drude Lind Bratlien for artikkelen «Fibromyalgi og diffuse plager
– gammelt eller nytt?» i Utposten.
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter/2011/aretsskribentpris-gikk-til-drude-lind-bratlien/
http://www.utpostenstiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_07/46_47_laererike%20kasuistikker_Utp_7_2010.pdf
12.3 Forskningsprisen 2011
Årets vinner er Halfdan Petursson
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-forening-forallmennmedisin/nyheter/2011/forskningsprisen-2011-til-halfdan-petursson/
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NFAS VEDTEKTER

Vedtatt på NFA’s årsmøte i Kristiansand 12.mai 2011.
Se: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/ARSMOTER-OGARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/
Samt dokumenter vedrørende samarbeid mellom NFA og AF, 2006:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/ARSMOTER-OGARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/
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