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1

STYRET

I 2009 har foreningen hatt skifte av styre.
1.1
Styret 1.9.2006/7-31.8.2009
Gisle Roksund, Siljan, leder
Trond Egil Hansen, Bergen/Longyearbyen, nestleder
Helen Brandstorp, Tromsø
Karsten Kehlet, Finnsnes
Marit Hermansen, Namnå
Trine Bjørner, Oslo
Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen
Varamedlemmer:
Arnfinn Seim, Rissa
Marte Kvittum Tangen, Tynset
Morten Laudal, Son
1.2
Styret 1.9.2009-31.12.2009
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
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NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE

Foreningen er for tiden direkte representert i Landsstyret med tre representanter gjennom
Valggruppe 3 – allmennmedisin.
For perioden 1.9.2007-31.8.2009 er følgende representanter:
Gisle Roksund
Helen Brandstorp
Marte Kvittum Tangen
Nestleder Trond Egil Hansen er representert i Landsstyret som medlem i Sentralstyret.
For perioden 1.9.2009 – 31.12.2009 er følgende representanter:
Gisle Roksund
4

Karsten Kehlet
Linda Elise Grønvold.
Vararepresentanter:
Leila Hodali
Trude Bakke
Torgeir Hoff Skavøy
Jan Arne Holtz
Stein Nilsen
Trine Bjørner
Morten Laudal.
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MEDLEMMER

Per 1.1.2009 hadde foreningen totalt 4 955 medlemmer, herav 44 assosierte.
Per 31.12.2009 hadde foreningen totalt 5 125 medlemmer, herav 42 assosierte.
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ÅRSMØTET 2009

Referat fra Årsmøte i Norsk forening for allmennmedisin 2009
Sted: Radisson SAS Hotel Norge, Bergen 7. mai 2009 kl 14.00-18.00

Det var 110 stemmeberettigede til stede i tillegg til gjester og sekretariat.
Til behandling forelå følgende saker:
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter, referenter og tellekorps
Gisle Roksund åpnet møtet.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.
Mette Brekke og Hans Høvik ble valgt til møteledere.
Knut-Arne Wensaas og Marte Lund Edvardsen ble valgt til referenter.
Arvid Mikelsen, Marina Myrdam og Wenche Brunell ble valgt til tellekorps.
2. Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.
3. Leders tale, innledning til debatt
Leders tale
Leder i NFA, Gisle Roksund, talte til årsmøtet.
Han redegjorde for det allmennmedisinske fagfeltet med fokus på allmennmedisinens
samfunnsoppdrag og fastlegenes offentlige legeoppgaver, inkludert legevakt og akuttmedisin.
5

Hilsen til Årsmøtet fra presidenten i Den norske legeforening, Torunn Janbu.
Debatt
Debatten varte 25 minutter og det var i alt 8 innlegg og 1 replikk.
Debatten dreide seg blant annet om forebyggende arbeid, legevakt, forskning i allmennmedisin
og samhandlingsprosjektet.
4. Årsmelding for 2008
Møteledelsen gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt. Det ble debatt på følgende punkt:
Pkt. 6.1. Styremedlemmenes faglige aktiviteter og representasjon
Det ble stilt spørsmål om omfanget er for stort og virker hemmende på rekruttering til styret, og
om det derfor ikke bør refereres. Trond Egil Hansen repliserte at det bør refereres, men at det bør
diskuteres om medlemmer utenfor styret kan ivareta noen av oppgavene.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2008 ble godkjent.

5. NFAs arbeidsprogram 2009-2011
Karsten Kehlet presenterte styrets forslag til arbeidsprogram.
Styrets forslag til arbeidsprogram 2009-2011
Faget allmennmedisin er i kontinuerlig utvikling i spennet mellom vitenskap og samfunn både
nasjonalt og internasjonalt. Norsk forening for allmennmedisin skal lede utviklingen av det
allmennmedisinske faget i Norge.
Faget skapes gjennom bevisst praksisutøvelse, akademiske og faglige aktiviteter. Styret ønsker å
stimulere dette arbeidet i nær dialog med medlemmene.
Et viktig mål er å bidra til økt refleksjon og debatt om fagets utvikling. I dette arbeidet ønsker vi
å styrke eksisterende møteplasser og bidra til å etablere nye.
Styret vil arbeide for at faget utvikles og utøves uten påvirkning av kommersielle aktører.
Styret vil arbeide for at intensjonen i Allmennmedisin 2020 følges opp.
Styret vil samarbeide med Allmennlegeforeningen i tråd med avtalen av 18.10.04.
Styret vil søke å oppfylle formålsparagrafen i foreningens vedtekter slik:
Grunn- videre- og etterutdanning
 Styrke kunnskapen om det særegne ved arbeid i allmennpraksis i grunnutdanningen
sammen med de akademiske miljøene
 Videreføre og -utvikle det eksisterende kurstilbudet i videre- og etterutdanningen
 Arbeide for å styrke fagutvikling og utdanningstilbud for allmennmedisinsk offentlig
legearbeid, herunder arbeid ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengselshelsetjeneste,
sykehjemsmedisin, samt legevaktsarbeid
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Spesialistutdanning
 Arbeide for at det blir et krav om å være spesialist i allmennmedisin for å kunne arbeide
selvstendig som allmennlege
 Arbeide sammen med spesialistkomiteen for å forbedre spesialistutdanningen, etablere
utdanningsstillinger og gjøre forløpet fram mot spesialisering mer strukturert
Forskning, kvalitetsutvikling og etikk
 Arbeide for at kunnskapsgrunnlaget for faget sikres gjennom allmennmedisinsk forskning
uavhengig av kommersielle interesser, og at denne kunnskapen implementeres i praksis
 Arbeide for å videreføre ordningen med allmennpraktikerstipend, samt styrke
Allmennmedisinsk forskningsfond og de allmennmedisinske forskningsenhetene
 Stimulere til økt refleksjon om etiske spørsmål
 Arbeide for en samlet strategi for kvalitetsbedring av allmennmedisinen, herunder
etablering av et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitetsutvikling, SAK
 Arbeide for økt finansiering til allmennmedisinsk forskning
Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre
fagområder
 Arbeide for at allmennlegeutvalgene og de lokale kurskomiteene fungerer som faglige
nettverk
 Arbeide for å etablere nye referansegrupper der det er behov
 Fortløpende arbeide for å klargjøre ansvars- og arbeidsfordeling mellom 1. og 2.
linjetjenesten
 Arbeide for at det blir et krav om praksiskonsulenter der det er hensiktsmessig
 Bidra til at PKO ordningen og andre samhandlingsarenaer får et bedre faglig grunnlag
 Bidra til økt bevissthet om prioriteringer i helsevesenet
 Bidra til at legevaktsarbeid fortsatt skal være et allmennmedisinskfagområde, ivaretatt av
allmennleger.
Internasjonalt arbeid
 Foreningen skal gjennom Woncas ulike organisasjonsledd og Nordic Federation of
General Practice delta i det internasjonale arbeidet med fagutvikling innen
allmennmedisin
 Arbeide for at internasjonale møteplasser gjøres uavhengig av legemiddelindustrien
Debatt og opplysningsarbeid
 Stimulere til faglig debatt blant medlemmene og delta i offentlig debatt, samt etablering
av nettsiden Fastlegen.no i samarbeid med Allmennlegeforeningen
Det kom 6 forslag fra årsmøtet:
1. Forslag fra Jørn Kippersund:
”Årsmøtet i NFA ber NFA utrede om det er hensiktsmessig å vurdere nytten av å engasjere en
lege som faglig sekretariatsleder til å avlaste og samarbeide med politisk leder.”
Vedtak:
Oversendes styret
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2. Forslag fra Elisabeth Swensen og Maria Hellevik:
Tillegg under Forskning, kvalitetsutvikling og etikk
”Årsmøtet pålegger styret å arbeide for at norsk fagspråk holdes i hevd ved å stimulere til bruk
av norsk språk i fagutvikling, forskning og formidling.”
Vedtak:
Vedtatt mot 2 stemmer
3. Forslag fra Elisabeth Swensen og Maria Hellevik:
Tillegg under Internasjonalt arbeid
”Årsmøtet pålegger styret å arbeide for en rimelig balanse mellom skandinaviske og engelsk
fagspråk på de fellesnordiske fagarenaene.”
Vedtak:
Vedtatt med 35 mot 25 stemmer
4. Forslag fra Pernille Bruusgaard
”Styret i NFA vil arbeide for å rekruttere kvinner i styre- og lederverv i våre allmennmedisinske
foreninger.”
Trukket til fordel for revidert forslag:
”Årsmøtet pålegger styret i NFA å søke samarbeid med AF for å rekruttere kvinner til
allmennmedisinsk foreningsarbeid.”
Vedtak:
Vedtatt mot 17 stemmer
5. Forslag fra Kjell Maartmann-Moe
Under spesialistutdanning
”Erstatte utdanningsstillinger med utdanningshjemler.”
Dette gir ny tekst:
”Arbeide sammen med spesialitetskomiteen for å forbedre spesialistutdanningen, etablere
utdanningshjemler og gjøre forløpet frem mot spesialisering mer strukturert.”
Forslaget ble trukket.
Forslag fra styret: ”Endre utdanningshjemler til utdanningsplasser.”
Dette gir ny tekst:
”Arbeide sammen med spesialitetskomiteen for å forbedre spesialistutdanningen, etablere
utdanningsplasser og gjøre forløpet frem mot spesialisering mer strukturert.”
Vedtak:
Vedtatt mot 6 stemmer
6. Forslag fra Olav Thorsen og Svein Steinert
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”NFA pålegges av årsmøtet å jobbe for at det innen 1.1.2014 blir et krav å inneha spesialiteten i
allmennmedisin for å jobbe selvstendig som allmennlege.”
Endringsforslag fra Kjell Maartmann-Moe
”NFA pålegges av årsmøtet å jobbe for at det innen 1.1.2014 blir et krav å inneha spesialiteten i
allmennmedisin.”
Forslaget fra Maartmann-Moe ble trukket av forslagsstiller.
Thorsen og Steinert sa seg enig i at deres forslag kunne oversendes styret. Forslaget om at
punktet skal tas inn i arbeidsprogrammet ble opprettholdt av Kjell Maartmann-Moe og årsmøtet
voterte over dette.
Vedtak:
Avvist mot 3 stemmer
7. Forslag fra Robert Tunestveit
”Årsmøtet ber styret intensivere arbeidet for å fremme allmennmedisinens plass i
grunnutdanningen.”
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
8. Forslag fra Eli Berg
”Årsmøtet i NFA for 2009 oppfordrer styret til ved neste årsmøte å sende ut valgkomiteens
forslag sammen med sakspapirene til årsmøtet.”
Trukket av forslagstiller
Valgkomitéens leder Elisabeth Swensen presenterte forslag til nytt styre.
6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag innen fristen.
7.
A Forslag til vedtektsendringer
Trond Egil Hansen presenterte styrets forslag til vedtektsendringer.
Styret foreslo å utvide AFU med en representant valgt av NFAs årsmøte gjennom følgende
vedtektsendring:
Gjeldende tekst:
§ 3-4-4 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
AFU består av leder, nestleder, 4 medlemmer, én observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre, og én observatør oppnevnt av Norsk samfunnsmedisinsk forenings
styre. Leder, nestleder og deres personlige varamedlemmer velges av Norsk forening for
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allmennmedisins årsmøte. De fire allmennmedisinske institutter/seksjoner oppnevner et medlem
hver med personlig varamedlem. AFUs medlemmer må være medlem av Norsk forening for
allmennmedisin.
AFU skal i nært samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning,
herunder:
Bidra til metodeutvikling og forskeropplæring.
Formidle veiledning til allmennpraktikere som ønsker å ta fatt på et forskningsprosjekt.
Forvalte ordningen med allmennpraktikerstipendene.
Arbeide for midler til den allmennmedisinske forskning.
Registrere og koordinere forskning innenfor norsk allmennmedisin.
Selv ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder.
Vurdering av forskningsprotokoller fra industrien og andre.
Fungere som etisk komité for den allmennmedisinske forskningen og høringsinstans for regionale
etiske råd i forskningsspørsmål.
Fungere som høringsinstans for andre forskningskomiteer.
AFU s internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Research in General Practice, A
Board in NCGP med forkortelse NCR.
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet.
Endres til:
§ 3-4-4 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
AFU består av leder, nestleder, 5 medlemmer, én observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre, og én observatør oppnevnt av Norsk samfunnsmedisinsk forenings
styre. Leder, nestleder, ett medlem og deres personlige varamedlemmer velges av Norsk forening
for allmennmedisins årsmøte. De fire allmennmedisinske institutter/seksjoner oppnevner et
medlem hver med personlig varamedlem. AFUs medlemmer må være medlem av Norsk forening
for allmennmedisin.
AFU skal i nært samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning,
herunder:
Forvalte ordningen med allmennpraktikerstipendene
Arbeide for å skaffe midler til allmennmedisinske forskning.
Kunne ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder
Arbeide med forskningsetiske og faglige spørsmål av særlig betydning for allmennmedisinsk
forskning
Fungere som konsulenter for regionale etiske komiteer i forskningsspørsmål
Tilby kvalitetsvurdering av forskningsprotokoller der AFUs anbefaling er etterspurt
Bidra til NFAs arbeid med forskningsrelaterte emner
AFUs internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Research in General Practice, A
Board in NCGP med forkortelse NCR.
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet.
Vedtak:
Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.
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B Forslag til retningslinjer for AFU
Trond Egil Hansen presenterte styrets forslag til endrede retningslinjer for AFU.
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
AFU er et fast underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). AFU består av leder,
nestleder, fem medlemmer og to observatører, én oppnevnt av Allmennlegeforeningens (AF) styre
og én oppnevnt av styret i Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM). Utvalgsmedlemmene
velges for perioder på to år. Leder, nestleder, ett medlem og deres personlige varamedlemmer
velges av NFAs årsmøte. De fire allmennmedisinske institutter/seksjoner oppnevner ett medlem
hver med personlig varamedlem. AFUs medlemmer må være medlemmer av Norsk forening for
allmennmedisin. Observatørene med personlige varaobservatører oppnevnes av AF og
NORSAM.
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet i NFA. AF og NORSAM betaler
utgiftene for observatørene. AFU-stipendene finansieres av Fond II i Legeforeningen innenfor
rammer vedtatt av Fond II, etter søknad fra AFU. AFU skal ha sekretær som lønnes på
timebasis av NFA.
Utvalget har to faste møter årlig, men kan ved behov ha flere møter. Utvalget tilstreber å arbeide
etter en konsensusmodell. Ved uenighet, avgjøres saken ved simpelt flertall. Ved eventuell
stemmelikhet, avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. For at utvalget skal være
beslutningsdyktig, må minst 50 % av medlemmene være til stede, inkludert leder og/eller
nestleder. Observatører har talerett, men ikke stemmerett. Ved inhabilitet ved tildeling av
stipend, vanligvis veilederposisjon for søker, skal vedkommende medlem fratre under behandling
av søknaden.
AFU skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning. AFU
skal










Tildele stipend til allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å
gjennomføre et forsknings prosjekt, eller medvirke til et
undervisningsopplegg/fagutvikling i allmennmedisin eller samfunnsmedisin med en klar
tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten.
Unntaksvis kan stipendet gis til søker fra annen yrkesgruppe, der problemstillingen har
klar allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk relevans.
Stipendet er et rekrutteringsstipend, særlig rettet mot nybegynnere i forskning.
Arbeide for å skaffe midler til allmennmedisinske forskning.
Kunne ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder
Arbeide med forskningsetiske og faglige spørsmål av særlig betydning for
allmennmedisinsk forskning; bl.a. forskning initiert av legemiddelindustrien eller av
forskningsmiljøer uten allmennmedisinsk ståsted som ønsker å forske på allmennleger
eller allmennmedisinske problemstillinger
Tilby konsulenttjenester til REK-ene i overensstemmelse med NEMs egne retningslinjer
(p.4)
Tilby kvalitetsvurdering av forskningsprotokoller der AFUs anbefaling er etterspurt
Bidra til NFAs arbeid med forskningsrelaterte emner, slik som høringsuttalelser o.a.

AFUs engelske tittel er: The Norwegian Committee on Research in General Practice, a board in
the NCGP med forkortelse NCR.
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Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
8. Forslag om utredning av Senter for Allmennmedisinsk Kvalitetsutvikling
Gisle Roksund presenterte styrets forslag.
NFAs årsmøte 2009 gir styret i oppdrag å utrede oppgaver for, samt etablering, drift og
finansiering av et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitetsutvikling. Framdriftsrapport legges fram
for NFAs årsmøte i 2010.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
9. Fastlegen.no
Trine Bjørner presenterte styrets forslag.
Forslag til vedtak på NFAs årsmøte 2009:
o Årsmøtet vedtar at arbeidet med å utvikle fastlegen.no settes i verk umiddelbart i tråd
med de faglige og økonomiske føringer som ligger i fremlagt rapport.
o Årsmøtet forutsetter at det etableres en avtale med AF med formål å etablere likeverdig
eierskap og økonomisk ansvar i tråd med de føringer som ligger i rapporten. Det
fremlegges en rapport om erfaringene etter to års drift av nettstedet, fortrinnsvis ved
årsmøtet i 2012.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
10. Regnskap for perioden 1. januar-31. desember 2008
Gisle Roksund la fram NFAs regnskap for 2008 med et overskudd på kr 774 486. Overskuddet
skyldes særlig to forhold; reduserte utgifter til SJPHC grunnet webløsning og mindre uttak fra
referansegruppene.
Vedtak:
Regnskapet er godkjent.
11. Budsjettforslag 2010
Forslag fra Honorarutvalget
1) Praksiskompensasjon for styrets medlemmer og foreningens medlemmer i NFA økes fra kr
6 000 til kr 6 150 per fraværsdag, kr 3 075 for halv fraværsdag.
2) Øvrige kompensasjoner inklusive leders og nestleders faste kompensasjoner holdes uendret.
3) NFAs styre bes i sitt budsjett for 2011 å forberede at Honorarutvalget kan foreslå en
korrigering for etterslep både for praksiskompensasjon og for øvrige utgiftskompensasjoner.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Gisle Roksund la fram forslag til NFAs budsjett for 2010 med et underskudd på kr 223 000.
Vedtak:
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Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ga styret disposisjonsrett innen budsjettets rammer.
12. Valg
A Leder, nestleder og styre NFA 2009-2011
Leder
Gisle Roksund
Nestleder
Karsten Kehlet
Medlem
Trine Bjørner
Medlem
Morten Laudal (tidl vara)
Medlem
Layla Hodali (ny)
Medlem
Torgeir Hoff Skavøy (ny)
Medlem
Trude Bakke (ny)
Vara
Stein Nilsen (ny)
Vara
Linda Elise Grønvold (ny)
Vara
Jan Arne Holtz (ny)
Vedtak:
Leder, nestleder og styremedlemmer m/vara ble valgt ved akklamasjon.
B Valgkomité
Gisle Roksund presenterte forslag til ny valgkomité.
Guri Rørtveit – leder til 2013
Elisabeth Swensen – medlem til 2013
Peter Prydz – medlem til 2013
Maria Hellevik – medlem til 2011
Bente Aschim – medlem til 2011
Sverre Borgen – vara til 2013
Anton Giæver – vara til 2013
Jannike Reymert – vara til 2011
Vedtak:
Valgkomité med foreslått sammensetning ble valgt ved akklamasjon.
C Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
Suppleringsvalg, ett medlem valgt av årsmøtet i NFA.
Forslag:
Anne Karen Jenum
Vedtak:
Valgt ved akklamasjon. Styret fikk fullmakt til å utpeke nye varamedlemmer.
13. Fastsettelse av tid og sted for årsmøte 2010
Bodil Hagen Sægrov, styremedlem i Oppland legeforening, presenterte tid og sted for neste
årsmøte:
Onsdag 5. mai på Radisson SAS Hotel Lillehammer.
Bergen, 7. mai 2009
Knut Arne Wensaas
Marte Lund Edvardsen
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STYRETS ARBEID
Foreningens arbeidsprogram 2009-2011

5.1
Generelt
Nytt styre trådte i kraft 1. september 2009. Styrene har hatt til sammen 10 styremøter, hvorav ett
på Svalbard hvor daværende nestleder bor, ett i Bergen i forbindelse med Våruka, ett
arbeidsmøte med det nye styret på Lien Fjellgard i Telemark, samt felles styremøte med AF på
Refsnes Gods i Moss. Ellers har styremøtene vært avholdt på Legenes Hus i Oslo. Styrene har til
sammen behandlet 191 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 %. I tillegg til dette er hun sekretær for Allmennmedisinsk
forskningsfond, samt for styringsrådet for prosjektene Allmennlegetjeneste og psykisk helse.
Styret vil takke for særdeles godt arbeid!
Når det gjelder økonomi, vises til egen sak på Årsmøtet.
Leder og styremedlemmer har deltatt i en rekke møter og utvalg, se kap 6.1.
De store sakene dette året har vært arbeid med den framtidige allmennlegetjenesten gjennom
prosjektene Allmennmedisin 2020, senere rapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet,
Samhandlingsreformen (HOD), Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK), samt
nettsiden fastlegen.no. I tillegg til dette har foreningen deltatt i en rekke ulike utredningsgrupper,
arbeidsgrupper, referansegrupper mv.
Styret har avgitt i alt 51 høringer, hvorav 5 felles med AF, se kap 7. Det er sendt ut 3
medlemsbrev, og disse ligger tilgjengelig på foreningens nettside.
5.2

Aktivitetskommentarer til arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet 7.5.09

5.2.1 Allmennmedisinsk fagutvikling
Faget allmennmedisin er i kontinuerlig utvikling i spennet mellom vitenskap og
samfunn både nasjonalt og internasjonalt. Norsk forening for allmennmedisin skal
lede utviklingen av det allmennmedisinske faget i Norge.
Prosjekt Allmennmedisin 2020, senere T-T-T

Prosjektet ble etablert i 2007 i samarbeid med Allmennlegeforeningen for å bidra til tenkning om
hvordan allmennmedisinen bør utvikles i framtida. Arbeidet ble oversendt ledelsen i
Legeforeningen i januar 2009, senere bearbeidet i sekretariatet og Sentralstyret. Den endelige
rapporten ble vedtatt i sentralstyret og presentert for Landsstyret under navnet Tillit – Trygghet –
Tilgjengelighet. Rapporten er en sentral referanse for det videre arbeidet med utviklingen av
allmennlegetjenesten og faget allmennmedisin. Rapporten er sendt alle medlemmer i AF og NFA
og er tilgjengelig på nettsiden, http://www.legeforeningen.no/id/154966.0
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Samhandlingsreformen og Stortingsmelding 47/2009

NFA var sammen med AF og moderforeningen sterkt engasjert i arbeidet med
Samhandlingsreformen fram mot sommeren 2009 da stortingsmelding 47 ble lagt fram. Vi hadde
regelmessige møter med arbeidsgruppen som var nedsatt av HOD. Fra høsten 2009 har statlige
myndigheter lukket sine dører og skriver på en proposisjon som skal leveres til Stortinget våren
2010. Vi er urolige for den situasjon som er oppstått med lite kontakt mellom Legeforeningens
ulike ledd og de sentrale helsemyndighetene i dette arbeidet. Vi er kjent med at det er lite
allmennmedisinsk kompetanse i så vel Hdir som HOD. Vi er også kjent med at mange sentrale
personer i arbeidet med St.meld 47 nå er i andre funksjoner, slik at det saksbehandlingsmessig
foreligger en bekymringsfull diskontinuitet. Foreningens leder har ved ulike anledninger
oppfordret helsemyndighetene til en bedre dialog, da vi har tro på at kontakt mellom de ulike
partene vil kunne bidra til at resultatet for den samlede helsetjeneste og for den enkelte pasient
vil bli best mulig.
Det er ikke til å legge skjul på at vi er spente. Med en stadig mer oppstykket
spesialisthelsetjeneste og uoversiktlig velferdssystem, er det viktig å kunne kontakte en kjent
fastlege når en blir syk eller er bekymret for helsa.
Forebyggende helsearbeid

Foreningens policydokument for forebyggende helsearbeid
(http://www.legeforeningen.no/id/128650.0) er fortsatt flittig brukt av styret. Tanker herfra er
bl.a. en rekke ganger spilt inn til arbeidsgruppen som arbeidet med Samhandlingsreformen i
2008/09. Etter vår oppfatning er forebyggende helsearbeid beskrevet på en naiv måte i
Stortingsmeldingen. Troen på effekten av økt innsats på det individuelt basert forebyggende
helsearbeid mangler etter vår oppfatning basis i moderne forskning.
Vi har en rekke ganger pekt på det store nasjonale ansvaret myndighetene har for systemtiltak fra
en rekke sektorer. Vi opplever en bekymringsfull passivitet fra myndighetens side på dette. Bl.a.
er diabetesepidemien først og fremst en epidemi av fedme og fysisk inaktivitet som må møtes
som sådan med sentrale samfunnstiltak som prispolitikk, ernæringspolitikk, samfunnsplanlegging
med økt fokus på hverdagsmosjon oa, og ikke reduseres til et individuelt ansvar for den enkelte
lege til å ta flere blodprøver. Vi er bekymret for at økt fokus på tidlig diagnostikk og behandling
vil føre til økt medikalisering og økte ressurser til unyttige tiltak.
Men vi har også pekt på at vi som allmennleger har et stort ansvar for å snakke med våre
pasienter om ulike forhold i livet som kan bedre den enkeltes helse. Arbeidet må baseres på å
mobilisere den enkelte persons egne ressurser til å fremme egen helse, og ikke i for sterk grad
fokusere på den enkeltes beregnede risiko for målbare parametre. Dette ansvaret må vi aldri løpe
fra. Og vi må utvikle bedre verktøy til å fange opp de av pasientene på vår liste som har behov
for oss, men som er dårligere etterspørrere.
Samarbeid med Norges Idrettsforbund

Foreningen har i samarbeid med Legeforeningens Informasjonsavdeling innledet et samarbeid
med NIF mtp reduksjon av røyking og snusbruk. Dette samarbeidet har også vist at foreningene
har mange sammenfallende synspunkter på hvordan forebyggende helsearbeid bør utvikles. Vi
savner en klar strategi fra offentlige myndigheters side hva gjelder bruk av private organisasjoner
og deres nettverk aktivt og planmessig i det forebyggende helsearbeidet. Samarbeidet er nå løftet
inn til å gjelde Dnlf og NIF. Det er også planlagt samarbeid med NIF når det gjelder fysisk
aktivitet.
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Svineinfluensa og pandemi

Foreningen samarbeidet tett med så vel sekretariatet i moderforeningen som AF i
Legeforeningens strategi vis à vis myndighetene når det gjaldt håndtering av den forventede
pandemien. Leder var tidlig i møter med ledelsen i Hdir og Folkehelseinstituttet og stilte bl.a.
kritiske spørsmål til grunnlaget for anslaget over forventet sykelighet og dødelighet, samt
risikokommunikasjon med befolkningen. Når en i ettertid ser at anslaget over dødelighet neppe
kan sies å ha vært noen blink, har vi likevel valgt ikke å kritisere myndighetene for dette, da vi
har respekt for at det alltid er vanskelig å trekke de riktige konklusjoner tidlig i en mulig epidemi.
Derimot er vi svært kritiske til myndighetenes gjennomføring av selve vaksinasjonen. Vi er av
den oppfatning at myndighetene på et langt tidligere tidspunkt skulle sørget for en god
kommunikasjon og samarbeid med fastlegene i vaksineringen, spesielt av personer med økt
risiko for alvorlig sykdom, herunder sørget for uttrekksverktøy for å identifisere risikoersonene.
I ettertid ser vi at det er stilt fundamentale spørsmål til WHOs håndtering av pandemien, bl.a. ved
WHO ansattes og rådgiveres kontakt med legemiddelindustrien. Det er av avgjørende betydning
for tilliten til offentlige myndigheter både nasjonalt og internasjonalt at de har nødvendig avstand
til legemiddelindustrien og stiller nødvendige kritiske spørsmål til ulike anslag og beregninger av
for eksempel en pandemis alvorlighetsgrad.
Sykmeldinger og IA-arbeid

Statsministeren gikk høsten 2009 nokså høyt på banen og proklamerte at han ville redusere
sykefraværet ved bl.a. å innføre ”svensk ordning med normerte sykmeldinger” med grunnlag i
enkeltdiagnoser. Foreningen har ved flere anledninger anført at de viktigste virkemider
samfunnet rår over når det gjelder å redusere dagens sykefravær, er økonomiske virkemidler mot
så vel arbeidsgiver som arbeidstaker, samt økt innsats fra arbeidsgiveres side når det gjelder IAarbeid.
I sykmeldingsarbeidet er det selvfølgelig viktig at allmennegene gjør en faglig god jobb. Det er
mulig at veiledere for sykmeldere kan bli et nyttig verktøy i dette arbeidet. Vi ønsker å bli trukket
tungt med i et slikt arbeid dersom det blir aktuelt. Styret har diskutert sykmeldingsordningen og
de tiltak som nå er presentert bringer svært lite nytt. Slike tiltak har tidlige ikke ført til redusert
sykefravær. Erfaring fra andre land tilsier at økonomiske tiltak er vesentlig mer effektive.
Helsetjenester i apotek

Flere styremedlemmer (leder, Bjørner og Hermansen) har i 2008 og 2009 deltatt i ulike
arbeidsgrupper i forbindelse med et arbeid som Hdir trakk i gang under overskriften
”Helsetjenester i apotek”. Apotekerforeningens forsøk på å utvikle apotekene til arenaer for
villscreening av glukose og kolesterol, samt legemiddelsamtaler uten obligat samarbeid med
fastlegene, synes så langt å være stoppet. Vårt bidrag til dette har vært substansielt, og vårt syn
har vært sammenfallende med pasientorganisasjonenes syn.
Høringer

NFA har avgitt 51 høringer i 2009, det vises til kap 7.
Arbeidsgrupper

NFA har vært representert i 59 ulike arbeidsgrupper, se kap 6.2.
5.2.2 Kommunikasjon med medlemmer
Faget skapes gjennom bevisst praksisutøvelse, akademiske og faglige aktiviteter. Styret
ønsker å stimulere dette arbeidet i nær dialog med medlemmene.
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Nettredaktøren har ønsket avlastning, og fra nyttår 2010 tar Marte Lund Edvardsen over som
ansvarlig for nettsidene. Vi takker Pernille Nylehn for god innsats!
Nettsiden er under kontinuerlig fornying. Høringsuttalelser, styrereferater, medlemsbrev og andre
aktuelle nyheter legges fortløpende ut på nettsidene. Når det gjelder invitasjoner til ulike kurs, er
styret av den oppfatning at en bør være tilbakeholdne med å sende ut alle tenkelige invitasjoner
elektronisk til medlemmene. Medlemmene kan lett ”drukne” i ulike invitasjoner. Som en
hovedregel mener vi at kurs bør markedsføres gjennom kurskatalog og nettside. Lokale
kursinvitasjoner kan sendes elektronisk gjennom fylkestillitsvalgtes tilgang til MinSide til
geografisk avgrensede områder. Invtasjoner til kurs som styret anser å være svært viktige, kan
etter styrets oppfatning sendes som elektronisk post til medlemmene.
Det er sendt ut 3 medlemsbrev i papirformat i 2009.
5.2.3 Møteplasser
Et viktig mål er å bidra til økt refleksjon og debatt om fagets utvikling. I dette arbeidet
ønsker vi å styrke eksisterende møteplasser og bidra til å etablere nye.
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 2009 hele 539 kurs som
tellende i videre- og etterutdanningen av spesialister i allmennmedisin.
Styret har videreført samarbeidet med Allmennlegeforeningen om ”de fire faste kurs” :
Lillehammer, Geilo, Solstrand og Nord-Norgekurset. Fra og med 2009 flyttes Lillehammerkurset
til Røros, kurset har også fått ny ledelse. Utdanningsutvalget har etablert nytt kurs til erstatning
for ”Legen og medarbeideren”. Styret arrangerte emnekurs i legevaktmedisin under
Allmennmedisinsk våruke 2009 i samarbeid med de Allmennmedisinsk forskningsenhetene i
Bergen og Trondheim, samt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
Styret har hatt løpende kontakt med ledere i faste underutvalg, årlig møte med lederne i
referansegruppene, regelmessige møter med spesialitetskomitéen i allmennmedisin, og
kontaktmøte for lokale representanter og kurskomitéer i januar 2009. Styret har også hatt møte
med veiledningskoordinatorene. Leder har sammen med AFs leder innledet samarbeid om
halvårlige kontaktmøter med lederne i Norsam og LSA.
Leder har også i 2009 deltatt på Allmennmedisinsk Universitetsmøte, denne gang i Bergen 19.20. oktober.
Styret inviterte til en felles tur for NFAs medlemmer til Wonca Europe kongressen i Basel, men
bare noen få meldte seg på. Turen ble derfor avlyst. Styret planlegger ny fellestur med 50
medlemmer til Wonca World konferansen i Cancun i mai 2010. For øvrig vises til rapport for
Utdanningsutvalget, kap. 8.3.
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5.2.4 Fagutvikling uten kommersielle aktører
Styret vil arbeide for at faget utvikles og utøves uten påvirkning av kommersielle
aktører
Styret har her videreført Legeforeningens politikk på dette området. Kursreglene ble endret på
Landsstyret i 2008, slik at den enkelte fagmedisinske forening nå gis tillatelse til at det arrangeres
utstillinger av medisinsk teknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige møter som også gir
tellende kurstimer (årsmøte, generalforsamling, vår-/høstmøte m.v.). For 2009 ga vi anledning til
slik utstilling under Allmennmedisinsk våruke i Bergen.
5.2.5 Oppfølging Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet
Styret vil arbeide for at intensjonen i Utvikling av Allmennmedisinen (tidl
Allmennmedisin 2020) følges opp
Rapporten Tillit – Tygghet – Tilgjengelighet er grunnlaget for vårt videre arbeid av fag og
rammer vis à vis myndighetene. Som beskrevet over i avsnittet om ”Samhandlingsreformen”, er
vi bekymret for myndighetenes manglende vilje til kontakt i løpet av høsten 2009. Men vi bruker
rapporten som vårt viktigste grunnlagsdokument i de situasjoner vi kan. Når det gjelder
enkeltsaker, vil vi spesielt trekke fram arbeidet med SAK, se nedenfor.
5.2.6 Samarbeid med Allmennlegeforeningen
Styret vil samarbeide med Allmennlegeforeningen i tråd med avtalen av 18.10.04
Leder i NFA har regelmessig, dvs nesten daglig, kontakt med AFs leder og har deltatt i de fleste
av AFs styremøter, samt på AFs tariffkonferanse. I tillegg har leder og nestleder i begge
foreningene hatt to ledermøter gjennom året. Leder i AF har tilsvarende møtt på de fleste av
NFAs styremøter. AFs observatører i AFU, KUP og AU har deltatt i arbeidet i de respektive
utvalg.
Styret vil søke å oppfylle formålsparagrafen i foreningens vedtekter slik:
5.2.7 Grunn-, videre og etterutdanning
Styrke kunnskapen om det særegne ved arbeid i allmennpraksis i grunnutdanningen
sammen med de akademiske miljøene.
Årsmøtet ber styret intensivere arbeidet med å fremme allmennmedisinens plass i
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. Flere av
styremedlemmene deltok på et seminar med David Price fra McMaster University
(Hamilton/Ontario, Canada) på UiO i mai 2009. Foreningen støttet også aktivt både instituttets
og studentenes kamp om å beholde utplasseringen allmennmedisin i 10. termin ved UiO.
Etter styrets oppfatning er prosessene bak utformingen av grunnundervisningen altfor lukket i
akademier og dekanater. Styret mener disse prosessene på en helt annen måte må åpnes for
samfunnsdebatt og påvirkning fra andre enn de interne universitetsmiljøer, og at
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allmennmedisinens plass må styrkes ytterligere. Utdanningsutvalget (AU) har engasjert seg sterkt
i dette arbeidet, og det vises til rapporten herfra, kap 8.3.
NFA og AU sendte høsten et brev til de fire dekanatene i Norge med spørsmål om oversikt over
undervisningen i allmennmedisin, og hvordan dekanatene har tenkt å forberede seg på det økte
behovet for allmennleger som Samhandlingsreformen legger opp til. Det foreligger ikke noe svar
ved årets utgang.
Flere styremedlemmer og varamedlemmer 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.
Videreføre og -utvikle det eksisterende kurstilbudet i videre- og etterutdanningen
NFA drifter i samarbeid med AF fire faste kurs, de tidligere ”Aplf-kursene”. NFA har faglig
ansvar for emnekurset under Allmennmedisinsk våruke. I tillegg er arbeidet med PMU 2010 godt
i gang.
Leder og styremedlemmer i NFA har 2-3 ganger årlig møte med spesialitetskomitéen i
allmennmedisin samt ledelsen i AF, for å diskutere ulike kursbehov, endring av spesialistreglene
mm.
Leder i NFA og medlemmer av AU deltar på det årlige seminaret for kurskomitéene på Soria
Moria i januar.
En viser ellers til Utdanningsutvalgets arbeid, se kap. 8.3.
Arbeide for å styrke fagutvikling og utdanningstilbud for allmennmedisinsk offentlig
legearbeid, herunder arbeid ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengselshelsetjeneste,
sykehjemsmedisin, samt legevaktsarbeid
Styret i NFA ledet prosjektet Legerollen i sykehjem, krav til kompetanse og eventuell
formalisering av denne, dette arbeidet er nå planlagt videreført i en sentralstyreoppnevnt
arbeidsgruppe for å utrede krav til kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin og har vært
representert i prosjektet Retningslinjer for godt legevaktsarbeid.
Utdanningsutvalget har arbeidet med ytterligere utdanningstilbud for allmennmedisinsk offentlig
legearbeid. Styret har hatt kontakt med Norsam om dette. Utover dette er flere av disse temaene
innarbeidet i rapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet.
5.2.8 Spesialistutdanning
Arbeide for at det blir et krav om å være spesialist i allmennmedisin for å kunne
arbeide selvstendig som allmennlege
Sentralstyret har vedtatt at det bør bli et krav om å være spesialist i allmennmedisin for å kunne
arbeide selvstendig som allmennlege. Dette er videreført i rapporten Tillit – Trygghet –
Tilgjengelighet, og kontakten med myndighetene i forbindelse med Samhandlingsreformen.
Saken ligger nå hos myndighetene. Til nå har KS vært tilbakeholdne i denne saken. Vi forventer
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at dette arbeidet videreføres av sentrale myndigheter. Vi er kjent med at Hdir arbeider med
omlegging av godkjenningen for spesialistutdanningen av norske leger, se nedenfor.
Arbeide sammen med spesialitetskomitéen for å forbedre spesialistutdanningen, utrede
muligheter for utdanningsplasser og gjøre forløpet fram mot spesialisering mer
strukturert
NFA, AF og spesialitetskomitéen for allmennmedisin samarbeider godt i denne saken.
Utfordringsbildet er nå preget av at Regjeringen raskt og uventet sommeren 2009 la fram forslag
til endring i spesialistgodkjenningen, ved at lovens mulighet for delegasjon til Legeforeningen,
ble trukket tilbake. Dette ble godkjent av Stortinget. Vi er nå kjent med at Hdir utreder bredt
hvordan og i hvilket omfang myndighetene bør ta over dette arbeidet. I dette arbeidet synes de å
ønske minimal kontakt med foreningen. Dette bekymrer oss svært. Vi har ved flere anledninger
pekt på behov for god kontakt med de aktuelle parter når slikt utredningsarbeid gjøres. Behovet
for utdanningsstillinger og -plasser er spilt inn en rekke ganger til myndighetene, herunder TTTrapporten.
5.2.9 Forskning, kvalitetsutvikling og etikk
Arbeide for at kunnskapsgrunnlaget for faget sikres gjennom allmennmedisinsk
forskning uavhengig av kommersielle interesser, og at denne kunnskapen
implementeres i praksis
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, samt utvikling av referansegruppene for
implementering i praksis.
Arbeidet med forskningsenhetene, forskningsfondet, AFU-stipendene og SAK er beskrevet
nedenfor.
Når det gjelder implementeringsarbeid, er vi opptatt av å utvikle referansegruppene. I 2009 er det
etablert to nye referansegrupper: Barns helse og ultralyddiagnostikk i allmennpraksis. I alt er det
ved årsskiftet etablert 20 referansegrupper i foreningen. Det vises til kap 10 for
virksomhetsrapporter.
NEL

NEL fikk ved slutten av året ikke fornyet avtalen med Helsebiblioteket om fri tilgjengelighet via
Helsebibliotekets nettsider, gjeldende fra 1.2.2010. NEL vil likevel være fritt tilgjengelig på
nettsiden www.legehandboka.no fram til 1. august 2010.
Da nyheten ble offentliggjort, kom det en særdeles sterk reaksjon på Eyr fra en rekke kolleger
rundt om i landet. Reaksjonen viste på en tydelig måte hvilken sentral plass NEL har i norske
allmennlegers hverdag. NEL har vært, og er fortsatt, det helt sentrale oppslagsverk og
beslutningsstøttesystem for norske allmennleger, og er i utstrakt daglig bruk.
Vi beklager den oppståtte situasjonen sterkt. Siden verken NFA eller moderforeningen har vært
kontraktspart, har vi ikke vært i posisjon til å hindre at situasjonen oppstod. Foreningen har en
rekke ganger, og i god tid før beslutningen ble tatt, frarådet Helsebibliotekets beslutning.
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Arbeide for å videreføre ordningen med allmennpraktikerstipend, samt styrke
Allmennmedisinsk forskningsfond og de allmennmedisinske forskningsenhetene
AFU har i 2009 delt ut i alt 51 .stipendmåneder. AFU-stipendene dekker en særdeles viktig
funksjon som lavterskeltilbud til nye forskere. Gjennom AFU-stipende kan allmennleger
frikjøpes inntil 6 måneder for å lage en mindre undersøkelse eller beskrivelse, evt forberede et
større forskningsprosjekt. Det vises ellers til kap x om AFU.
Leder i NFA er styreleder i Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF). I 2009 mottok fondet 42
søknader, og samlet søknadssum var kr 22 066 324. 27 søknader ble innvilget og det ble utbetalt
til sammen kr 12 410 000. Fondet har utviklet seg til å være en helt sentral forutsetning for drift
av de allmennmedisinske forskningsenhetene. NFA samarbeider tett med AF om avsetting av
tilstrekkelig med midler til fondet i forbindelse med de årlige forhandlinger om Normaltariffen.
Til nå har ikke staten bidradd med friske midler, Allmennmedisinsk forskningsfond er etablert
ved omdisponering av Legeforeningens fondsmidler.
Når det gjelder de fire allmennmedisinske forskningsenhetene (AFEr), har ikke staten på noen
måte innfridd de forventninger til basisfinansiering som staten ved HOD selv var med på å skape.
Omforent nødvendig basisfinansiering har tidligere vært beregnet til kr 20 mill, fordelt med kr 5
mill til hver av AFEne. Med statsbudsjettet for 2010, har staten bevilget kun kr 12 mill, dvs kr 3
mill til hver av enhetene. Dette er svært skuffende da daværende helseminister Bjarne Håkon
Hanssen lovte bl.a. under åpningen av Hallingforsk på forsommeren 2009, at nå skulle det satses
på allmennmedisinsk forskning.
NFA har ved en rekke anledninger pekt på Statens ansvar her. Det er ytterst bekymringsfullt at
HOD ved ekspedisjonssjefen for kommunetjenesteavdelingen høsten 2009 bl.a. på NFRs
konferanse om forskning i allmennmedisin i november, signaliserer at det ikke vil bli bevilget
mer midler til allmennmedisinsk forskning før det er skjedd en omorganisering av
allmennlegetjenesten. Ved forsøk på å utdype dette nærmere, viser det seg vanskelig å få
presisert hva departementet her mener. Situasjonen er utfordrende, og NFA bruker enhver
anledning til å argumentere for å styrke allmennmedisinsk forskning gjennom de strukturer som
er opprettet ved AFEr og AMFF.
Stimulere til økt refleksjon om etiske spørsmål
Styret vil her trekke fram det tidligere arbeidet med NFAs policydokument for forebyggende
helsearbeid, http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=128650&subid=0. Styret har brukt dette
dokumentet i ulike sammenhenger så vel i undervisning som inn mot myndigheter, i ulike
arbeidsgrupper, Samhandlingsreformen oa. Dokumentet er også på nytt spilt inn mot Wonca
Europe Council mtp et felles policydokument for de europeiske søsterorganisasjonene til NFA.
Karsten Kehlet har deltatt i to ulike arbeidsgrupper omkring temaet medisinsk etikk, se kap 6.1.
Videre har Morten Laudal deltatt i arbeidet Veileder for beslutninger om livsforlengende
behandling hos alvorlig syke og døende
NFA forsøkte i samarbeid med Filosofisk poliklinikk i Bergen å lage et refleksjonskurs på Finse
høsten 2008, med temaet lege-pasientforholdet i sine mange fasetter. Tanken var her å forsøke å
gjenetablere en tradisjon med refleksjonskurs som NSAM i sin tid hadde med
Kongsvollseminarene. Dessverre måtte kurset avlyses pga manglende påmelding, men det kan
være en ide å forsøke på nytt med noe liknende.
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Arbeide for en samlet strategi for kvalitetsbedring av allmennmedisinen, herunder
etablering av et 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 skal
legges fram for NFAs årsmøte i 2010.
NFA søkte sammen med leder i KUP om midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og
pasientsikkerhet til planlegging og utvikling av innholdet i SAK. Det ble bevilget kr 2 mill for
2010. Prosjektleder for dette forprosjektet er Janecke Thesen. Det er etablert en styringsgruppe
bestående av Legeforeningens generalsekretær, leder i NFA og leder i AF. Prioriterte områder for
utvikling er så langt videreutvikling av ulike kvalitetsverktøy, utvikling av veiledere,
videreutvikling av EPJ på allmennlegenes premisser som allmennlegens sentrale verktøy, samt
en faglig verktøykasse for PKO-arbeidet.
Sentralstyret skal på nyåret 2010 oppnevne en arbeidsgruppe som i løpet av våren 2010 skal
foreslå hvordan SAK kan og bør finansieres.
Høsten 2009 sendte HOD et oppdrag til Kunnskapsenteret om å komme med forslag til prosess
for å etablere et overordnet kvalitetssystem for primærhelsetjenesten, herunder
allmennlegetjenesten. Bakgrunnen var opplysninger i Commonwealth-Fund-undersøkelsen i
2009 blant allmennleger, hvor det bl.a. er beskrevet at Norge er sakket akterut når det gjelder
rutiner for innsending av produksjonsdata fra bl.a. allmennlegetjenesten.
I skrivende stund er det ikke avklart hvilket oppdrag og mandat Kunnskapssenteret vil få. Det vil
imidlertid være viktig for hele dette arbeidet at myndighetene og Legeforeningen konvergerer
mot en felles forståelse og strategi. SAK må ha tillit så vel hos myndighetene som hos
allmennlegene.
Legeforeningen og NFA v/KUP deltar dessuten sammen med Kunnskapssenteret i et
gjennombruddsprosjekt for implementering av kvalitetsindikatorer for allmennmedisin.
Noklus

NFA har innledet et tettere 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.
Arbeide for økt finansiering til allmennmedisinsk forskning
Det vises til det som er skrevet ovenfor under ”Arbeide for å videreføre ordningen med
allmennpraktikerstipend, samt styrke Allmennmedisinsk forskningsfond og de allmennmedisinske
forskningsenhetene”
Årsmøtet pålegger styret å arbeide for at norsk fagspråk holdes i hevd ved å stimulere
til bruk av norsk i fagutvikling, forskning og formidling
Dette er et langsiktig arbeid som styret vil ta opp med aktuelle miljøer. Styret vil sette ned en
liten arbeidsgruppe til å beskrive forslag til aktuelle strategier.
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5.2.10 Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og
samhandling med andre fagområder
Arbeide for at allmennlegeutvalgene og de lokale kurskomiteene fungerer som faglige
nettverk
Styret har sammen med spesialitetskomitéen hatt årlig samling med lokale representanter og
kurskomitéer i januar 2009, og har sammen med AU bidratt til at de lokale kurskomitéer får
enklere tilgang til praktisk hjelp i forbindelse med kursarrangement gjennom egen side på
foreningens nettsider.
NFAs leder er leder i Styringsrådet for prosjekt allmennlegetjeneste og psykisk helse, finansiert
gjennom opptrappingsmidlene for psykisk helse. Ett av 8 delprosjekter her er utvikling av landets
ALU og LSU.
Arbeide for å etablere nye referansegrupper der det er behov
Styret har etablert to nye referansegrupper i 2009: Barns helse og Ultralyddiagnostikk i
allmennpraksis.
Fortløpende arbeide for å klargjøre ansvars- og arbeidsfordeling mellom 1.- og 2.linjetjenesten
Det vises først og fremst til det som er skrevet ovenfor mht Samhandlingsreformen og St.meld
47/09, samt til Rapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet.
Styret har videre arbeidet for at arbeidet med en faglig verktøykasse for PKO-ordningen skal
inkluderes i SAK. Dette er nå inkludert i forprosjektet.
Et hovedprosjekt innenfor Prosjekt Allmennlegetjeneste og psykisk helse, 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 leder er leder for
styringsrådet for dette arbeidet. Det er etablert 23 nye PKO-ordninger som følge av prosjektet.
Arbeide for at det blir et krav om praksiskonsulenter der det er hensiktsmessig
Bidra til at PKO ordningen og andre samhandlingsarenaer får et bedre faglig grunnlag
NFA samarbeider med AF og Legeforeningen sentralt om generell styring av PKO-ordningen. I
tillegg viser en til arbeidet med faglig verktøykasse innenfor SAK, samt prosjekt
Allmennlegetjenester og psykisk helse.
Bidra til økt bevissthet om prioriteringer i helsevesenet
En viser først og fremst til Rapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet.
Bidra til at legevaktsarbeid fortsatt skal være et allmennmedisinsk fagområde, ivaretatt
av allmennleger.
NFA har en aktiv og engasjert referansegruppe for legevaktsmedisin. Emnekurset for
Allmennmedisinsk våruke 2009 var med legevaktsmedisin som tema. Legevaktmedisin er
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beskrevet som et viktig tema i rapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet. Leder har også
deltatt i drøftingsmøte med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin om framtidas
allmennlegevakt. Legevaktsarbeid er et viktig allmennmedisinsk fagområde, og styret
samarbeider med AF på ulikt vis for å styrke allmennlegevaktene og deltakelse fra allmennleger.
5.2.11 Internasjonalt arbeid
Foreningen skal gjennom Woncas ulike organisasjonsledd og Nordic Federation of
General Practice delta i det internasjonale arbeidet med fagutvikling innen
allmennmedisin
Leder har deltatt på Wonca Europe Council i Basel og i NFGPs årlige møte i København. NFAs
policydokument for forebyggende helsearbeid presentert for WE Council i Istanbul i 2008, og
NFA er representert i det videre arbeidet om et slikt policydokument for WE.
NFGP eier konseptet Nordisk kongress i allmennmedisin og Scandinavian Journal of Primary
Health Care, og NFA bidrar med sin part.
Planleggingen av Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø 14.-17. juni 2011 er godt i gang.
Mottoet er ”Caring for people where they are”. NFA er økonomisk og faglig ansvarlig.
Hovedkomitéen er etablert under ledelse av Svein Steinert. Vitenskaplig komité ledes av Ivar
Aaraas. Det vises til nettsiden http://gp2011tos.com/.
For det øvrige internasjonale arbeidet vises til kap 9.
Arbeide for at internasjonale møteplasser gjøres uavhengig av legemiddelindustrien
Foreningen har bidratt til å utforme internasjonale retningslinjer for allmennlegenes relasjoner til
legemiddelindustrien gjennom Wonca Europe Council. Nordisk kongress i allmennmedisin i
Tromsø i 2011 vil bli arrangert i tråd med gjeldende retningslinjer i Legeforeningen.
NFA inviterte til fellestur for medlemmene til Wonca Europe kongressen i Basel, men avlyste
turen pga manglende oppslutning. Vi planlegger ny fellestur til Wonca World kongress i Cancun
i mai 2010.
Årsmøtet pålegger styret å arbeide for en rimelig balanse mellom skandinaviske og
engelsk fagspråk på de fellesnordiske arenaene
Foreningen arbeider for å få en slik balanse under kongressen i Tromsø i 2011.
5.2.12 Debatt og opplysningsarbeid
Stimulere til faglig debatt blant medlemmene og delta i offentlig debatt, samt etablering
av nettsiden Fastlegen.no i samarbeid med Allmennlegeforeningen
Styret har deltatt med innlegg på Eyr, og har i flere intervjuer og innlegg i ulike media fremmet
foreningens holdninger og syn.
Arbeidet med Fastlegen.no er i godt gjenge. Tom Sundar er engasjert som prosjektleder og
nettredaktør. Det er etablert et redaksjonsråd med to representanter fra NFA (Karsten Kehlet og
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Marit Hermansen) og to fra AF (Jørn Kippersund og Ståle Sagabråten). Firmaet Halogen er leiet
inn for bistand med utviklingen av nettsiden. Man tar sikte på at Fastlegen.no skal bli fastlegenes
felles digitale ansikt utad med informasjon om fastlegeordningen, hvilke tjenester vi kan tilby,
hvordan fastlegene arbeider, hvem vi samarbeider med, hva pasientene kan forvente av vårt
arbeid mv. Det er i tillegg hensikten at Fastlegen.no skal ha et innhold slik at den vil kunne
benyttes av både beslutningstakere og medier som allmennlegenes informasjonskilde om
fastlegene og fastlegeordningen. Vi har dessuten utfordret en rekke kolleger til å skrive
kommentarartikler eller debattinnlegg, og det er hensikten at det med jevne mellomrom skal
komme slike innlegg på Fastlegen.no.
Nettsiden åpnes og presenteres under Allmennmedisinsk våruke 2010 på Lillehammer.
5.2.13 Annet
Årsmøtet pålegger styret i NFA å søke samarbeid med AF for å rekruttere kvinner til
allmennmedisinsk foreningsarbeid
Styret har samarbeidet med AF om dette. En arbeidsgruppe er gitt mandat til å
kartlegge/identifisere virkemidler som kan virke fremmende for å rekruttere kvinner til lederverv
i AF/NFA. Arbeidsgruppen har ansvar for å avgi en rapport i forkant av årsmøtet til NFA i 2010.
Styret er av den oppfatning at foreningen bør engasjere en lege i sekretariatet for å styrke
sekretariatsfunksjonen. Dette vil etter styrets oppfatning bidra til å lette rekruttering både av
kvinner og menn i styre- og ledelsesfunksjonen i foreningen. Styret kommer tilbake med egen
sak om dette på årsmøtet i 2010.
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FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON

6.1
Styrets medlemmer
Gisle Roksund, leder
Verv/prosjekter
 Landsstyrerepresentant for NFA
 Leder styret i Allmennmedisinsk forskningsfond
 Leder styringsråd Prosjekt Allmennlegetjenester og psykisk helse
 Nestleder FaMe-gruppen
 Styremedlem ELIN-prosjektet
 Nestleder styringsgruppe Allmennmedisin 2020/Tillit – Trygghet - Tilgjengelighet
 Medlem arbeidsgruppe Helsetjenester i apotek, legemiddelsamtaler
 Medlem Hovedkomité Nordisk kongress allmennmedisin Tromsø 2011
 Medlem Wonca Europe Council
 Medlem Wonca World Council
 Medlem styret Nordic Federation of General Practice, NFGP
Andre møter/konferanser
 Seminar kurskomitéledere
 Møter (2) med spesialitetskomiteen i allmennmedisin
 Programkomite Helsekonferansen
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Ledermøte Dnlf
Ledermøter NFA/AF + NFA/AF/LSA/Norsam
Møter med Noklus
Generalforsamling NFGP, København
Møter med pasientforeninger, lymfødemforening, revmatikerforeningen, blindeforbundet,
diabetesforbundet, NASAP
Møter om prioriteringsveiledere
Møter i HDir om tobakkskadearbeid og rus
Nordisk kongress i allmennmedisin, København
Nordisk ledermøte, København
Møter med Norges idrettsforbund om forebyggende helsearbeid
Møter med akademiene om grunnutdanningen
Hdirs Helsekonferanse
Landsstyret 2009
Møter med Helsebiblioteket
Møte med Helsetilsynet om legemidler hos eldre
Møter i hovedkomiteen Nordisk kongress Tromsø 2011
Møte med ledere i referansegrupper
Wonca Europe Council Basel
Møter i HDir om svineinfluensa
Møter om PKO
Allmennmedisinsk universitetsmøte, Bergen
Nidaroskongressen
AFs tariffkonferanse
NFRs konferanse om allmennmedisinsk forskning
Brukerkonferanse Voksenåsen
Konferanse om tvang og etikk, Hamar
FaMe konferanse
Møtt i AFs styremøter
Foredrag ved ulike grunnkurs

Trond Egil Hansen, nestleder til 31.8.2009
Verv/prosjekter:
 Sentralstyret
 Allmennmedisin 2020 (prosjektleder)
 Gjennombruddsprosjekt sykehjem (leder Ressursgruppen)
 Prosjekt Legerollen i sykehjem (prosjektleder)
 Kunnskapssenterets bestillerforum
 Styringsgruppen for kollegabasert terapiveiledning
 Prosjektgruppen Prioritering i spesialisthelsetjenesten
 Prosjektgruppen Utredning spesialistutdanningen
Trine Bjørner, styremedlem
Verv/prosjekter
 Styremedlem i Allmennmedisinsk forskningsfond
 Medlem av LUFE (Legeforeningens utvalg for elektronisk informasjonsutveksling)

26











Prosjektgruppe Hdir: Helsetjenester i apotek – diabetes
Prosjektgruppe Hdir: Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer-utarbeidelse av rapport.
Medlem i kurskomité for kurskomitéseminar 2010
Medlem av prosjektgruppe: Trygg legemiddelbehandling
Medlem av arbeidsgruppe for fastlegen.no i samarbeid med AF.
Medlem av styringsgruppen for utarbeidelse av nye retningslinjer for asthmadiagnostikk i
allmennmedisin.
Varamedlem i Spesialitetskomiteen for allmennmedisin
Varamedlem i Rådet for legemiddelinformasjon
Medlem av arbeidsgruppe ultralyd

Andre møter/konferanse
 Spesialitetskomiteens kurskomitéseminar 21.-22. januar
 Møte med referansegruppene i NFA
 Deltatt i Legeforeningens fagmøte om migrene.
 Legemiddelverkets ekspertmøte om analgetika.
 Deltatt på møte med Spesialitetskomiteen og seksjon for allmennmedisin UiB for å
vurdere et nærmere samarbeid med de allmennmedisinske instituttene og legers videreog etterutdannelse
 Samarbeidsmøter med spesialitetskomitéen
 Forelesninger Nidaroskongressen, kurs i farmakoterapi i allmennpraksis, kurs i
legemiddelavhengighet
 Medlem av prosjektgruppen Kollegabasert terapiveiledning
 NAPHA-seminar

Helen Brandstorp, styremedlem til 31.8.2009
Verv/prosjekter
 Leder NFAs referansegruppe for legevaktsmedisin
 Landsstyremedlem til sept 2009, medlem i FaMe.
 Referansegruppemedlem i Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin (NAKOS)
 Medlem i kurskomitéen for årsmøtekurs 2009 i legevaktsmedisin
 Arbeidsgruppe i HOD: Helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene, med
hovedvekt på AMK, bil- og båtambulanse, avsluttet mars 2009
 Webredaktør Nordisk kongress i allmennmedisin 2011, Tromsø
Andre møter/konferanser
 Undervisning for medisinstudenter UiT.
 Kursleder for akuttmedisinkurs for turnusleger i kommunehelsetjenesten i Troms og
Finnmark

Marit Hermansen, styremedlem til 31.8.2009
Verv/Prosjekter
 Referansegruppe Hdir: Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og
oppfølgning av personer med alvorlige psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer
 Prosjektgruppe Hdir: Retningslinjer for behandling av gravide i LAR og oppfølging av
deres barn opp til skolealder
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Referansegruppe i HOD: Gjennomgang av beslutningsprosesser for innføring av nye og
kostnadskrevende metoder i helsetjenesten”.
Varamedlem til styringsgruppen i NSDM
Medlem styringsgruppe prosjekt Allmennmedisin 2020
Hovedkomiteen for Nordisk kongress 2011 i Tromsø
Varamedlem i styret for Allmennmedisinsk forskningsfond
Styret i Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Redaksjonskomiteen for Fastlegen.no
HOD – Samhandlingsreformen: Forløpsgruppe, psykisk helse
HDIR – Helsetjenester i apotek: Oppfølging i apotek av pasienter som får
kolesterolsenkende behandling

Karsten Kehlet, styremedlem til 31.8.2009, nestleder fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Medlem i styringsgruppen etisk kompetanseheving i pleie- og omsorgstjenesten
 Medlem arbeidsgruppen for utarbeidelse av nettkurs i medisinsk etikk.
 Medlem av redaksjonsrådet i Fastlegen.no
 Medlem av FAME
 Medlem Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Ståle Sagabråten, styremedlem til 31.8.2009
Verv/prosjekter
 Leder Fagrådet, Allmennmedisinsk forskningsråd
 Representert NFA under foreningstimen på Geilokurset
 Har i hele 2009 representert NFA i prosjektgruppe II i Legeforeningens prosjekt
forskning
 Medlem NFAs referansegruppe for legevaktmedisin
 Styrerepresentant i hovedkomitéen for allmennmedisinsk uke i Bergen våren 2009

Marte Kvittum Tangen, varamedlem til 31.8.2009
Verv/prosjekter
 Medlem i styringsgruppen for NSDM (Nasjonalt senter for Distriktsmedisin) i Tromsø, ca
3 møter pr år
 Medlem i Nasjonalt KOLS råd (H-dir og HOD), ca 4 møter pr år
 Landsstyrerepresentant i FaMe-gruppen, deltatt på landsstyret i Bodø juni 2009.
 Medlem i Legeforeningens alkoholpolitiske utvalg. Deltatt i utarbeidelse av strateginotat
og regler for alkoholservering innenfor egen organisasjon. Oppnevnt av sentralstyret.
Avgitt rapport vår 2009.
 Medlem i jubileumskomiteen Legeforeningen 125 år - 2011. Oppnevnt av sentralstyret.
Komiteen ble nedlagt av sentralstyret pga økonomiske hensyn høst -09.
 Medlem i arbeidsgruppe med mandat å se på tiltak som kan fremme rekruttering av
kvinner til ledelse i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.
Rapport avlegges til årsmøter Af og NFA vår-10.
 Medlem i arbeidsgruppe som ser på behov for evt endring av spesialistreglene for
spesialiteten i allmennmedisin. Rapport avlegges til årsmøte i NFA vår-10.
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Fortsatt lokalt engasjement vedr IKL og organisering av allmennlegetjenesten i eget
distrikt

Arnfinn Seim, varamedlem til 31.8.2009
Verv/prosjekter
 Medlem i allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
 Medlem i programrådet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
 Forskningsopphold 4 måneder ved Department of Community and Family Medicine,
Duke University, USA.

Morten Laudal, varamedlem til 31.8.2009, styremedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Spesialistkomiteens kurs for kurskomiteer, hovedkomite
 Nestleder i AU
 Laget kurs i kognitiv terapi via NFAs referansegruppe for kognitiv terapi
 Deltatt i referansegruppen for astma og kols i utarbeidelse av retningslinjer
 Deltatt i høring med Stortingets konstitusjons- og kontrollkomite om eldreomsorg mv
 Medlem i LUFE
 Deltatt i utarbeidelse av legeforeningens statusrapport 2010
 Deltatt ved oppstart av gjennombruddsprosjekt psykoser
 Medlem i Helsedirektoratets fagråd for organdonasjon
 Deltatt i Elin-h
 Deltatt på ekskursjon til Nederland med referansegruppe for sykehjemsmedisin
 Medlem i hovedkomiteen for våruka 2010
 Arbeidsgruppe utredning av alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde
 Arbeidsgruppe analyserepertoar i sykehjem
 Riktig bruk av radiologi
Andre møter/konferanser
 Deltatt på Sundvoldenseminaret

Trude Bakke, styremedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Medlem i arbeidsgruppe HDir for revisjon av retningslinjer for røykeavvenning.
 Medlem i kurskomiteen til NFAs kurs ”Urolige barn og triste ungdommer – psykisk
sykdom eller normalitet til besvær?” under våruka 2010
Andre møter/konferanser
 Deltatt på likestillingsseminar i legeforeningen
 Deltatt i tverrfaglige møter vedrørende samhandlingsreformen initiert av Norsk
Revmatikerforbund
 Deltatt på møte om Sarkoidose i HDir

Torgeir Hoff Skavøy, styremedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
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Kontakt person i styret for referansegruppene
Arbeidsgruppe for endring av spesialistreglene, ikke selektert praksis
Kurskomité Influensa i allmennpraksis

Ander møter/konferanser:
 Deltatt på ett møte med spesialistkomitèn under Nidaroskongressen i Trondheim
 Møte med ledere i referansegruppe 15.10.09 på Legenes Hus

Leila Hodali, styremedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Representant i styringsgruppen for cervixcancer
 Arbeidsgruppe for endring av spesialistreglene, kvalitetsarbeid

Stein Nilsen, varamedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Samarbeid med NOKLUS om diabetes-skjema i primærhelsetjenesten
 Deltager i helsedirektorates utredningsgruppe vedrørende diagnostikk og behandling av
Borreliose

Linda Elise Grønvold, varamedlem fra 1.9.2009
Verv/prosjekter
 Medlem i FaMe
Andre møter/konferanser
 Seminar i regi av helsedirektoratet: Forebygging av hjerte- og karsykdommer i Norge –
hva er nytt. 13.10.09
 Informasjonsmøte med Statens Legemiddelverk om nye refusjonsregler for
blodtrykksenkende legemidler 10.12.09

Jan Arne Holtz, varamedlem fra 1.9.2009
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Andre utvalg, arbeidsgrupper, møter og annet arbeid
Legeforeningens menneskerettighetsutvalg, Toralf Hasvold
Fagrådet i Allmennmedisinsk forskningsfond, Ståle O. Sagabråten, Elisabeth Swensen og
Karin Frydenberg (vara)
Vasco daGama, Basel, Thomas Mildestvedt og Nils Kähler
Fagråd NORM, Knut Eirik Eliassen
Arbeidsseminar om demens, representant fra NFAs referansegruppe for sykehjemsmedisin
Arbeidsgruppe handlingsplan mot nyresvikt, Robert Tunestveit
”Kreftgrupper”…
Hippokrates, Thomas Mildestvedt
Arbeidsgrupper pasientforløp
Verdens røykfrie dag, Svein Høegh Henrichsen
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Referansegruppe selvmordsforebyggende arbeid, Senter for selvmordsforskning og –
forebygging, UiO, Bente Aschim
EGPRN, Esperanza Diaz og Liv Tveit Walseth (vara)
SOI Nettverk, Maria Romøren
Arbeidsgruppe ikke affektive psykoser, Hdir, Manjit Kaur Sirpal
Nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk for legemiddel til barn, Tone Dorthe Sletten
Møte helsestasjon/skolehelsetjeneste, Tone Dorthe Sletten og Kari Løvendahl Mogstad
Arbeidsgruppe analyserepertoar på sykehjem, Stephan Ore og Morten Laudal
Referansegruppemøter for Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av
familiene fram til skolealder, Bjørg Hjerkin
Risikobildet norsk kreftbehandling, Siri Brelin
Spesialitetsrådet, Kjell Nordby
Publikumsbrosjyre Tourettes, Kari Løvendahl Mogstad
Referansegruppe ADHD/Tourettes, Kari Løvendahl Mogstad
Referansegruppe tilbud til pasienter med mulig bivirkning av tannmaterialer, representant fra
NFAs referansegruppe for MUPS
Representant Regional løsning laboratorierekvirering/henvisning, Bodil Aasvang Olsen
Referansegruppe undervisningssykehjem, Gabriele Nilsen
Felles komite for "Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt" og "Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke", Svein
Høegh Henrichsen
Medlem Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, Ole E. Strand
Medlem referansegruppe veileder habilitering av barn, ungdom og unge voksne, Tone
Dorthe Sletten
Medlem faglig rådgivningsgruppe for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Elise
Klouman
Arbeidsgruppe utredning av alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde, Morten
Laudal og Sabine Ruths
Medlem Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, Marte Walstad og Karsten
Kehlet
2008 – hva skal med?
Ref.gruppe nasjonal strategi diabetesområdet. Leder i referansegruppen for diabetes, Kristian
Furuseth
Implementering av veileder IS-1244, utredning, diagnostisering og behandling av ADHD i
primærhelsetjenesten, Marit Hermansen og Hilde Skrede
Hjerneslag, Hdir, Øystein Furnes, Nils R Nilsen og Brynjar Reberg
Statusrapport helse og helsetjenester for innvandrere, Sentralstyret, Trygve Kongshavn
Lokalsykehusfunksjonen og psykiatri, Sentralstyret, Marte Walstad
Arbeidsgruppe prosjekt nye retningslinjer for diabetes, Hdir, Faiza Basharat
Rådgivende utvalg knyttet til helsefremmende arbeid i lavinntektsland, Sentralstyret, Gisle
Schmidt
Retningslinjer for primærhelsetjenesten for forebygging, utredning og behandling av
overvekt og fedme hos voksne, SHdir, Kirsti Malterud og Kirsten Sola
Oppdatering av ICPC-2, KITH, Torgeir Schmidt-Melbye
Arbeidsgruppe Lett tilgjengelig hormonell prevensjon, Kunnskapssenteret, Kari Hilde
Juvkam
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Behandling av sykelig overvekt, arbeidsgruppe barn og ungdom, interregionalt, Helse Midt
RHF, Pernille Nylehn
Arbeidsgruppe revisjon BUP henv skjema, Hdir, Knut Hjortaas
Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME, Kirsti Malterud
Arbeidsgruppe behandlingshjelpemidler, Svein H. Henrichsen fra Referansegruppa for
astma/KOLS
Referansegruppe Regionalt fagmiljø for personer med ADHD mm. i Helse Sør-Øst, Gunnar
Strøno
Nasjonalt råd for fødselsomsorg, Marit Hermansen og Hilde Beate Gudim
Nasjonal rådgivningsgruppe mammografiprogrammet, Kreftregisteret, Pernille Nylehn
Nasjonalt råd for tobakksforebygging, Hdir, Svein H. Henrichsen
Masseundersøkelser av kolorektal kreft, Pål Kristensen
Arbeidsgruppe om utarbeidelse av veileder for psykososiale støttetjenester ved kriser,
katastrofer og ulykker, Hdir, John Nessa
Arbeidsgrupper riktig prioritering i spesialisthelsetjenesten:
Runde 1
Gastroenterologi Yngvild Stokke
Hjertesykdommer Britt Blaunfeldt Petersen
Gynekologi Eli Øvstedal
Lungesykdommer Christian Mide
Nevrologi Svein Solli
Ortopedisk kirurgi Unni Aanes
Barnesykdommer Lars A. Nesje
Psykiatri Ole Rikard Haavet
Øre-, nese-, halssykdommer Gry Elise Albrektsen
Øyesykdommer Ståle Sagabråten
Runde 2
Barne- og ungdomspsykiatri Petter Brelin
Fysikalsk medisin og rehabilitering Hans von Krogh
Gastroenterologisk kirurgi Morten Sandelien
Geriatri Gry Elise Albrektsen
Hud- og veneriske sykdommer Nils Høva
Karkirurgi Silje Mauritzen
Onkologi Siri Brelin
Plastikkirurgi Odd Winge
Revmatologi Ottar Grimstad
Urologi Robert Tunestveit
Runde 3
Blodsykdommer Marit Karlsen
Endokrinologi Anne Karina Tunestveit
Infeksjonssykdommer Merete Stubkjær Christensen
Nyresykdommer Robert Tunestveit
Thoraxkirurgi Nils Høva
Sykelig overvekt Gry Elise Albrektsen
Smertetilstander Jens Espeland
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6.3
AF/NFAs kurs
De to foreningene har i 2009 sammen avholdt følgende kurs:
1. Kurs i fysikalsk medisin, Lillehammer, februar
Antall deltakere: 57
Kurskomité: Ellen Scheel (leder) og Satya P. Sharma.
2. Geilokurset, mars
Tema: Farmakologi + ”Alkohol på godt og vondt”
Antall deltakere: 128
Kurskomité: Gerhard Gerhardsen (leder), Trine Lise Almeland, Marianne Killi, Jan Arvid Prytz
og Jørgen Smith.
3. Solstrandkurset, mai
Tema: Geriatri + hjerte-karsykdommer
Antall deltakere: 123
Kurskomité: Sten Arve Lønning (leder), Kathe Helland Holmås, Camilla Hovig, Rolf Reitan,
Geir Skogland og Anne Lucie Voltersvik.
4. Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Bergen, mai
Grunnkurs A – EU-kurs 1: 87 deltakere
Kurskomité: Hans Høvik, Guri Elvebakk, Stefan Hjørleifsson, Camilla Hovig og Ulf Hørlyk.
Emnekurs i legevaktmedisin: 123 deltakere
Kurskomité: Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen og Helen
Brandstorp.
Kurs i helsepolitikk: 65 deltakere
Kurskomité: Ole Edvard Strand og Jan Emil Kristoffersen
Ledelseskurs: 53 deltakere
Kurskomité: Kjell Maartmann-Moe, Tone Dorthe Sletten og Odd Kvamme.
5. Nord-Norge kurset, Bergen-Tromsø, september
Tema: Psykisk helse + ”Det gode liv”
Antall deltakere: 95
Kurskomité: Eigil Thorsen (leder), Morten Høyer og Birger Løvland.

7

HØRINGSUTTALELSER

Styret har i 2009 avgitt 51 høringer innen en rekke ulike områder. Noen av høringer har vært
fellesuttalelser sammen med Allmennlegeforeningen. Høringene ligger i fulltekst på NFAs
nettside.
NFA har avgitt følgende høringer i disse sakene i 2009:
 Policynotat om migrasjon og legemangel i fattige land
 Tilgang til behandlingsrettede helseregistere på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av
virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistere (Revidert forslag til veileder for
IPLOS-registrering?)
 Landsstyresak: Landsstyresak - Forslag om opprettelse av urologi som egen hovedspesialitet.
 Nasjonale retningslinjer for individuell primær forebygging av hjerte- og karsykdommer
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Vedtak fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioriterings om utkast til Nasjonale retningslinjer
for forebygging av hjerte- og karsykdommer.
Fremtidens storbylegevakt
Forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell
Landsstyresak - lovendring- forslag om endring av § 3-6-4, 6.ledd
Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og forslag til endring
av taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven
Landsstyresak- Utredning av prinsippene og forutsetningene for opprettelse av
kompetanseområder
Landsstyresak- Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
Landsstyresak- Forslag om endrede spesialistregler i indremedisin
Landsstyresak - forslag om endrede spesialistregler i generell kirurgi
Landsstyresak – endringer i turnustjenesten
Faglige og organisatoriske krav til legevakten. Videreutvikling av legevaktsbaser og
interkommunalt samarbeid. Rapport fra arbeidsgruppe: "Godt legevaktsarbeid"
Den norske legeforenings alkoholpolitiske strateginotat
Obligatorisk turnustjeneste i sykehjem
Landsstyresak - prinsipp- og arbeidsprogram 2010-2012
AM 2020
Legeforeningens statusrapport for 2009 om spesialisthelsetjenesten
Høring – forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og
forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningsforskriftene
utkast til nasjonal prioriteringsveileder for Øre,-nese-, halssykdommer i ukene 10-16, 2009
Landsstyresak - Lovendring - forslag fra Norsk indremedisinsk forening om at nåværende §
3-6-4, 6. ledd utgår
Lovendring – endring av lovenes § 4-3, 5. ledd – fordeling av kontingentinntekter
Landsstyresak – Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 1. og 3. ledd –
landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene.
Veileder for voksenhabilitering
Prioriteringsveileder for barnesykdommer
Prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering
Høring forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i
System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK- registerforskriften) og forskrift om legemidler
(legemiddelforskriften
Høring - handlingsplan for habilitering av barn og unge
NOU 2009: 1 Individ og integritet
Forslag om å innføre kombinasjonsadvarseler på tobakkspakningene
Revisjon av medisinsk indeks
Rapport om smittevern i fengslene, HOD
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)
Opptak på byttelisten for acetyratio 75 mg tabl ”Ratiofarm”
Retningslinjer for veiing og måling i helsestatsjons- og skolehelsetjenesten
Forhåndsvarsel om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler
Forslag om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK-registerforskriften
Et verdig liv
Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporte)
Ny høring- opptak på byttelisten
Revidering av veileder IS-1022- Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger
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Søknad om godkjenning av Norsk forening for thoraxradiologi som spesialforening i Den
norske legeforening
Rapport om evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
Forslag til endringer i alkohollovgivningen
Tiltaksplan for Legeforeningens klimaengasjement
Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft
Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som har tjenestegjort i internasjonale
operasjoner mv.
Forslag om navneendring på spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

UNDERUTVALG

8.1
Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU
Elise Klouman, NFA, (leder), Anne Karen Jenum, vara inntil årsmøtet 7.5.09, deretter nytt
medlem
Ole Rikard Haavet, NFA (nestleder), Erik L. Werner, vara
Anne Karen Jenum, NFA
Anna Luise Kirkengen, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, Knut Arne Holtedahl, vara
Sabine Ruths, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen, Eivind Meland, vara
Arnfinn Seim, Institutt for samfunnsmedisin, Trondheim, Siri Forsmo, vara
Atle Klovning, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Oslo, Arne Fetveit, vara
Stian Lobben, observatør AF, Eli Øvstedal, vara
Helge Garåsen, observatør NORSAM, Ole-Bjørn Herland, vara
Tove Rutle, AFU-sekretariat
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har hatt to møter i 2009; den 8.5. i forbindelse med NFAs
årsmøte, og den 12.10. Begge møtene var lagt til Institutt for samfunnsmedisinske fag ved
Universitet i Bergen.
AFU behandlet 18 saker og hadde følgende sammensetning i 2009:
Tildeling av AFU-stipend
AFUs hovedoppgave er å tildele stipend til allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et
forsknings prosjekt og/eller medvirke til et undervisningsopplegg/fagutvikling i allmenn- eller
samfunnsmedisin med en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Stipendene
er særlig rettet mot nybegynnere i forskning og er typiske ”lavterskel” stipend.
AFU-stipend finansieres av fond II i Legeforeningen. I 2009 ble det delt ut til sammen 51
stipendmåneder, 25 stipendmåneder for siste halvår 2009 og 26 stipendmåneder for første halvår
i 2010. Det ble søkt om 92 stipendmåneder. AFU innvilget 55 % av antall søkte stipendmåneder,
fordelt på 22 stipendiater, 11 av hvert kjønn. Fordelingen mellom universitetene ble UiO med 10
stipendiater og 20 stipendmåneder, UiB med 5 stipendiater og 12 stipendmåneder, UiT 5 med
stipendiater og 12 stipendmåneder, NTNU 2 med stipendiater og 7 stipendmåneder.
Trenden fra tidligere år fortsetter med flest tildelte stipend til UiO. I 2009 delte UiB andreplassen
med UiT som tidligere år har hatt lavere søkning. Det er stadig er en lav søkning på AFU-stipend
fra NTNU
Nye vedtekter og retningslinjer for AFU
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På NFAs årsmøte 7.5. ble reviderte retningsliner og vedtekter for AFU vedtatt, etter en grundig
forberedelsesprosess internt i AFU og i samråd med styret i NFA. AFU ble økt fra 6 til 7
medlemmer ved at antallet NFA representanter ble økt fra to til tre. Det ble dessuten vedtatt at
observatørene også skal ha vara. Målsettingen for AFU ble tilpasset arbeidet i AFU slik det
foregår nå, og i retningslinjene ble det tatt inn regler som manglet tidligere for
beslutningsdyktighet, avstemming og inhabilitet. Konferer vedlegg til denne årsmeldingen med
de nye ”Vedtekter og retningslinjer for AFU”.
Protokollvurdering
Interessen fra forskningsmiljøer uten allmennmedisinsk ståsted for forskning både på
allmennleger eller på allmennmedisinske problemstillinger har økt. Dette er en type studier hvor
fastlegenes medvirkning ønskes til rekruttering av pasienter fra egen liste, eller at pasienten blir
brukt som kontaktperson overfor fastlegen, eller at fastlegen selv er fokus for forskningen. I de
nye statuttene for AFU heter det at utvalget kan tilby kvalitetsvurdering av forskningsprotokoller
der AFUs anbefaling er etterspurt.
AFU fikk én slik henvendelse i 2009. Dette gjaldt en protokoll AFU fikk forespørsel om høsten
2008. Psykiatrisk institutt ved UiO spurte om AFUs leder ville anbefale to studier overfor
allmennleger om fastlegenes rolle i forbindelse med pasienter som hadde hatt et selvmordsforsøk.
Høsten 2008 tilbød AFU vurdering av protokollen og anbefalte at det burde være med
allmennmedisinske forskere i prosjektledelsen. AFU fikk forespørsel om protokoll-vurdering
våren 2009 og konkluderte med at AFU ikke ville anbefale prosjektet i sin nåværende form for
allmennleger. Det ble på nytt oppfordret til å ta kontakt med det allmenn-medisinske
forskningsmiljøet ved UiO. I følge orienteringssaker på høstmøtet ble slik kontakt opprettet.
Høringer, uttalelser og innspill til NFA. Møtedeltakelse
I 2009 har ikke AFU utarbeidet noe egen høringsuttalelse, men leder og AFU har gitt NFA styret
ved leder forskjellige innspill etter forespørsel.




Leder skrev januar et notat om AFUs historikk, målsetting og arbeid som innspill
Allmennmedisin 2020.
Leder skrev i april en kort kommentar til Ny forskrift til forskningsloven og endring i div
forskrifter.
AFU kom med flere innspill på forlag til en ny allmennmedisinsk forskningsdag, som
konkluderte med at dette sannsynligvis var for tidlige pt, men kunne bli aktuelt på et senere
tidspunkt.

Leder har deltatt på
 Styremøte med NFA 28.10 på Gardermoen
 Samarbeidsmøte med AMFFs styre og fagråd, AFEr og AFU, 4.11 i Legenes hus
 Forskningskonferansen ”Allmennmedisinsk forskning – ut av skyggen” i regi av NFR
Gardermoen 2-3.11.
Nordisk Pris 2009. Magda og Svend Aage Friedrichs Mindelegat
AFU/NFA fremmet professor Irene Hetlevik, leder av AFE ved ISM, NTNU, og fastlege ved
Ranheim legesenter i Trondheim som kandidat til den nordiske prisen. Forslaget fikk
gjennomslag og prisen ble utdelt til Irene Hetlevik på den Nordiske kongressen i allmennmedisin
i København i mai.
Forskningspris
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Forskningsprisen er et spleiselag mellom NFA, NORSAM og AF. Prisen er på kr 15 000. Ifølge
statuttene skal prisen gis til primærleger som har liten forskningserfaring fra før. Prisen tildeles
beste frie foredrag som framføres under forskningsdagen på de årlige allmenn- medisinske
kongressene. Prisen på Nidaroskongressen ble gitt til Frank Hilpüsch for presentasjon av
prosjektet: ”Ansatte i kommunal pleie- og omsorgstjeneste: En ressurs ved
akuttmedisinske tilstander. Erfaring fra vårt tverrfaglige akutt-team. ”Bjarkøymodellen”.
Bedømmingskomiteen bestod av Ole Rikard Haavet, Anna Luise Kirkengen, Arnfinn Seim og
Sabine Ruths
Økonomi
Stipendsatsen økte betydelig i 2008 og er nå på 42 000 kr per måned. AFU delte i 2009 ut stipend
for 51 månedsverk, tilsammen kr. 2,14 mill.
Stipendiatene kan etter søknad, inntil én gang per tildelt stipendmåned, få inntil 2 500 kr. i
driftsmidler for administrative utgifter til kopiering, porto etc, samt dekking av reiseutgifter til og
fra det allmennmedisinske institutt hvor de får veiledning. AFU-stipendiater har bare i liten grad
benyttet seg av adgangen til å søke om driftsmidler og reisedekning. I 2009 var det bare tre
stipendiater som søkte om driftsmidler, og én som søkte om reisedekning.

AFU-stipend tildelt 2. halvår 2009.
Nr
1

Univ Etternavn

Halvorsen

Fornavn Prosjektets tittel
Trening i lokale akuttmedisinske team,
Helen
en læringsvei i samhandling?
”Rehabilitering i utlandet” – en oversikt
over hva som finnes av behandling
generelt, og detaljert gjennomgang av
multidisiplinær rehabilitering som siden
Kjell
2004 har blitt praktisert ved
Harald
Dødehavsklinikken.
Hva karakteriserer møtene mellom
Tori
allmennlegen og pasienter med alvorlig
Flaatten spiseforstyrrelse?

Iden

Kristina
Riis

Antidepressiva i sykehjembeslutningsfaktorer
Samhandling mellom fastlege og pasient
ved forskrivning av B-preparater

UiTø Brandstorp
2

UiB

Horpestad

3
UiO
4

Tildelt

Veileder

3

Anna Luise
Kirkengen
Kontakt:
John Nessa, UiB v/ Guri

2

2

3
UiB

3
5
Ntnu

Moe

Nils

UiTø

Hana

2
6

UiO

Bjerke

Jan
Yap
Soen
Eng

UiB

Sharma

Satya P.

Skjeie

Holgeir

Den Pakistanske innvandrer – mor og
barn undersøkelsen
Outcome in shoulder capsulitis (frozen
shoulder)
Effekt av akupunktur ved
spedbarnskolikk

Trygve

Effekt av akupunktur ved
spedbarnskolikk

7

8
9

UiO

Ledelse i distriktsmedisinen
3

Babill StrayPedersen

2

Anders
Bærheim
Mette Brekke
og Arne Fetveit
Mette Brekke
og
Arne Fetveit

2
3

10
UiO

Skonnord

Elin Olaug
Rosvold og Ole
Rikard Haavet
Sabine Ruths
og Stefan
Hjørleifsson
Niels Bentzen
og Sten
Johannessen
Toralf Hasvold

Totalt

25
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AFU-stipend tildelt 1. halvdel 2010
Nr Univ Navn

Prosjekt

Tildelt Veileder

1

UiO

Gunnar Espolin
Johnsen

Behandling av skulderkapsulitt

1

2

UiO

Karin Frydenberg

3

3

UiTø

4
5

UiO
UiTø

Kjell Gunnar
Skodvin
Morten Dag Nilsen
Signe-Elisabeth
Nome Thorvaldsen

Kommunikasjon mellom sykehus og
primærhelsetjeneste om pasientens
medikamentliste
Helsetjenesten i Kautokeino i en
overgangsperiode
Behandling av overvekt i allmennpraksis
Intersektoriell samhandling – samarbeid
på mange plan

6

Ntnu

Tone Dorthe Sletten

En sammenhengende helsetjeneste

4

7

UiB

Henrik Høberg

Sosial fobi i allmennmedisin

2

8

UiB
UiTø

Fastflu-prosjektet: Influensa-forskning i
allmennpraksis
Kols og legesøkning – en kvalitativ studie

3

9

Kristian Anton
Simonsen
Lisa Joensen

3

Mette Bech
Risør

10

UiO

Torunn Bjerve Eide

Compliance ved antibiotikabehandling i
allmennpraksis – er den nye
antibiotikaveilederen gjennomførbar i
klinisk praksis?

1

Forskergruppen
Aust-Agder
Christian
Borchgrevink

11

UiO

Veslemøy Cathrine
Hippe

1

12

UiO

Wenche Haugen

Compliance ved antibiotikabehandling i
allmennpraksis – er den nye
antibiotikaveilederen gjennomførbar i
klinisk praksis?
Diagnosis of depression among
adolescents – a clinical validation study
of key questions and questionnaire

Forskergruppen
Aust-Agder
Christian
Borchgrevink
Kaj Sparle
Christensen og
Ole Rikard
Haavet

Totalt

1
1
3

3
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8.2
Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP
Representanter etter årsmøtet i NFA 2008, fra 1. sept 2008
Janecke Thesen (2000-2010), leder
Gunnar Andersen (2003-2010), nestleder og kasserer
Randi Kasin (2000-2010), sekretær. Gått ut av KUP høsten 2009
Sirin Johansen (2007-2010), medlem
Frøydis Gullbrå (2008-2010), medlem, sekretær etter Randi Kasin
Christian Mide (2008-2010), medlem
Bjørnar Nyen (2007-2010), varamedlem
Inger Lyngstad (2007-2010), varamedlem, medlem etter Randi Kasin
Kari Sollien (2007-2010), observatør AF
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Ortoped dr.med
Arne Kristian
Hauge
Mette Brekke

Nils Kolstrup
og Anna
Louise
Kirkengen
Helge Garåsen
og Arnfinn
Seim
Truls Bileth og
Arne Bjørnetun
Guri Rørtveit

Nytt varamedlem må oppnevnes på årsmøte NFA mai 2010. Hele KUP er på valg.
KUP sender en stor takk og mange roser til Randi Kasin for deltakelse og bidrag som medlem av
KUP i knappe ti(!) år og i forskjellige funksjoner
Formål KUP
KUP skal arbeide for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis. Høy kvalitet innebærer:
- at praksis er i tråd med tilgjengelig viten
- at pasientene sikres delaktighet og innflytelse i beslutningsprosesser
- at pasientene skånes for unødvendig risiko
- at det sikres kontinuitet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
- at praksis utøves med god ressursutnyttelse
- at tjenestene er rettferdige og sikrer et likeverdig tilbud uansett geografi eller status
- at pasientene og befolkningen har tillit til allmennlegetjenestene
Møter
Tallrike e-post-korrespondanser (KUP har egen mailliste), 6 telefonmøter og to møter. 30 saker
behandlet. Møtereferater ligger på www.kup.no.
Avholdte og /eller planlagte kurs:
 Ingen kurs avholdt i 2009.
 Internseminar om pasientsikkerhetsarbeid i allmennlegetjenesten ble organisert av Gunnar
Andersen og Bjørnar Nyen i tilknytning til Nidaroskongressen torsdag 22.10.09. Deltakere
var medlemmer av KUP og referansegruppa i praktisk kvalitetsarbeid, samt spesielt inviterte
gjester: Peter Simonsen, leder av DSAM’s udvalg for Utilsigtede Hændelser, Ellen Catharina
Deilkås, leder for legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg, Anne Grimstvedt Kvalvik,
Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, og Leder for NFA, Gisle Roksund
 Det er planlagt et dagskurs under PMU 2010 om Verktøy i forbedringsarbeid
ved allmennlegekontorer. Kursleder Janecke
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner
 Thesen J. Trygg hos fastlegen og på legevakta. Utposten 2009 (2): 25-8. Om KUPs strategi
for kvalitetsutvikling i norsk allmennmedisin
 KUPs hjemmeside www.kup.no 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: Pernille Nylehn. Våre rapporter, samt nyheter publiseres
også her. Det er noen tekniske problemer med ruting fra www.kup.no og videre inn i
Legeforeningens wb. Når disse er løst vil vi gjøre en større revisjon av nettstedet, evt endre
adresse
Øvrige aktiviteter
 Randi Kasin var prosjektleder for prosjektet ”Kvalitetsindikatorer i allmennmedisin”, som ble
sluttført høsten 2005. NFA har sendt saken videre som et implementeringsprosjekt til
Kunnskapssenteret i januar 2008. Kunnskapssenteret overtok implementeringsprosjektet som
sitt eget prosjekt, men har ikke prioritert dette utover å søke penger til et pilotprosjekt i
Legeforeningens fond fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
 Janecke Thesen ledet arbeidsgruppa om Kvalitet i Legeforeningsprosjektet ”Allmennmedisin
2020”, og Bjørnar Nyen var medlem. Arbeidet ble i 2009 videreført i legeforeningens
statusrapport ”Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet. Styrking av allmennmedisin og
fastlegeordning frem mot år 2020” (TTT) i juni 2009. I TTT fikk kvalitetsstrategien fullt
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gjenomslag i Legeforeningen. 19. Juni 2009 kom også Samhandlingsreformen som
Stortingsmelding, og ble et rammeverk for tenkning om allmennmedisin, spesialhelsetjeneste,
samhandling og pasientforløp.
Basert på dokumentene nevnt over søkte vi i tett samarbeid med NFA og AF om midler til et
treårig prosjekt: Senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Legeforeningen etablerte det
treårige prosjektet SAK i desember 2009, med Janecke Thesen som prosjektleder
KUP hadde foregrepet prosessen omkring SAK, ved i samarbeid med referansegruppa for
praktisk kvalitetsarbeid å etablere et Kvalitetsverktøyprosjekt i 2008, finansiert av
Legeforeningen. Rapporten om allmennmedisinske kvalitetsverktøy ble lagt fram ved
årsskiftet 2009/2010.
Commonwealth fund-undersøkelsen ble publiseret høsten 2009, og viser alvorlige
kvalitetsproblemer sett fra allmennlegenes side. Norge kommer dårlig ut på en rekke
variabler, bl a dokumenteres alvorlig svikt i elektronisk funksjonalitet, på tross av at vi var
tidlig ute med gode løsninger og stor grad av dekning for EPJ. HOD og Kunnskapssenteret
starter utredning av et nasjonalt prosjekt for et Nasjonalt Allmennmedisinsk
kvalitetsutviklingssystem
Bjørnar Nyen og Janecke Thesen er medlemmer av veilederkorpset i gjennombruddsprosjekt
i Dnlf. Neste gjennombruddsprosjekt i Dnlf er TIDLIG OPPDAGELSE OG BEHANDLING
AV FØRSTE GANGS PSYKOSER med oppstart februar 2010
KUP har kontakt med nordiske kolleger i kvalitetsarbeid gjennom deltakelse på nordisk
kvalitetsmøte (NORKVAL). Et møte ble avholdt i København i mai i tilslutning til Nordisk
kongress, med Bjørnar Nyen som deltaker. En tilknytning mellom NFGP og NORKVAL, der
NORKVAL får plass på NFGPs websider
(http://www.nordicfederationofgeneralpractice.com/) er ferdigforhandlet men ikke
implementert. Det synes å være sparsom aktivitet i NORKVAL
KUP deltar i den europeiske allmennmedisinske kvalitetsorganisasjonen EQuiP, der Janecke
Thesen er medlem, og Inger Lyngstad etterfølger Randi Kasin som medlem. Det var ikke
mulig å prioritere møter i EQuiP i 2009. Mer om EQuiP: http://www.equip.ch/
Via EQuiP-engasjementet er Janecke Thesen og Inger Lyngstad også representanter i
Internasjonalt kontaktmøte i NFA.
Statusdokument for kvalitetsutvikling i norsk allmennmedisin som tidligere er godkjent av
styrene i Aplf og NSAM er revidert flere ganger og ligger på www.kup.no. Hoveddelen av
det opprinnelige dokumentet, som mest omtaler historiske forhold, er besluttet ikke lenger
revidert.
Gunnar Andersen er medlem av Pasientsikkerhetsutvalget i Legeforeningen, som har laget
handlingsplan for pasientsikkerhet. Her fikk han gjennomslag for mange tiltak i
primærhelsetjenesten.
Janecke Thesen er medlem av referansegruppa i SHdir for retningslinjer for utredning,
behandling og oppfølging av personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.
Ingen aktivitet i 2009
Janecke Thesen er leder og Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Inger Lyngstad, Christian Mide,
og Bjørnar Nyen er medlemmer av referansegruppen for praktisk kvalitetsarbeid på
allmennlegekontoret. Se http://www.legeforeningen.no/id/151599.0
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 2009,
bl a på to Grunnkurs B - EUkurs 2, Ledelseskurs med mer.
Etter den nye grunnkursmalen skal kvalitetsarbeid ikke lenger hovedsaklig undervises på
Grunnkurs A, EU-kurs 1 "Allmennmedisin", men på Grunnkurs B, EU-kurs 2:
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Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter (tidligere Grunnkurs 4), og på
Grunnkurs D: Forskning i allmennmedisin (tidligere grunnkurs 3).
KUP vil fortsatt arbeide for at deltakelse i tverrfaglige kurs og grupper skal meritteres i
spesialistutdanningen.
KUP ved Christian Mide i samarbeid med Kari Sollien (forhandlingsutvalget i AF) arbeidet
for å få informasjon om Trinnvis inn i normaltariffheftet for 2009. Ved en inkurie falt denne
siden ut av Normaltariffheftet. Det er ønskelig å oppnå takst for kvalitetsarbeid, og de samme
medlemmene gjør nye utspill i 2010
TrinnVis er avsluttet som KUP-prosjekt, etter å ha samlet inn og brukt ca 2,7 millioner
kroner. Programmet dør dersom det ikke vedlikeholdes. Etter råd fra daværende SHDir og
hjelp fra Innovest er det i 2009 dannet et aksjeselskap; TrinnVis AS, som har fått overført
kildekoden. Janecke Thesen er valgt til styreleder. Selskapet fikk i 2009 lån fra AF og NFA
for å utvikle en nettversjon av TrinnVis. Dette har vist seg nødvendig fordi ca 20%
får installasjonsproblemer. Det viser seg å være et utrolig mangfold av servere, nettverk,
programmer, skjerminnstillinger mm på landets legekontorer, og det gir problemer for alt
som skal installeres, ikke bare TrinnVis. TrinnVis evalueres i 2010.02.20
Frøydis Gullbrå har deltatt på lokal møteserie på Voss for almenpraktikere. Innlegg om
TrinnVis vakte stort engasjement
KUP har utviklet en flatere struktur og større fordeling av ansvar, noe som avlaster leder i
stor grad

8.3
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg, AU
I perioden 01.09.09 til 31.08.10 består AU av følgende medlemmer:
Gabriele Nilsen (leder)
Morten Laudal (nestleder)
Sverre Lundevall
Kine Cecilie Jordbakke
Peder Halvorsen
Torgeir Gilje Lid
Annelise Skeie (vara)
Robert Tunetveit (vara)
Anne Korsæth (vara)
Stian Lobben (observatør AF).
AUs mandat
AU skal arbeide med å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme videre og
etterutdanning. AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme allmennmedisinsk publisering
og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med styret i NFA,
spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de
lokale kurskomiteer.
Prioriterte oppgaver
1: Fremme allmennmedisinen i grunnutdanningen.
 Etter forslag fra Robert Tunestveit ble følgende vedtatt av NFA’s årsmøte 2009: ” Årsmøtet
ber styret intensivere arbeidet for å fremme allmennmedisinens plass i grunnutdanningen”AU bisto med å utarbeide saksdokument og forslag til vedtak.
 AU har sammen med styret i NFA sendt brev til dekanene ved de fire medisinske fakultetene
med konkrete forslag og invitasjon til dialog.
 Leder har deltatt under det allmennmedisinske universitetsmøtet i Bergen.
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 Det er etablert et samarbeid med Norsk medisinstudentforening.
2: Utdanningstilbud for sykehjemsleger
 AU har arbeidet med utdanningstilbud for sykehjemsleger.
 Leder deltar i en referansegruppe for videreutvikling av undervisningshjemmetjenester og
 undervisningssykehjem.
 Nestleder er engasjert i et arbeid som beskriver sykehjemsmedisin som kompetanseområde.
3: Videreføring av kontakten med de lokale kurskomiteer
4: Videreføring av arbeidet for bedre funksjonalitet av kurskatalogen på internett.
AU har i perioden hatt 3 møter. Et nytt møte er planlagt i mars 2010. Leder og nestleder har hatt
et fellesmøte med spesialitetskomiteen, NFA og AF i tilknytning til seminaret for kurskomiteer.
Representanter for AU har deltatt i flere møter med utdanning på dagsorden, herunder seminarer
med David Price fra McMaster University (mai 2009) og Roger Strasser fra Northern Ontario
School of Medicine (januar 2010).
8.4
Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg, AKU
Anders Grimsmo (leder), Ivar Mediås og Torgeir Schmidt-Melbye
Antall møter
Det har vært ett møte med Helsedirektratet og KITH.
Avholdte og/eller planlagte kurs
Leder for utvalget deltok på Wonca Europe møte i Basel i septmber 09. Det ble der avholdt et
møte mellom WICCs ledergruppe og ledelsen i Wonca. Leder for klassifikasjonsutvalget er for
tiden nestleder av Woncas internasjonale klassifikasjonskomité (WICC).
Bakgrunnen for møtet med Woncas ledelse var den økonomiske situasjonen for både Wonca og
WICC. WICC har i den senere tid ikke hatt økonomi til å vedlikeholde ICPC-2 og begynne
arbeidet med ICPC-3, det til tross for at Wonca har hatt store intekter av at nye land har inngått
lisensavtaler.
Det foreligger nå et forslag om at de landene som har nasjonal lisens går sammen i et konsortium
og deler utgiftene med Wonca etter en liknende modell som for SNOMED med hovedkontor i
København. Woncas ledelse har tatt på seg ansvaret for å ta et slikt initiativ.
Klassifikasjonsutvalgets leder har informert Helsedirektoratet om den økonomiske situasjonen og
forslaget til videreføring av ICPC. Helsedirektoratet vil være villig til å drøfte løsninger med
Wonca, men vil ikke foreløpig kunne si noe om hvilke forpliktelser Norge kan ta på seg.
Vedrørende den norske versjonen av ICPC, så har Helsedirektoratet bebudet at de vil finansiere
en revisjon i 2010. KITH vil lede arbeidet og invitere Klassifikasjonsutvalget med i
gjennomføringen.
Norge ved KITH har fortsatt ansvaret for å vedlikeholde den internasjonale masterversjonen av
ICPC-2e og hjemmeside for nedlasting. KITH har gjort et vesentlig arbeid med forbedring av
databasen. http://www.kith.no/ICPC-2e
Utvalget har for øvrig ingen andre utgitte og/eller planlagte publikasjon eller aktiviteter å
rapportere.
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9

INTERNASJONALT ARBEID

9.1
Wonca World Council
Gisle Roksund er NFAs representant.
http://www.globalfamilydoctor.com/
Det har ikke vært avholdt WW councilmøte i 2009.
9.2
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)
Ingen representant fra NFA.
http://www.womenandfamilymedicine.com/
Janecke Thesen og Kirsti Malterud er norske allmennleger som på Wonca-kongressen i Durban
bidro til konsolideringen av det som først var en ”special interest group” (SIG) for så å bli et
”Wonca Working Party”.
Alle interesserte av alle kjønn er hjertelig velkomne til å melde seg til maillisten, se websiden.
WWPWFM har valgt å prioritere "women as doctors" i sin første fase. "Women as patients"
kommer i en senere fase. Et møte i Hamilton, Canada i august 2006 utarbeidet ”The HER
Statement” Det omhandler likestilling mellom kvinner og menn i WONCAs organer og økt
oppmerksomhet omkring kjønn som avgjørende variabel for helse og sykdom. NFA har tatt
viktige europeiske initiativ til å få HER statement implementert i WONCA og i egen
organisasjon. NFA støttet gjennom styrevedtak i 2009 forslagene fra WWPWFM.
Det er for tiden ingen norske allmennleger med i executive i WWPWFM.
9.4
Wonca Europe Council
Gisle Roksund er NFAs representant.
http://www.woncaeurope.org/
Gisle Roksund deltok på councilmøte i Basel i september. NFAs policydokument for
forebyggende helsearbeid er tidligere presentert for WE Council,
http://www.legeforeningen.no/id/144946.0. NFA er representert i det videre arbeidet om et slikt
policydokument for WE.
Ellers ble det fra vår side fremmet forslag om nye vedtekter for oppnevning av nasjonale
representanter i netterverkene EURACT og EGPRN. De nasjonale representantene bør etter vår
mening oppnevnes av de nasjonale foreningene og ikke internt i nettverkene.
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Likeledes ble det fra vår side signalisert bekymring for ICPCs framtid. ICPC eies av Wonca, med
Wonca World sliter med økonomien og vurdere å selge ICPC til WHO.
Det arbeides videre med dette i organisasjonen
9.5
Europeisk kvalitetsarbeid, Wonca
Inger Lyngstad er NFAs representant.
http://www.equip.ch/
EQuiP er WONCA Europes kvalitetsutviklingsorganisasjon - en av nettverksorganisasjonene. 2
medlemmer fra hvert land er oppnevnt av de nasjonale selskapene (Colleges), og Inger Lyngstad
avløste Randi Kasin som medlem i 2009. Janecke Thesen er mangeårig norsk medlem. Frøydis
Gullbrå er vararepresentant. Det holdes ett mindre vårmøte, og ett større høstmøte. På møtene
skjer det en oppdatering om kvalitetsutviklingsarbeid i allmennmedisin i Europa, idéspredning og
utvikling av internasjonalt samarbeid. Løpende samarbeidsprosjekter refereres, diskuteres og
utvikles.
Det var ikke mulig å prioritere møter i EQuiP i 2009. Mer om EQuiP: http://www.equip.ch/
9.6
EURIPA
Elisabeth Swensen er NFAs representant, og nestleder i EURIPA.
http://www.euripa.org/
EURIPA la ned et stort arbeid i forbindelse med 9. WONCA Rural Health World Conference på
Kreta 12.- 14. juni 2009 som samlet 600 deltagere. Hovedtemaene for konferansen
var ”Technology suitable for rural settings”, “Island medicine” og “Health services for
immigrants”. Elisabeth Swensen var invitert som keynote speaker under tittelen “Technology in
rural health – have we succeeded in bridging the gap?”. Det er i løpet av 2009 etablert tettere
kontakt mellom WONCA Rural/EURIPA og WHO, særlig i spørsmål knyttet til rekruttering og
stabilsering av helsepersonell utenfor sentrale strøk.
Vasco da Gama Movement – the WONCA Europe working group for young
and future General Practitioners
Thomas Mildestvedt og Nils Kähler var NFAs representanter. Thomas er Europe Council
medlem.
9.7

http://www.vdgm.eu/
Oppsummeringer fra VdGM prekonferansen ble også presentert ved flere av sesjoner under
hovedkonferansen.
VdGM nettverket ble etablert i 2005 og er et nettverk for leger i spesialisering i allmennmedisin
eller har blitt spesialist si løpet av de siste 5 årene. VdGM arrangerte under hovedkonferansen
flere workshops med fokus på å møte kollegaer og utveksle erfaringer. Utdanning, utveksling,
rekruttering, image og forskning er de 5 hovedareneane som VdGM arbeider særlig med. De
norske delegatene er for tiden mest involvert i utdanning, utveksling og forskning. Thomas er ny
representant for Hippocrates utvekslingsprogram som nå organiseres i ett tett samarbeid mellom
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EURACT og VdGM. En forskergruppe i Bergen under ledelse av Thomas er i ferd med å
implementere en internasjonal undersøkelse om motivasjon og tilfredshet med
spesialistutdanningen i Norge. Undersøkelsen er et VdGM samarbeid der en ønsker å kunne
sammenlikne data fra de ulike deltagende land. Spørreskjemaet er utviklet ved universitetet i
Heidelberg og oversatt til norsk. Den neste fasen blir å tilgjengeliggjøre den norske versjonen på
web for så å starte rekrutteringen av norske deltagere. Målgruppen tilsvarer målgruppen for
VdGM. Vi vil i den anledning trenge støtte både fra NFA og fra norsk EURACT representant.
Mer informasjon kan finnes på hjemmesiden. Det er flott å være med å se frukter av det
internasjonale samarbeidet i form av konkrete prosjekter innen forskning og utveksling. Norge
trenger her å være med som bidragsyter. Vi vil fremheve at det er en stor grad av trivsel og godt
miljø I VDGM miljøet. Vi håper flere leger i Norge blir inspirert til å delta på internasjonale
konferanser, utveksling og forskningsprosjekter.
Thomas deltok for 4 år på rad, og deltok i egne europarådssamlinger. Det ble valgt inn 3 nye
medlemmer til Executive Board, som er en av de 5 temagruppene for VdGM. Forskergruppen
hadde en workshop sammen med EGPRN under hovedkonferansen og utvekslingsgruppen hadde
en workshop sammen med EURACT. Det er viktig å se øke samarbeidet mellom etablerte og nye
strukturer i WONCA familien.
Nils deltok for første gang som representant for NFA og deltok på flere av arrangementene til
VdGM under konferansen, selv om han ikke hadde anledning til å komme før hovedkonferansen.
Vi ser det som viktig at vi klarer å rekruttere nye spesialistkandidater til å være med i dette
arbeidet. De fleste land sendte mer enn 2 representanter til prekonferansen, noe vi ser på som en
stor fordel.
De norske deltakerne hadde stort faglig og sosialt utbytte både av prekonferansen og
hovedkonferansen. Vi opplever at det er viktig at også Norsk Allmennmedisin er representert i
dette forumet.
9.8
Hippokrates
Thomas Mildestvedt er NFAs representant.
Thomas Mildestvedt tok over koordinatorfunksjonen etter Guri Rørtveit – takk til henne for å ha
ivaretatt vervet over flere år. Månedlig kommer det nå henvendelser fra spesialistkandidater som
kunne tenke seg en 2-ukers utveksling til Norge. En økning i interessen ser vi i sammenheng med
at Vasco da Gama Movement har satt Hippokratesprogrammet mer på dagsorden de sist årene.
De kunne i løpet av 2009 presentere en webløsning for påmelding av vertspraksiser og
spesialistkandidater som kan tenke seg utveksling. Vi har en intensjonsavtale med Hippokrates’
koordinator i England om å få til 1-2 bilaterale utvekslinger per år, men for at en slik avtale skal
kunne settes i verk må vi finne vertspraksiser i Norge. Desverre har vi per i dag ingen slike, men
det arbeides med å lokalisere vertspraksiser som ønsker å delta i denne typen
utvekslingsvirksomhet. Informasjon og invitasjon gjennom ulike fora som eyr, i Utposten og på
kurs er i gang og vil bli kontinuert i 2010.
9.9
EURACT
Mette Brekke er NFAs representant, og hun har tatt gjenvalg for perioden 2010-2011.
http://www.euract.org/
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I løpet av 2009 har flere nye norske EURACT-medlemmer kommet til, slik at en stor del av
medlemmene jobber med allmennmedisinsk grunnutdanning og de som er i ledelsen for videreog etterutdanningen nå er EURACT-medlemmer.
I 2009 har Brekke deltatt på møter i EURACT Council i april i St. Petersburg og i oktober i
Witten i Ruhrgebiet i Tyskland. Neste møte er i Slovenia i april.
EURACT er en noe ”uformell” gruppe under WONCA Europe – se www.euract.org/
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. Det jobbes nå aktivt med å definere et europeisk
allmennmedisinsk ”kjernepensum” ved hjelp av en såkalt Delphi-prosess som alle
representantene har fått delta i. Prosessen skal forhåpentlig ende som en publisert artikkel, men
hovedhensikten er at dokumentet skal 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
Tor Anvik var NFAs representant til august 2009, Esperanza Diaz fra august 2009 og Liv Tveit
Walseth (vararepresentant).
http://www.egprn.org/index.html
Tor Anvik (Tromsø) var representant for EGPRN til august 2009. I september 2009 ble det
innkalt til valg for å velge nye nasjonale representanter. Man prøvde å ha to norske
representanter, men dette ble ikke mulig pga. interne regler i EGPRN. Dermed ble Esperanza
Diaz, ISF, UiB valgt som nasjonal representant til EGPRN med Liv Tveit Walseth, AFE, Uni
Helse, Bergen som vararepresentant. Vararepresentanten deltok på generalforsamlingen i
EGPRN i Dubrovnik, Kroatia 15.oktober 2009 samt påfølgende konferanse 16.-18. oktober med
tittel ”Research on Multimorbity in General Practice”. Konferansen bestod av følgende
hovedelementer:
1. General Council meeting.
 E. Hummers, Tyskland, ble valgt til ny chair.
 Det ble presisert at nasjonale representanter skal velges av EGPRN’s medlemmer i
landet. Både individuelle og institusjonsmedlemmer har stemmerett.
 Det ble vedtatt at workshop’ene før konferansene i større grad skal være basale
forskningskurs.
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Det ble satt i gang arbeid for å tydeliggjøre grenseoppgangene mellom EGPRN og
ande WONCA-nettverk.
 Neste konferanse i Plovdiv, Bulgaria med tittelen ”Children in general practice” ble
presentert. Det planlegges videre konferanser i Zurich oktober 2010 med tittelen
”Motivation”, og i mai 2011 i Nice der tittel foreløpig ikke er fastslått.
 EGPRN har utarbeidet en ”Research Agenda” som ble delt ut på møtet.
2. Workshops med titlene:
 “How to determine health and treatment priorities with multimorbidity”
 “Communicating Research – Writing for Scientific Journals”
 “Back to Basics – Linking Practice and Research in Family Medicine”
 “Exploring Research on Multi- and Comorbidity in General Practice”
3. EGPRN hovedkonferanse: ”Research on Multiborbidity in General practice”.
Konferansen oppfattes som et viktig møtested for forskere i Europa, med muligheter for å se hva
de ulike forskningsmiljøene er opptatt av og med muligheter for å knytte kontakter. 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 Nordic Federation of General Practice, NFGP
Anna Stavdal er NFAs representant.
http://www.nordicfederationofgeneralpractice.com/
NFGP representerer et samarbeid mellom de fem nordiske allmennmedisinske selskaper. NFGP
eier de Nordiske kongresser i allmennmedisin og Scandinavian Journal of Primary Health Care,
SJPHC. Anna Stavdal er styreleder i NFGP.
Gisle Roksund møtte på generalforsamlingsarrangement i København i april og på ledermøte
knyttet til kongressen i Kbh senere i mai. Irene Hetlevik er norsk representant i
kongresskomitéen. Anders Bærheim er norsk nasjonal redaktør av SJPHC. Utgiftene til NFGP er
i løpet av de siste årene om lag halvert etter at vi gikk over til nettbasert utgave av SJPHC. Det er
fortsatt mulig å abonnere på papirversjon via NFAs nettside. Det trykkes opp et lite antall
papirversjoner til dem som måtte ønske det.
Nordisk kongress i allmennmedisin 2009 ble arrrangert i København 13.-16. mai. I 2011 er det
vår tur til å arrangere konferansen.
9.13 Nordisk kvalitetsarbeid
KUP har kontakt med nordiske kolleger i kvalitetsarbeid gjennom deltakelse på nordisk
kvalitetsmøte (NORKVAL). Et møte ble avholdt i København i mai i tilslutning til Nordisk
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kongress, med Bjørnar Nyen som deltaker. En tilknytning mellom NFGP og NORKVAL, der
NORKVAL får plass på NFGPs websider (http://www.nordicfederationofgeneralpractice.com/)
er ferdigforhandlet men ikke implementert. Det synes å være sparsom aktivitet i NORKVAL.

10

REFERANSEGRUPPER

10.1 Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid i allmennmedisin
Janecke Thesen (leder), Jannik Falhof, Marit Gjølme, Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Randi
Kasin, Inger Lyngstad, Kirsti Malterud, Christian Mide, Reidar Moskvil, Kristin Prestegaard og
Aage Bjertnæs. Tor Carlsen, Bjørnar Nyen og Magne Rekdal 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://www.legeforeningen.no/id/151599.0
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. Kirsti Malterud har hatt denne funksjonen i vår referansegruppe.








Til nå har vi publisert 11 nedlastbare lysbildeserier (4 i 2009: Brukerundersøkelse 2,
Brukerundersøkelse 3, Ventetid på venterommet, og Maturity Matrix. Tidligere år:
telefontilgjengelighet, kortere ventetid, NOKLUS-data, drop-ins, ventetidsregistrering, den
effektive pasientjournalen, brukerundersøkelser), og fire artikler hvorav to i 2008 og 2009, se
web-sidene. Vi har også tilrettelagt stoff rapportert av andre, bl.a. prosjekt i Sogn og
Fjordane.
Referansegruppa i praktisk kvalitetsarbeid ble tildelt kr 350.000 fra Kvalitetssikringsfond I til
prosjektet " Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret" i mai 2008. Sluttrapporten finner du
her: http://www.legeforeningen.no/id/159995. Arbeidet danner mye av grunnlaget for
prosjektet: Senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Legeforeningen etablerte det treårige
prosjektet SAK i desember 2009, med Janecke Thesen som prosjektleder. Rapporten er også
hyppig sitert i Kunnskapssenterets nye kvalitetsportal som ble lansert tidlig i 2010
Referansegruppa møttes i mai til dagsmøte, og har ellers hatt kontakt pr telefon og e-post.
Gruppas medlemmer er aktive på en rekke andre felter, men da det er stor overlapp mellom
medlemmene i KUP og medlemmene i referansegruppa henviser vi til årsmeldingen for KUP
for de medlemmene som er aktive begge steder.
Janecke Thesen deltok på møte med lederne i NFAs referansegrupper i oktober 2009.
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10.2 Referansegruppe for forebygging av hjerte- og karsykdom i allmennpraksis
Eivind Meland (leder), Bjørn Gjelsvik, Irene Hetlevik.
Bjørn Gjelsvik og Eivind Meland har deltatt i Retningslinjegruppen for Primærforebygging av
hjerte- og karsykdom, som var nedsatt av Helsedirektoratet. Etter 4 års arbeid, ble retningslinjene
publisert i 2009. Det arbeides nå med et data-verktøy som kan være en beslutningsstøtte til
retningslinjene. Dette verktøyet vil publiseres med det første.
Irene Hetlevik og Eivind Meland deltar i Nordisk Risikogruppe. Gruppen har nå publisert en
antologi med tittel Skapar vården ohälsa? (dansk utgave: Skaber sunnhetsvæsenet usunnhed?).
Boken behandler mange av dilemmaene knyttet til risiko oppsporing og til primærforebygging i
moderne samfunn. Boken har skapt debatt i såvel Sverige som Danmark.
Bjørn Gjelsvik avsluttet sitt arbeid med den Europeiske Task Force for forebygging av hjerte- og
karsykdom i 2009. Han presenterer de norske retningslinjene ved Woncas kommende
verdenskongress. Han og Eivind Meland presenterte retningslinjene på kurset i kardiologi ved
Nidaroskongressen 2009.
10.3 Referansegruppe for medisinsk akupunktur
Holgeir Skjeie (leder), Trygve Skonnord (nestleder), Nils Lystad, Khoa Doung, Bjarne Storset,
Åshild Espeland, Christel G. Ganz, Gerd P. Niebelscultz, Uzma Sajid, Marianne G. Gulla,
Margareth Hauderowicz, Marit Beate Smetbak og Jon Schelderup.
Aktiviteter 2009
Gjennomføring av reviderte kursprogrammer i medisinsk akupunktur, forankret i
Legeforeningens kurskomite sine godkjenninger.
Avholdte kurs:
Januar 2009
Mars 2009
April 2009
Oktober 2009
November 2009

Del 2-Grunnkurs i akupunktur.
Klinisk kurs i behandling av muskel-skjelettlidelser og hodepine.
Utenlandskurset. 2 ukers klinisk kurs ved International Education College,
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine(SHUTCM)
Del 1-Grunnkurs i akupunktur.
Del 1- Akupunkturbehandling av indreorganiske lidelser.

Oppstart høst-09 av randomisert kontrollert blindet multisenter studie av standardisert
akupunkturbehandling mot spedbarnskolikk, i samarbeid med Institutt for allmenn- og
samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Prosjektledere: Trygve Skonnord og Holgeir Skjeie
Veiledere: Mette Brekke og Arne Fetveit
Behandlergruppen består av medlemmene i referansegruppe i medisinsk akupunktur. Work-shop
for undervisning, standardisering og protokollgjennomgang for alle gruppens medlemmer ble
søkt og godkjent som klinisk emnekurs. Første samling/work-shop for protokolloppstart ble
gjennomført september 2009.
Samtaler med medlemmer av Norsk Smerteforening og Norsk Forening for Smertemedisin
vedrørende felles møtepunkter i behandling av kroniske smertepasienter i allmennpraksis. Leder i
referansegruppen, Holgeir Skjeie, ble innstilt som styremedlem i Norsk Forening for
Smertemedisin.
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I samarbeid med kurskomiteen for Primærmedisinsk Uke, utarbeidet emnekurs for
akupunkturbehandling av ryggsmerter til kursmodulene i 2010.
Deltakelse i det årlige Referansegruppemøtet i NFA.
10.4 Referansegruppe for farmakoterapi i allmennpraksis
Sture Rognstad (leder), Anne Stubdal, Geir Guttorm Flatabø, Olav Aandstad og Per Hofset.
Referansegruppen har i 2009 kommunisert per e-post. Referansegruppen har etter intern
meningsutveksling på e-post avgitt høringsuttalelser i to saker:
1. Utvidelse av listen med foretrukne legemidler i blodtrykksbehandlingen
2. Smertebehandling, og bruk av Pregabalin (Lyrica) og Gabapentin (Neurontin)
Referansegruppen har bidratt til å distribuere vår publiserte liste over uhensiktsmessige
forskrivninger til eldre:
“The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria…”
Liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessige forskrivninger til eldre
pasienter (> 70 år) i allmennpraksis.
10.5 Referansegruppe for rusmedisin
Ivar Skeie (leder), Knut Boe Kielland, Dagfinn Haarr, Torgeir Gilje Lid, Harald Sundby, Bjørg
Hjerkinn.
Gruppa ble konstituert på møte 30.10.2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, men
hadde eksistert på planstadiet et år før dette. Alle i gruppa er aktive innen forskning/fagutvikling
og undervisning i (allmennmedisinsk) rusmedisin.
Gruppa har etter møtet fungert meget bra, det har vært stor aktivitet i intern diskusjon, og vi har
fått utrettet ganske mye, og alle har vært aktive.
Høringer
 Sprøyteromsloven – forslag til endring 2008 (nov 2008)
 Kommentarer til Utredning om ny spesialitet i Rus- og avhengighetsmedisin (feb 2009)
 Kommentar til DnLFs alkoholpolitiske strateginotat 2008 (mars 2009)
 Smittevern i fengsler (juni 2009)
 Forskrift og nye retningslinjer for LAR (juni 2009)
 Stoltenbergutvalget (oktober 2009)
 Forslag til endringer i alkohollovgivningen (nov 2009)
Utredningsarbeid
 Innspill vedr. retningslinjer/forskrift LAR
 Deltakelse i møter vedr. LAR og svangerskap (innstilling ikke ferdig)
 Deltakelse i samhandlingsreformarbeid
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Symposium på 16. Nordiske Kongress i allmennmedisin København mai 2009 - Addiction and
drug/alcohol abuse as a complex bio-psycho-social health problem – a challenge for primary
health care. Gruppa fikk antatt symposiet. Alle i gruppa hadde innlegg. Symposiet var middels
godt besøkt (10-20 deltakere).
Kurs og undervisning i samarbeid med SERAF
 Emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin ved Nidaroskongressen 2009.
 Undervisning ved regionale rusmedisinske kurs for allmennleger i samarbeid med
kurskomiteer i DnLF og regionale kompetansesentra i rusmedisin
Annen undervisning og kursvirksomhet
Alle i gruppa deltar jevnlig i omfattende undervisning. Det har vært utveksling av foredrag og
lignende internt i gruppa.
Forskningssamarbeid med SERAF
Gruppa skal samarbeide med SERAF og fungere som referansegruppe i to forskningsprosjekter
som planlegges startet i 2010 (det er søkt om midler): 1) Office based OMT – merits and
problems, og 2) Utprøving av langtidsvirkende morfin (Substitol) som substitusjonsmedikament
for pasienter med ikke tilfredsstillende effekt av metadon/buprenorfin.
10.6 Referansegruppe for lesbisk og homofil helse
Mari Bjørkman (leder), Trond Daae-Johansen, Jorg Karlgård, Kirsti Malterud, Monica Nyquist,
Janecke Thesen, Thomas Mørk Tønseth og Frode Gunnar Olsen.
Assosierte medlemmer: Haakon Aars (psykiater og sexolog), Hanne Børke-Fykse (sosionom og
prosjektleder i LLH).
Konstituert oktober 2007.
Hanne, Mari, Haakon og, Janecke var 26.-27. januar på et seminar i Son med tittelen
Nettverksmøte Rosa kompetanse byggetrinn 2 i regi av Rosa Kompetanse/LLH (Landsforeningen
for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Agenda var å samle fagfolk innen helse- og
sosialtjenester for erfaringsutveksling, metodediskusjoner ol.
Kursgruppa hadde møte 5. februar og gikk inn for å lage et emnekurs på PMU 2010. Pga dette
har arbeidet med andre kurs ligget nede.
Haakon, Trond og Thomas deltok 26.-27. februar på HIV konferanse i regi av HIV Norge etter
forespørsel fra NFA ved Gisle Roksund. Haakon holdt foredrag.
Møte for alle 4. mars på Legens Hus for å lage et innspill til Barne- og
likestillingsdepartementets forarbeid med å se på mulighetene for opprettelse av et ressurssenter
for kunnskap på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et slikt ressurssenter vil kunne bli
forlengelsen av det prosjektbaserte Rosa Kompetanse, som ved opprettelsen av et ressurssenter
vil være naturlig å avvikle.
Hanne og Mari var 30. april på møte med i Barne- og likestillingsdepartementet, etter initiativ fra
Referansegruppa. Fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) møtte Lotte Grepp Knutsen
(statssekretær) og Dag Robin Simonsen, fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte Ellen
Pedersen (statssekretær og allmennlege) og Øyvind Brandt (avdelingsdirektør i
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kommunehelseavdelingen). På møtet kom vi med innspill muntlig og skriftlig til BLDs prosess
med å planlegge et ressurssenter for kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Årsmøte ble holdt 25. november i Legenes Hus med påfølgende middag. Agenda var informasjon
om status i Rosa Kompetanse, nettsiden fastlegen.no som skal lages, referansegruppas
hjemmeside, en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av sexologisk rådgivning og
behandling i regi av Kunnskapssenteret, forelesning om metodeutfordringer ved epidemiologisk
forskning på marginaliserte grupper.
Det har i 2009 ikke vært saker som har vært aktuelle å levere høringssvar til. Referansegruppa
har støttet enkeltpasienter og enkeltleger i konkrete saker.
10.7 Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser
Satya Sharma (leder), Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Bård Natvig, Erik L. Werner,
Øystein Holmedal, Oliver Müller og Pål Kristensen.
Referansegruppen fikk i oppdrag om å skrive kronikk om Cyriax etter invitasjon fra Tidsskriftet
for den norske legeforening, men tidsskriftet refuserte dessverre artikkelen da den angivelig ikke
oppfylte kvalitetskravene til kronikken. Dette har kostet mye tid for de involverte i
referansegruppen.
Referansegruppen har arbeidet med anbefalinger for bildediagnostikk ved muskel- og
skjelettlidelser. Arbeidet har vært ledet av Erik Werner. Alle i gruppen har vært aktivt involvert i
utarbeidelse av anbefalinger for bildediagnostikk. Gruppen har hatt møter to ganger i forbindelse
med arbeidet, i september 2009 og januar 2010. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av
høsten 2010.
Pål Kristensen fra referansegruppen har fått ansvaret for å lede Røroskurset – Kurs i fysikalsk
medisin (tidligere Lillehammerkurset). Referansegruppen har aktivt støttet Pål Kristensen i dette
arbeidet.
10.8 Referansegruppe for helseopplysning
Odd Winge (leder), Johnny Mjell, Olav Thorsen og Bård Natvig.
Det har vært liten aktivitet i gruppen i 2009, bare sporadisk kontakt mellom medlemmene. Vi var
imidlertid enige om at vi ikke ville legge ned gruppen, så det ble avtalt at vi skulle ha en ny
samling i løpet av januar -10 for å fortsette gruppen i en eller annen form for aktivitet.
10.9 Referansegruppe for legevaktsmedisin
Helen Brandstorp (leder), Aase Aamland, Kristine Asmervik, Jesper Blinkenberg, Robert
Burman, Karsten Kehlet, Espen Saxhaug Kristoffersen, Jan-Petter Lea, Tobias Nieber, Anne
Kathrine Nore, Brynjar Reberg, Bjarte Sørensen og Janecke Thesen.
I tillegg er nestleder i NFA, Karsten Kehlet og nestleder i AF, Ståle Onsgård Sagabråten med
som passive medlemmer.
Endringer av medlemssammensetningen: nye er Espen Saxhaug Kristoffersen, forsker på
allmennmedisinsk seksjon, UiO og forsker ved Nklm/fastlege Robert Burman.
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Gruppen ble opprettet des. 2005 etter initiativ fra Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (Nklm).
Møteaktivitet: Gruppen har hatt to møter, et strategimøte i Bergen i forbindelse med
årsmøtekurset i legevaktsmedisin i mai og et større drøftingsmøte med inviterte gjester i Bergen i
oktober. Godt oppmøte begge ganger.
Fagpolitisk arbeid
 Leder deltok på Oslo legeforenings debattmøte om ny storbylegevakt, februar 2009
 Innspill til leder i forbindelse med arbeid i HOD sin arbeidsgruppe som skulle se helhetlig
på de prehospitale tjenestene. Rapport levert i mars 2009
 Medlemmer i referansegruppen med arbeidsplass på Nklm har vært med å lage Forslag til
Handlingsplan for legevakt … er hjelpa nærmast”, levert Helsedirektoratet januar 2009
 Høringsinnspill til aktuelle høringer til styret i NFA
 Flere medlemmer har også i år deltatt i Norsk legevaktsforums tverrfaglige
lederkonferanse på Hurtigruta, Tromsø – Trondheim
 Leder deltok på NFA’s samling for ledere av referansegrupper, oktober 2009
 Leder møter i referansegruppen til Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin, OUS
Ullevål
 Flere medlemmer møttes på Helsekonferansen 2009, Helsedepartementets årlige
nasjonale konferanse, Oslo mai.
 Drøftingsmøte i oktober i Bergen om Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt ”…
er hjelpa nærmast” der leder og nestleder i NFA, leder i Af samt sentrale personer i Nklm
deltok. Møtet ble enige om en resolusjon som ble benyttet i et senere møte mellom Nklm
og Helsedirektoratet. Resolusjonen hadde følgende tekst:
”…………er hjelpa nærmast?
Deltakerne på seminaret mener legevakttjenestene må styrkes og stiller seg bak
hovedinnholdet i Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Det er
nødvendig med en egen forskrift for legevakt for å kunne sikre rammene og
kvalitetskravene til denne tjenesten. Vi ber om at handlingsplanen følges opp
snarest.”
Kurs og undervisning
 Medlemmer har sammen med leder ved Nklm arrangert årsmøtekurset til NFA, et
emnekurs i legevaktmedisin med bl.a. debatt om ”… er hjelpa nærmast”, Bergen mai.
 Et medlem har vært med å arrangere akuttmedisinkurs under Nidaroskongressen,
Trondheim oktober.
 Et medlem har vært foredragsholder og instruktør under akuttmedisinkurs for
allmennleger, Haugesund oktober.
 Et medlem var i år med på å arrangere den årlige konferansen til Norsk legevaktforum og
ble valgt inn i styret til Norsk legevaktforum, Bodø september
 Flere medlemmer deltar som arrangører av akuttmedisin kurs for turnusleger i
kommunehelsetjenesten, hvert halvår.
 Flere medlemmer deltar i undervisning av legestudenter i legevaktmedisin og
akuttmedisin
 Flere medlemmer deltar i planleggingen av akuttmedisinkurs under PMU 2010
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10.10 Referansegruppe for gastroenterologi
Pål Kristensen (leder), Torgeir Fjermestad, Karl Hilt, Paul Juul-Hansen, Jørgen Urnes, Knut Arne
Wensaas.
Kompetansepersoner: Irene Hetlevik, Terje Johannessen, Roar Johnsen, Ingard Løge, Hermod
Petersen og Per Olav Vandvik.
Gruppens engelske betegnelse
Norwegian Network Group for Gastroenterology
Formål
Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i
allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.
Forskning
Jørgen Urnes tok høsten 2009 en PhD-grad med temaet pasientundevisning ved
fordøyelsessykdommer. Knut Arne Wensaas forsker på temaet irritabel tarm etter giardiasis og
tar sikte på en PhD-grad. Karl Hilt planlegger et forskningsprosjekt vedr. Calprotectin-tet i
allmennpraksis og Pål Kristensen er involvert i et prosjekt om irritabel tarm og tykke journaler i
allmennpraksis. Gruppen deltar også i forskningssamarbeid internasjonalt.
Møter/Kurs/Undervisning
Medlemmene 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, årsmøte i ESPCG i Basel og styremøte
i Tallin. Medlemmene oppdaterer gastrokapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok og er
fagmedarbeider for gastrokapittelet i Norsk Legemiddelhåndbok.
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.
Etter forslag fra gruppen ble professor Pali Hungin fra England og ESOPCG invitert som
æresgjest ved NidarosKongressen 2009. Under kongressen holdt gruppen årsmøte. I mars 2010
arrangerer referansegruppen, i samarbeid med NTNU, vårmøtet for ESPCG i Trondheim med 20
europeiske gjester.
10.11 Referansegruppe for astma og KOLS
Svein Høegh Henrichsen (leder), Arnulf Langhammer, Hasse Melbye,
Ola Storrø, Torbjørn Øien og Anders Østrem.
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 og hjertesvikt.
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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. Vi har hatt et
formellt møte i november 2009 der planer ble lagt for kurs og annen virksomhet i 2010.
Aktivitet
Gruppen har i år jobbet videre med kurs og utarbeidelse av kliniske råd. I samarbeid med
nettverket Lunger i Praksis og AFE, universitetet i Oslo har vi utarbeidet kursprogram med
hovedvekt på spirometri og diagnostikk av KOLS og røykeavvenning. Flere av medlemmene har
holdt foredrag under disse (8) kursene i Sandnes, Sandefjord, Asker Kristiansand,Bergen, Oslo
og Tromsø med til sammen over 300 deltagere.
Internasjonalt deltok medlemmene med foredrag og innlegg på Nordisk luftveiskongress i
allmennmedisin i Lund, på Nordisk allmennmedisinsk kongress i København, på Primary Care
Respiratory Group kongressen i London og på WONCA-Europe kongressen i Basel.
I forbindelse med samarbeidet mellom IPCRG og WONCA er en av gruppens medlemmer blitt
oppnevnt som kontakt for WONCA Europe.
Vi har også et godt samarbeid med lungegruppene i våre danske og svenske søsterorganisasjoner
DSAM og SFAM og med allmenleger i Island.
Deltakelse i råd, utvalg og arbeidsgrupper
 Anders Østrem og Svein Høegh Henrichsen deltok i forløpsgruppen for KOLS nedsatt av
HOD i forbindelse med samhandlingsreformen.
 Svein Høegh Henrichsen er oppnevnt som medlem av Nasjonalt Råd for
Tobakksforebygging.
 Anders Østrem er oppnevnt til KOLS-rådet av Helsedirektoratet.
Svein Høegh Henrichsen har deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgrupper på følgende områder :
 Rapport om behandlingshjelpemidler
 Arbeidsgruppe helsetjenester i apotek om astma
 Nasjonale retningslinjer for KOLS
 Nasjonale retningslinjer for røykavvenning i allmennpraksis og
 Nasjonale retningslinjer for hjemmerespiratorbehandling
Flere av gruppens medlemmer er også innvolvert i utarbeidelse av en ny veileder for diagnose og
behandling av astma med støtte fra legeforeningen.
Gruppens medlemmer er også aktive på forskningsfronten og samtlige medlemmer holder på
med forskjellige forskningsprosjekter innen lungesykdommer i allmennpraksis.
10.12 Referansegruppe for arbeid og velferd
Kjartan Olafsson (leder)
Dessverre har det ikke lyktes å få aktivitet pga manglende interesse for deltakelse, men leder
prøver videre å rekruttere medlemmer.
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10.13 Referansegruppe for diabetes
Kristian Furuseth (leder), Anne Karen Jenum, John Cooper og Kristian Midthjell.
Gruppen har ikke hatt formelle møter i 2009, men har i 2008/2009 jobbet mye med Kliniske
retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes i en referansegruppe
nedsatt av Helsedirektoratet. Retningslinjene og en kortversjon ble ferdige i april 2009 og
deretter distribuert av Helsedirektoratet, bl.a. til alle fastleger. Det har også vært arbeidet med en
brukerversjon av retningslinjene i et samarbeid med Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, og
denne antas ferdigstilt i juni 2010.
Gruppas medlemmer har som tidligere vært engasjert i kursvirksomhet, nå også med
implementering av de nye retningslinjene. Vi jobber også for å få til en ny runde med KTV
(kollegabasert terapiveiledning) med diabetes som tema – basert på de nye retningslinjene.
10.14 Referansegruppe for psykiatri
Manjit Kaur Sirpal (leder).
Det er ikke levert bidrag til årsmeldingen.
10.15 Referansegruppe for gynekologi
Kari Hilde Juvkam (leder) (KHJ), Hilde Beate Gudim (HBG) og Maria Romøren (MR).
Vi hadde vårt første formelle årsmøte 3. desember 2009 der vi blant sakene ønsket velkommen et
nytt medlem av gruppen, Maria Romøren. Hun er fastlegevikar, forsker i allmennmedisin og
jobber en dag på Olafiaklinikken. Hun representerer NFA i nettverk for seksuelt overført
infeksjon (SOI) på Folkehelseinstituttet. Hun sitter i gruppen som oppdaterer Nasjonale
retningslinjer for antibiotikabruk i allmennmedisin sammen med KHJ.
KHJ har avsluttet sitt arbeid i Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
Elise Kloumann er rekruttert som ny representant for NFA fra 2010. KHJ er oppnevnt av
helseforetak Sør/Øst som medlem av en gruppe som i regi av Helsedirektoratet skal utrede bruk
av HPV testing i primærscreening. Hun har også i 2009 bidratt med ulike foredrag; bla den årlige
oppdateringen i prevensjon på kurs i farmakoterapi arrangert av institutt for farmakoterapi; UiO.
KH er fagvurderer for gynekologiske emner i Legemiddelhåndboka.
HBG er medlem i Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen. Hun har møtt på en rekke møter i regi av
Helsedirektoratet i forbindelse med oppfølging av Stortingsmeldingen ”En gledelig begivenhet”.
Dette arbeidet fortsetter med stor intensitet i 2010. Hun er NFA representant for allmennlegene i
gjenopptakelse av arbeidet med Elektronisk helsekort for gravide. Reell oppstart av arbeidet mars
2010. Hun var ansvarlig for kveldsmøte for allmennleger Asker og Bærum mai 2009. Tema
”Svangerskapsrelaterte problemstillinger”. HBG var også medlem av arbeidsgruppe i
Helsedirektoratet som laget Nasjonale retningslinjer for depresjonsbehandling og er nå medlem i
arbeidsgruppe som fokuserer på retningslinjer for bipolar lidelse. Dette favner også kvinnehelse.
HBG er fortsatt praksiskonsulent på Kvinneklinikken Sykehuset Asker og Bærum i en 20%
stilling.
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10.16 Referansegruppe for sykehjemsmedisin
Stephan Ore, (leder), Aslak Heldal Haugen, Bjørn Lichtwarck, Bjørn Sletvold, Gerd Torbjørd
Åmdal, Gustav Natvig, Inger Lund Thorsen, Margaret Wiik Solbakken, Robert Montsma, Sidsel
Storhaug og Tor Magne Lund.
31.03.09, etter anmodning fra NFA, deltok referansegruppen ved Stephan Ore i Hdirs
forberedelse av demenskampanje.
Gruppen har bidratt i diskusjon av NOKLUS-strategi for kvalitetssikring av sykehjemslabene.
Det har vært Diskusjon internt i gruppen om organisering av rehabiliteringsavdeling og
korttidsavdeling i Oslo.
Gruppen har bidratt til høringsuttalelse ifm ny turnusforskrift med forslag om obligatorisk
sykehjemstjeneste.
Det har vært arbeid ifm planlegging og etterhvert gjennomføring av studietur til Amsterdam
Universitet for å lære av deres erfaringer med egen spesialitet i sykehjemsmedisin. Egen rapport
er laget om dette. Stephan Ore og Robert Montsma deltok fra referansegruppen. Til sammen 10
deltok med representanter fra bl.a. NFA, UiO, UiB og geriatrisk avd/forskning fra Ullevål.
Rapporten vil bli presentert for Hdir i eget møte om dette 24.03.10.
10.17 Referansegruppe for kognitiv terapi (KT i AM)
Janecke Thesen (leder, kurskomitemedlem), Nils Kolstrup (nestleder), Jon Aga, Bente Aschim,
Bjarte Storaas (kurskomitemedlem), Morten Laudal (kurskomitemedlem, webmaster), Lars
Moland, Randi Kasin, Reidun Kismul, Eldrid Liljedal, Ellen Scheel, Karin Breckan, Paul
Odberg, Steven Crozier, Unni Ringberg, og Sverre Lundevall. Ove Lintvedt er assosiert medlem.
Gruppa ble planlagt våren 2008, på siste samling i første etterutdanningsopplegg for kognitiv
terapi i allmennmedisin på Lovund på Helgelandskysten. Hensikten er å ivareta det spenstige
allmennmedisinske fagmiljøet som hadde vokst fram i løpet av etterutdanningen i KT i AM, og å
rekruttere flere kolleger. Gruppa 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,
dels via kurs, dels via artikler, og dels via nedlastbare presentasjoner. Målgruppa er allmennleger.
Vi har i denne første fasen prioritert kurs, og ikke laget noen webpresentasjoner.




Gruppa arrangerte kurs 23. og 24. april 2009 på Utstein, ved Stavanger, i KT i AM. Vi
bygget på erfaringene til Lee David, som har skrevet boka: Using CBT in General Practice:
The 10-minute consultation. (The only CBT book designed specifically for busy GPs and
other health professionals). Hennes instruktør, Jeannie Bruce, tok oss gjennom de to dagene,
der vi brukte egne erfaringer i utforsking av muligheter innen KT. Kurset var fulltegnet. Vi
gjentar suksessen i april 2010, med 2,5 dagers kurs der også leder av norsk forening for
kognitiv terapi, Torkil Berge, foreleser.
Gruppa arrangerte nytt kurs 10-12. juni 2009 i Nyvågar rorbuer, Kabelvåg. Vi utforsket webressurser og KT, samt brukte egne ressurser på felles gruppearbeid. Dette skjedde i
samhandling med prosjektet: Internet-based cognitive therapy in the treatment of patients
with mental health problems in general practice. Formålet med prosjektet er å videreutvikle
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dataverktøy (MoodGYM) http://moodgym.anu.edu.au/welcome som allerede finns til
egenbehandling av depresjon og angst, slik at det kan brukes i allmennpraksis. Prosjektet er
et samarbeidsprosjekt med Psykologisk Institutt og Allmennmedisinsk forskningsenhet ved
ISM. Forskningsprosjektet og referansegruppa ser samarbeid som en win-win-situasjon, slik
at de verktøyer som utvikles vil kunne implementeres i en allmennmedisinsk hverdag til
glede for pasienter og leger.
Janecke Thesen deltok på møte med lederne i NFAs referansegrupper i oktober 2009.
Bente Aschim er fra november 2009 møtende varamedlem i Norsk forening for kognitiv
terapi - NFKT. Hun er den første allmennlegen i styret.
Det tredje langsgående innføringskurset i kognitiv terapi i Osloområdet startet i desember
2009. Dette kurset arrangeres i et samarbeide mellom NFKT og NFA ved
Referansegruppen i KT i allmennpraksis. Sverre Lundevall og Bente Aschim er kursledere.
Jon Aga har skrevet artikkel I Utposten nr 4/2009 om Kurs i kognitiv terapi
- bedre behandling og bedre samhandling: http://www.utpostenstiftelsen.no/LinkClick.aspx?fileticket=8bavgIusbQ0%3D&tabid=480&mid=1117. Det er
også utført en Enquete i samme nummer om allmennpraktikeres erfaringer med KT:
http://www.utpostenstiftelsen.no/LinkClick.aspx?fileticket=NxJ4r20ILfo%3d&tabid=480&mid=1117

10.18 Referansegruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)
Kirsti Malterud (leder), Trude Bakke, Barbara Baumgarten, Dag Bruusgaard, Esperanza Diaz,
Geir Flatabø, Linn Getz, Stefan Hjørleifsson, Henrik Høberg, Lars T Nerbøvik, Peter Prydz, Guri
Rørtveit, Signe Nome Thorvaldsen, Liv Tveit Walseth og Katrine Wennevold.
En betydelig andel av allmennlegens pasienter plages av vedvarende kroppslige symptomer og
funksjonssvikt, uten at de medisinske undersøkelsene og testene gir utslag eller forklaring. Selv
om disse tilstandene kalles medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS), betyr det ikke at
de er uforklarlige. Referansegruppa er etablert fordi vi trenger allmennmedisinske
kompetansemiljøer som kan bidra til å samle, sammenfatte og formidle kunnskapsgrunnlag som
kan skape en bredere forståelse av MUPS.
Gruppa avholdt sitt konstituerende møte 13.mai 2009 i København i forbindelse med 16th Nordic
Congress of General Practice. Gruppas første satsningsområde skal være produksjon av en
undervisningsvideo for allmennleger om MUPS. Peter Prydz og Kirsti Malterud har tatt
hovedansvar for dette prosjektet, og hele gruppa bidrar med innspill. I løpet av høsten 2009 har
vi utarbeidet prosjektbeskrivelse og etablert samarbeid med Univisjon
(fjernsynsproduksjonsenheten ved Universitetet i Bergen). Vi søkte og fikk tildelt midler til
finansiering av prosjektet fra Legeforeningens Fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Prosjektet
skal være gjennomført i løpet av 2010 og vil danne grunnlag for videre kursvirksomhet fra
referansegruppas side.
Kirsti Malterud deltok på møte med NFAs referansgruppeledere i Oslo i oktober 2009.
10.19 Referansegruppe for barns helse
Tone Dorthe Sletten (leder) og Kari Løvendahl Mogstad.
Referansegruppa ble opprettet i 2009 og er derfor i ferd med å finne sin arbeidsform. Så langt har
vi deltatt på møter i Hdir i forbindelse med stortingsmeling 12 ”En lykkelig begivenhet” med
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utarbeidelse av nye kvalitetsindikatorer i svangerskapsomsorgen og som meldem av en ekstern
ekspertgruppe i forbindelse med arbeidet med plan for styrking av helsestasjon og
skolehelsetjeneste. Vi har også levert skriftlige innspill i noen saker og deltatt på et
samarbeidsmøte om ADHD/tourette/tics.
Vi har også holdt innlegg om svangerskapsomsorg på grunnkurs i allmennemdisisn under
Nidaroskongressen, vi har dessuten tatt initiativ til å arrangere et kurs om svangerskapsomsorg
på PMU 2010.
10.20 Referansegruppe for ultralyd
Karoline van der Hagen (leder), Morten Glasø, Arne Ivar Østensen, Svein Lunde, Sveinung
Gangstø, Roald Borthne, Geir Stene og Alexander Sandnes.
Gruppen ble dannet juni 2009, og har i løpet av høsten hovedsakelig jobbet med utvikling av kurs
for 2010. Referansegruppen var kurskomité på et grunnkurs over 3 dager som ble avholdt på
Flesland i november. Gruppen hadde et møte der i forbindelse med kurset, ellers har gruppen hatt
kontakt via e-post og telefon.
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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.
Valg av LR skal utføres på lokalforeningens årsmøte med en funksjonstid passende med lokale
bestemmelser.
LR skal være lokal initiativtaker, pådriver og koordinator for allmennmedisinsk fagutvikling
herunder ta initiativ til lokale kurs og annen faglig aktivitet.
LR skal samarbeide med Norsk forening for allmennmedisins styre og AU og kan søke
samarbeide med fagutviklingsgruppene, veilederkoordinatorene i Dnlf, praksiskoordinatorer og
praksiskonsulenter på sykehusene, allmennlegeutvalg, legevaktutvalg og lokale smågrupper m.v.
De lokale representantene deltar på det årlige seminaret for kurskomiteer på Soria Moria i januar,
arrangert av spesialitetskomiteen i allmennmedisin og NFA, herunder 2008. De lokale
representantene gjør en stor innsats lokalt med arrangement av ulike kurs for allmennlegene. De
representerer en stor ressurs for foreningen på lokalt og regionalt nivå. Foreningen trenger noe tid
for å utvikle hensiktsmessige samhandlingsformer mellom styre og de lokale representantene.
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TILDELING PRISER OG STIPENDER

12.1 Løvetannprisen 2009
Årets Løvetann 2009 er Gunnar Mouland
http://www.legeforeningen.no/id/157930.0
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12.2 Forfatterstipendet for 2009
Ikke utdelt i 2009.
Vi arbeider med endring av statuttene for dette stipendet, og vil presentere resultatet når dette
foreligger.
12.3 Forskningsprisen 2009
Årets vinner er Frank Hilspüsch
http://www.legeforeningen.no/id/157931.0
12.4 Tildeling av allmennpraktikerstipend
Se kapittel om AFU, punkt 8.1 eller AFUs nettside:
http://www.legeforeningen.no/id/150235.0
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HVEM VAR HVEM I NFA 2009

13.1 Styret
1.9.2007-31.8.2009
Gisle Roksund (leder), Trond Egil Hansen (nestleder), Helen Brandstorp, Karsten Kehlet, Marit
Hermansen, Trine Bjørner og Ståle O. Sagabråten.
Varamedlemmer: Arnfinn Seim, Marte Kvittum Tangen og Morten Laudal
1.9.2009-31.8.2011
Gisle Roksund (leder), Karsten Kehlet (nestleder), Morten Laudal, Trine Bjørner, Leila Hodali,
Torgeir Hoff Skavøy, Trude Bakke.
Varamedlemmer: Jan Arne Holtz, Linda Elise Grønvold og Stein Nilsen
13.2 Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU
Elise Klouman, NFA, (leder), Anne Karen Jenum, vara inntil årsmøtet 7.5.09, deretter nytt
medlem
Ole Rikard Haavet, NFA (nestleder), Erik L. Werner, vara
Anne Karen Jenum, NFA
Anna Luise Kirkengen, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, Knut Arne Holtedahl, vara
Sabine Ruths, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen, Eivind Meland, vara
Arnfinn Seim, Institutt for samfunnsmedisin, Trondheim, Siri Forsmo, vara
Atle Klovning, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Oslo, Arne Fetveit, vara
Stian Lobben, observatør AF, Eli Øvstedal, vara
Helge Garåsen, observatør NORSAM, Ole-Bjørn Herland, vara
Tove Rutle, AFU-sekretariat
13.3 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP
Janecke Thesen (2000-2010), leder
Gunnar Andersen (2003-2010), nestleder og kasserer
Randi Kasin (2000-2010), sekretær. Gått ut av KUP høsten 2009
Sirin Johansen (2007-2010), medlem
Frøydis Gullbrå (2008-2010), medlem, sekretær etter Randi Kasin
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Christian Mide (2008-2010), medlem
Bjørnar Nyen (2007-2010), varamedlem
Inger Lyngstad (2007-2010), varamedlem, medlem etter Randi Kasin
Kari Sollien (2007-2010), observatør AF
13.4 Allmennmedisinsk Utdanningsutvalg, AU
Gabriele Nilsen (leder)
Morten Laudal (nestleder)
Sverre Lundevall
Kine Cecilie Jordbakke
Peder Halvorsen
Torgeir Gilje Lid
Annelise Skeie (vara)
Robert Tunetveit (vara)
Anne Korsæth (vara)
Stian Lobben (observatør AF).
13.5 Allmennmedisinsk Klassifikasjonsutvalg
Anders Grimsmo (leder)
Ivar Mediås
Torgeir Schmidt-Melbye
13.6 Honorarutvalget
Ole Rikard Haavet
Signe Agnes Flottorp
Peter Prydz
13.7 Internasjonalt arbeid
Organisasjon

NFAs representant

NFGP

Anna Stavdal

The Nordic Federation of General Practice

Gisle Roksund

EGPRN

Esperanza Díaz

The European General Practice Research Network

Liv T. Walseth

WICC

Anders Grimsmo

Wonca International Committee of Classifications
EURACT

Mette Brekke

European Academy of Teachers in General Practice
Hippokrates

Thomas Mildestvedt

European Exchange Programme
EQUIP

Janecke Thesen
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European Association for Quality in General Practice

Randi Kasin

Internasjonalt arbeid i Øst Europa-regionen

Toralf Hasvold

EURIPA

Elisabeth Swensen

European Rural and Isolated Practitioners Association
Wonca World Council

Gisle Roksund

Wonca Europe Council

Gisle Roksund

Vasco da Gama Movement

Thomas Mildestvedt

Wonca Europe Working Group for young and future GPs
WWPWFM

Janecke Thesen

Wonca Working Party on Women and Family Medicine

Kirsti Malterud

13.8 Referansegruppe for …
13.8.1 … praktisk kvalitetsarbeid i allmennmedisin
Janecke Thesen (leder), Jannik Falhof, Marit Gjølme, Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Randi
Kasin, Inger Lyngstad, Kirsti Malterud, Christian Mide, Reidar Moskvil, Kristin Prestegaard og
Aage Bjertnæs. Tor Carlsen, Bjørnar Nyen og Magne Rekdal er assosierte medlemmer av
referansegruppa.
13.8.2 … forebygging av hjerte- og karsykdom i allmennpraksis
Eivind Meland (leder), Bjørn Gjelsvik, Irene Hetlevik.
13.8.3 … medisinsk akupunktur
Holgeir Skjeie (leder), Trygve Skonnord (nestleder), Nils Lystad, Khoa Doung, Bjarne Storset,
Åshild Espeland, Christel G. Ganz, Gerd P. Niebelscultz, Uzma Sajid, Marianne G. Gulla,
Margareth Hauderowicz, Marit Beate Smetbak og Jon Schelderup.
13.8.4 … farmakoterapi i allmennpraksis
Sture Rognstad (leder), Anne Stubdal, Geir Guttorm Flatabø, Olav Aandstad og Per Hofset.
13.8.5 … rusmedisin
Ivar Skeie (leder), Knut Boe Kielland, Dagfinn Haarr, Torgeir Gilje Lid, Harald Sundby, Bjørg
Hjerkinn.
13.8.6 … lesbisk og homofil helse
Mari Bjørkman (leder), Trond Daae-Johansen, Jorg Karlgård, Kirsti Malterud, Monica Nyquist,
Janecke Thesen, Thomas Mørk Tønseth og Frode Gunnar Olsen.
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Assosierte medlemmer: Haakon Aars (psykiater og sexolog), Hanne Børke-Fykse (sosionom og
prosjektleder i LLH).
13.8.7 … muskel- og skjelettlidelser
Satya Sharma (leder), Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Bård Natvig, Erik L. Werner,
Øystein Holmedal, Oliver Müller og Pål Kristensen.
13.8.8 … helseopplysning
Odd Winge (leder), Johnny Mjell, Olav Thorsen og Bård Natvig.
13.8.9 … legevaktsmedisin
Helen Brandstorp (leder), Aase Aamland, Kristine Asmervik, Jesper Blinkenberg, Robert
Burman, Karsten Kehlet, Espen Saxhaug Kristoffersen, Jan-Petter Lea, Tobias Nieber, Anne
Kathrine Nore, Brynjar Reberg, Bjarte Sørensen og Janecke Thesen.
I tillegg er nestleder i NFA, Karsten Kehlet og nestleder i AF, Ståle Onsgård Sagabråten med
som passive medlemmer.
13.8.10 … gastroenterologi
Pål Kristensen (leder), Torgeir Fjermestad, Karl Hilt, Paul Juul-Hansen, Jørgen Urnes, Knut Arne
Wensaas.
Kompetansepersoner: Irene Hetlevik, Terje Johannessen, Roar Johnsen, Ingard Løge, Hermod
Petersen og Per Olav Vandvik.
13.8.11 … astma og KOLS
Svein Høegh Henrichsen (leder), Arnulf Langhammer, Hasse Melbye,
Ola Storrø, Torbjørn Øien og Anders Østrem.
13.8.12 … arbeid og velferd
Kjartan Olafsson (leder)
13.8.13 … diabetes
Kristian Furuseth (leder), Anne Karen Jenum, John Cooper og Kristian Midthjell.
13.8.14 … psykiatri
Manjit Kaur Sirpal (leder)
13.8.15 … gynekologi
Kari Hilde Juvkam (leder) (KHJ), Hilde Beate Gudim (HBG) og Maria Romøren (MR).
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13.8.16 … sykehjemsmedisin
Stephan Ore, (leder), Aslak Heldal Haugen, Bjørn Lichtwarck, Bjørn Sletvold, Gerd Torbjørd
Åmdal, Gustav Natvig, Inger Lund Thorsen, Margaret Wiik Solbakken, Robert Montsma, Sidsel
Storhaug og Tor Magne Lund.
13.8.17 … kognitivterapi i allmennmedisin (KT i AM)
Janecke Thesen (leder, kurskomitemedlem), Nils Kolstrup (nestleder), Jon Aga, Bente Aschim,
Bjarte Storaas (kurskomitemedlem), Morten Laudal (kurskomitemedlem, webmaster), Lars
Moland, Randi Kasin, Reidun Kismul, Eldrid Liljedal, Ellen Scheel, Karin Breckan, Paul
Odberg, Steven Crozier, Unni Ringberg, og Sverre Lundevall. Ove Lintvedt er assosiert medlem.
13.8.18 … medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)
Kirsti Malterud (leder), Trude Bakke, Barbara Baumgarten, Dag Bruusgaard, Esperanza Diaz,
Geir Flatabø, Linn Getz, Stefan Hjørleifsson, Henrik Høberg, Lars T Nerbøvik, Peter Prydz, Guri
Rørtveit, Signe Nome Thorvaldsen, Liv Tveit Walseth og Katrine Wennevold.
13.8.19 … barns helse
Tone Dorthe Sletten (leder) og Kari Løvendahl Mogstad.
13.8.20 … ultralyd
Karoline van der Hagen (leder), Morten Glasø, Arne Ivar Østensen, Svein Lunde, Sveinung
Gangstø, Roald Borthne, Geir Stene og Alexander Sandnes.
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NFAS VEDTEKTER

NFAs vedtekter er tilgjengelige på
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=125899&subid=0

64

