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1 STYRET 

 

1.1 Styret 1.9.2017-31.8.2019 
 

Petter Brelin, Halden, leder 

Ståle Sagabråten, Nesbyen, nestleder 

Bente Prytz Mjølstad, Ranheim 

Nina Wiggen, Rasta 

Sirin Johansen, Tromsø 

Stefan Hjörleifsson, Bergen 

Anette Fosse, Mo i Rana 

 

Varamedlemmer:  

Kjartan Olafsson, Florø 

Espen Storeheier, Rakkestad 

Andreas Pahle, Oslo 
 

 

2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE  

 

Foreningen er for tiden direkte representert i Landsstyret med tre representanter 

gjennom FaMe Valggruppe 3 – allmennmedisin. 

 

 

Følgende representanter er valgt for perioden 1.9.2015 – 31.8.2017: 

Torgeir Hoff Skavøy 

Petter Brelin 

Sirin Johansen (utdanningskandidat Nina Wiggen kunne ikke delta) 

 

Øvrige vararepresentanter: 

Nina Wiggen 

Bente Prytz Mjølstad 

Lina Linnestad 
 

 

 

3 MEDLEMMER 

Per 31.12.2017 hadde foreningen totalt 6724 medlemmer, herav 89 assosierte. 
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4 ÅRSMØTET 2017 
 

Referat fra årsmøte 2017 i Norsk forening for allmennmedisin 

 

Sted: Scandic Ishavshotel Tromsø, torsdag 27. april kl. 13 – 18 
 

Det var totalt 76 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte 

medlemmer, gjester og 

sekretariat. I tillegg var det 49 Grunnkurs A-deltakere til stede første del av 

årsmøtet 

(obligatorisk oppmøte fra punkt 1-3). 

 

Petter Brelin åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester velkommen. 

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. 

 

Bente Thorsen og Hans Høvik ble valgt til dirigenter. 

Anne Ormshammer og Martin Chapman ble valgt til referenter. 

Sidsel Mordt Andreasen, Nils Kristian Klev, Elisabeth Stura og Christina Fredheim 

ble valgt til 

tellekorps. 

 

2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden. 

 

Dirigentene presenterte forretningsorden. 

 

Vedtak: 

Dagsorden og forretningsorden ble godkjent. 

 

Valgkomiteen v/ Peter Prydz presenterte sin innstilling til nytt styre, herunder 

leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer i NFA. Det ble åpnet for å 

komme med forslag til motkandidater. 

 

Leders tale: Leder Petter Brelin ønsket velkommen til årsmøtet. 

 

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

 

NFA har i løpet av våren produsert tre filmer, rettet mot ulike målgrupper. To av 

filmene 

(omdømmefilm rettet mot den generelle befolkningen og rekrutteringsfilm rettet 

mot 

medisinstudenter) ble vist, og begge ble godt mottatt av årsmøtet. 

 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Nyheter/2017/Vi-har-viktige-samfunnsoppdrag/
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Leder ønsket deretter velkommen til Olav Helge Førde, som innledet til 

helsepolitisk verksted 

med innlegg om prioritering og gråsoner – hva er nyttig bruk av ressurser? 

Stikkord: 

Variasjon og overdiagnostikk. Vi har dårlig datagrunnlag for 

primærhelsetjenesten. På hvilket punkt gir intervensjon mer skade enn nytte? 

Oppfordring til å ha en proaktiv oppfølging – ikke bare ekspedering av 

etterspørsler. Også oppfordring til å skaffe dokumentasjon – dette tydeliggjør 

behov for å endre adferd. 

 

3. Helsepolitisk verksted "Gir vi nok til dem som trenger det mest?" 
 

Styremedlem i NFA, Bente Prytz Mjølstad, innledet til debatt rundt kafebordene: 

 

Spørsmål: 

 

1. Hvilke pasientgrupper trenger mer fra fastlegen? 

2. Hvordan skal vi klare å gi mer til de som trenger det? 

 

Kommentarer fra kafebordene: 

- Eldre og pasienter fra rus- og psykiatri. Løsning: Færre kontroller for de som 

ikke trenger det 

- Ressurssterke friske som gjør seg nytte av nye elektroniske løsninger – 

hvordan begrense ressursen rettet mot dem og heller prioritere skrøpelige 

eldre. 

- Multimorbide pasienter som går inn og ut av sykehus – hvordan følge dem 

opp. 

- Forslag til løsning: koordinator i kommunen – opprette team som følger 

pasienten 

over 3-4 mnd. Også bekymring for kronikere. Kommentar: Det kreves 

politisk vilje – det må følge penger med dette. 

- Problem: Manglende system for å kartlegge hvem denne gruppen er. 

Trenger oversikt over populasjonen. 

- Unge med funksjonssvikt. Følger dem som barn, mister dem litt i 14-15 års 

alderen, når det er 20 "virker" de ikke 

- Ressurssvake personer uten pårørende. Når det først går galt, er det 

vanskelig å plukke dem opp 

- Forslag om å fjerne egenandel – innføring av frikort per sosial indikasjon. 

- Asylsøkere og flyktninger – posttraumatisk stressyndrom 

- Fastleger jobber etterspørselbasert – mangler verktøy til å holde oversikt 

over databasen 

- Primærhelseteam – vi trenger oversikt over populasjonen. Hvem skal vi 

betjene med disse teamene. 

- Større grad av hjemmebesøk for å vurdere eldre multisyke 

- Strukturelle forhold styrer i stor grad hva fastleger gjør 

- Hvordan gjøre unge funksjonssvekkede til bedre etterspørrere 
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- Drop outs fra vgs bør settes i kontakt med fastlegen via NAV eller skole 
 

4. Årsmelding for 2016 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen ble vedtatt. 

 

Kommentarer til årsmeldingen: 

 

Spesialiteten i Allmennmedisin: 

 

Øystein Husby – under spesialiteten i Allmennmedisin. Sak AF: Sykehusåret som 

obligatorisk del i utdanningen for allmennmedisin. Ber om forankring av forslaget 

fra AFs landsrådsmøte. 

Arbeide for å finne alternative løsninger til sykehusåret som obligatorisk del av 

spesialiseringen. I sin nåværende form tvinger det leger til å flytte fra distriktet for 

å få dette 

året. Forslag om å beholde forslag til vedtak fra AFs møte, bare endre til NFA. 

 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin v/Trond Egil Hansen: Det er delte meninger 

om sykehustjenesten i fagmiljøet. 

 

Leder Petter Brelin: Sykehusåret kan ha negative konsekvenser for rekrutteringen 

– NFA ønsker å tenke nytt rundt sykehusåret. 

 

Forslag til vedtak: NFA vil jobbe for en hensiktsmessig innretning av det som kalles 

sykehusåret i spesialistutdanningen i allmennmedisin, slik at det ikke svekker 

rekruttering og stabilisering av leger i distrikt. Sykehusåret kan f.eks. bestå av et 

gitt antall hospiteringsuker på sykehus i stedet for lengre perioder på 3 måneder 

og opp til ett år. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

EPJ: 

 

Kommentar fra Morten Laudal – det som står i kursiv er for lite ambisiøst. NFA må 

ha som ambisjon om å gå tungt inn i dette arbeidet. Ikke nok å lene seg på EPJ-

løftet. Utviklingen av 

en innbygger – en journal. 

 

AMFF: 

 

Trond Egil Hansen. Forskning er viktig for allmennlegens anerkjennelse. 

Allmennlegens virksomhet må være mest mulig kunnskapsbasert. Oppfordrer til 

å jobbe videre med å få til forskningsnettverk i allmennmedisin. 
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Petter Brelin: Det foreligger ny søknad til Forskningsrådet om midler til 

forskningsnettverk. 

 

Kjell Maartmann-Moe, Helsedirektoratet. Statsbudsjettet: Det er vedtatt å gi et 

løft til forskning finansiert utenfor sykehus – herunder allmennmedisinsk forskning. 

 

Faglig representasjon: 

Trond Egil Hansen: Savner spesialitetskomiteen i allmennmedisin – denne vil bli 

lagt til for 

ettertiden. 

 

Underutvalg: 

Peter Prytz: Advarer om "stammespråk" – AU, KUP osv.. Oppfordring til foreningen 

om å bruke fulle navn. 

 

Ny referansegruppe: 

 

Eget punkt under årsmeldingen – presentasjon av Referansegruppe for digital 

helse og 

persontilpasset medisin v/ Andreas Pahle og Henrik Vogt. 

- Proaktiv visjonskritikk 

- Forsøke å forhindre at allmennmedisin blir "virvlet" med 

- Mål om å være på toget før det går 

- Slagside ved utviklingen: Medikalisering uten sidestykke (falske 

positiver/falske alarmer). Funn med usikker signifikans. Overdiagnostikk. 

Direkte skade; Bivirkninger og helseangst. Kostnader. 

 

Kommentarer: 

Morten Laudal: Ligger nær opp til hva gruppen for overdiagnostikk arbeider 

med. Oppfordrer flere til å engasjere seg. 
 

Ole Henrik Krat Bjørkholt: Faremoment; utviklingen vil øke ulikheten globalt – en 

ren ilandsteknologi. Også øke ulikheten innad i landet mellom ulike grupper. 

Tilhører eliten. 

Fordel: Noen må tolke resultatene – der kommer fastlegen inn i bildet. 

 

Jan Emil Kristoffersen: Sammenligning med legemiddelindustrien på 70-90tallet. 

Fare for – "ulv ulv" - effekt. 

 

Ståle Sagabråten: Oppfordring til fastleger om å skolere seg på feltet. Ta i bruk 

mulighetene, men samtidig se at man mer enn noen gang trenger fastlegen til å 

veilede. 

 

Hanne Undlien: Viktig også å se på mulighetene. Oppfatter at gruppen slår inn 

åpne dører – 
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mange kritiske røster har allerede vært på banen i den offentlige debatt. Minner 

om at vi også trenger å se fordelene ved teknologiske verktøy. 

 

5. Prinsipprogram for NFA 
 

Gjennomgang av prinsipprogrammet 

 

Styremedlem Stefan Hjörleifsson presenterte prinsipprogrammet. 

 

Kommentarer fra årsmøtet: 

 

Elisabeth Swensen: Ber styret forplikte seg når det gjelder populasjonsansvaret. 

Tungt særlig for de yngre legene. Tilstrekkelig kapasitet og gode rammer. 

Incentiver må utredes, herunder 

fastlønn. 

 

Morten Laudal: Oppfordring til konkretisering av avsnittet om populasjonsansvar: 

 

"Primærhelsetjenesten må også på eget initiativ strekke seg ut mot sårbare 

grupper av 

befolkningen som ikke selv etterspør hjelp" 

 

Kjell Maartmann - Moe: Anbefaler å stryke "bio" – endre til medisinsk kunnskap. 

 

Vedtak: 

Prinsipprogrammet ble vedtatt (med språklig endring over fra KMM). 

 

6. Innkommet årsmøtesak: Oppgaveoverføring mellom sykehus og 

Allmennleger 

 

Forslag fra Bente Thorsen m.fl. 
 

Behov for styrket fokus på medisinsk samhandling 

Fra fastlegeordningen ble etablert i 2001, har det vært en felles erkjennelse fra 

mange aktører i helsetjenesten at ordningen gir fastleger svak tilknytning til øvrig 

kommunehelsetjeneste og sykehus. Samhandlingsparter etterspør fastlegenes 

deltagelse i ulike møter og fora, samtidig som mange fastleger opplever at de 

ikke inviteres inn på arenaer der viktige beslutninger blir tatt. Problemet er 

forsterket etter samhandlingsreformen. I praktisering av Forskrift om kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter har fokus i hovedsak vært på omsorg og 

ivaretagelse. Det har vært lite fokus, også fra kommunenes helseledelse, på 

behov for medisinsk behandling og legetjenester. Fastlegenes leveranse og 

legetjenesten i sykehjem er i liten grad omtalt i samarbeidsavtalene mellom 

sykehusene og kommunene. 

Samtidig opplever mange fastleger at de i økende grad får overført 

arbeidsoppgaver som tidligere ble løst i spesialisthelsetjenesten. 
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Praksiskonsulentordningen mottar stadig bekymringsmeldinger fra fastleger 

knyttet til det som oppleves som en «skjult» oppgaveglidning. Av og til kan en 

omfordeling av oppgaver mellom fastleger og sykehus være hensiktsmessig for 

pasienten. Stadig oftere havner imidlertid fastlegen i rollen som 

spesialisthelsetjenestens sekretær: ordner med sykemeldinger, blodprøver og 

annen oppfølging som kollegene i sykehusene burde ha tatt seg av. 

 

Det er behov for å styrke grepet på overordnet nivå for å strukturere norsk 

allmennmedisins tilnærming til sentrale samhandlingsspørsmål: 

 Arbeids- og ansvarsdeling mellom fastleger og sykehus 

 Arbeids- og ansvarsdeling mellom sykehus og allmennleger innen de ulike 

fagområdene. 

 

Hvordan dele oppgavene? Hvilke vurderinger skal ligge til grunn når man 

bestemmer hvem som gjør hva? Hva er rene faglige avgjørelser (pasientens 

beste), og når er det også snakk om ressurser og kapasitet? 

 

En arbeidsgruppe oppnevnt av NFA ble i 2016 engasjert i Helsedirektoratet med 

å skrive inn fastlegens rolle i de ulike handlingsprogrammene for kreft. Arbeidet 

er ikke avsluttet. 

Gruppen har et stort fokus på samarbeid og ansvarsdeling, og skriver inn 

anbefalinger om dette i handlingsprogrammene. Men gruppen ser behovet for 

at AF og NFA løfter disse temaene og utvikler en policy som kan ligge til grunn 

for alle som skal delta i utviklingsarbeid knyttet til arbeids- og ansvarsdeling 

mellom allmennleger og spesialisthelsetjeneste fremover. 

 

Forslag til vedtak: 

Norsk forening for allmennmedisin vil i 2017 – 2018 arbeide med sentrale tema 

knyttet til fastlegenes rolle og ansvar innenfor feltet samhandling og samarbeid 

med spesialisthelsetjenesten. Målsettingen skal være å utvikle 

- Anbefalinger (retningslinjer) knyttet til arbeids- og ansvarsdeling mellom 

fastleger og 

sykehus 

- Anbefalinger (retningslinjer) som kan brukes ved drøftinger rundt arbeids- 

og oppgavedeling innen ulike fagområder mellom sykehus og 

allmennleger og ved spørsmål om endring av disse. 

- En strategi for at AF og NFA skal gå i dialog med spesialisthelsetjenesten 

om å få på plass omforente prinsipper for arbeids- og ansvarsdeling 

mellom fastleger og sykehus. 

 

Kommentarer fra årsmøtet: 

Trond Egil Hansen: Samhandlingsforaene er preget av at fastlegene er koblet av. 

Viktig å knytte opp mot den eksisterende strukturen. Tydeliggjøre fastlegens rolle 

i kommunen. 
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Torgeir Hoff Skavøy: Takket for forslag på vegne av styret og anbefalte årsmøtet 

å vedta forslaget. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7. Vedtektsendring: Forslag om å endre navn fra "Referansegrupper" til 

"Faggrupper". 

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2016. 

 

Vedtak: 

Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2016 ble enstemmig vedtatt. 

 

9. Budsjett 2018 

 

Vedtak: 

Det ble bedt om følgende presisering i budsjettforslag: Årsmøtefastsatt 

kontingent på kr 500,-gjelder også for assosierte medlemmer. 

 

Budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt. 

 

10. Valg av styre 

 

Innstilling fra valgkomiteen: 
 

 Funksjon Navn Sted Kjønn Akademi Utd. 

Kand. 

1 Leder Petter Brelin Halden/Østlandet M   

2 Nestleder Ståle 

Sagabråten 

Nesbyen/Østlandet M   

3 Styremedlem Bente P. 

Mjølstad 

Trondheim/Midt-

Norge 

K   

4 Styremedlem Nina 

Wiggen 

Oslo/Østlandet K  x 

5 Styremedlem Sirin 

Johansen 

Tromsø/Nord-Norge K   

6 Styremedlem Stefan 

Hjörleifsson 

Bergen/Vestlandet M   

7 Styremedlem Anette 

Fosse 

Mo i Rana/Nord-

Norge 

K   

8 Vara Kjartan 

Olafsson 

Florø/Vestlandet M   
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9 Vara Espen 

Storeheier 

Rakkestad/Østlandet M   

10 Vara  Andreas 

Pahle 

Oslo/Østlandet M  x 

 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Styreleder Petter Brelin takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen. 

 

11. Valg av valgkomite 

 

Forslag fra styret. Navn i kursiv er på valg 

 

 Funksjon Navn Periode 

1 Leder Trine Bjørner 2021 

2 Medlem Peter Prydz 2021 

3 Medlem Fuk-Tai Sundvor 2019 

4 Medlem Hans Høvik 2019 

5 Medlem May-Lill Johansen 2019 

6 Vara  Eirik Viste 2021 

7 Vara  Karsten Kehlet 2021 

8 Vara  Aase Aamland 2019 

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

12. Fastsettelse av tid og sted for årsmøte 2018 

 

Neste årsmøte holdes i forbindelse med Våruka i Tønsberg 23.-27. april 2018. 

Presentasjon ved Gerd-Synne Eidnes. 

5 STYRETS ARBEID  

5.1  Oversikt 
 

2017 var et godt år for NFA. Aktiviteten har vært høy, vi har hatt mange 

prosjekter som har gått bra og den offentlige oppmerksomheten om oss og våre 

saker har vært stor. 

Vi har nå 6724 medlemmer. Kvinner mellom 30 og 40 år er den største gruppen i 

vår medlemsmasse – et tegn på at allmennmedisin er relevant for de som skal ta 

over stafettpinnen – de unge kvinnene. 

 

NFA-styret ble delvis skiftet ut i september. Det ble valgt et nytt styre på våruka i 

Tromsø. Styret i NFA arbeider med veldig mange saker og vi arbeider på mange 

måter. Vi har noen satsingsområder som vi tar initiativ til å arbeide med og som 
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vi ser som viktige områder der vi kan føre an i utviklingen av faget. Mange 

prosesser har et mer reaktivt preg der det er nødvendig for styret å reagere på 

utspill eller initiativ fra andre. Det nye styret har endret arbeidsmåte slik at 

styremøtene nå har en temadel der vi diskuterer viktige saker som trenger 

spesiell, grundig styrebehandling. Denne temadelen er velegnet til å forme 

politikk innenfor disse områdene. Eksempler på slike temaer er:  

 rekruttering/legestatistikk,  

 video som verktøy i allmennpraksis   

 teknologiinnføring   

 

Styret arbeider aktivt mellom styremøtene både med epost og møter i andre 

sammenhenger. Styremedlemmene er aktive deltakere i andre 

organisasjoner/prosesser, og flere er aktører overfor sentrale helsemyndigheter.  

 

Styret har hatt 12 møter. Vi har hatt et møte i Stockholm i regi av Svensk forening 

for allmän medicin. Vi ble godt tatt imot ved Svenska kommuner och Landsting. 

Der arbeider de med en modell for kvalitet i legekontor som til forveksling likner 

den modellen som SKIL arbeider etter i Norge. Styret fikk et tydelig inntrykk av at 

vi også i Norge er på riktig vei i arbeidet med kvalitet i legekontorene. 

 

Styret hadde også et møte i Reykjavik i forbindelse med nordisk kongress Denne 

kongressen var svært vellykket og brakte NFA og styret i kontakt med et større 

internasjonalt miljø. 

 

På mange måter var 2017 året da våre bekymringer om rekruttering og 

opprettholdelsen av en god, nasjonal fastlegeordning fikk gjenhør i den norske 

offentligheten. VG, NRK og andre medier har tatt opp denne bekymringen 

gjennom hele året. Dette har fått stor interesse også blant mange politikere, 

særlig på nasjonalt nivå. Fortsatt skulle vi ønske at norske kommuner med KS i 

spissen hadde hatt en større interesse for sine fastleger. KS har knapt virket 

interessert i rekrutteringssvikten.  Mange kommuner klager over manglende 

rekruttering, men ser ikke ut til å ha noen plan eller bevisst holdning til hvordan 

man kan rekruttere til fastlegehjemler. Dette er en problemstilling NFA har forsøkt 

å fremme for KS i flere år, så langt uten særlig hell. For å styrke 

fastlegeordningens omdømme i befolkningen produserte NFA en video våren 

2017 som kommuniserer verdien av en stabil relasjon mellom lege og pasient på 

en god måte https://www.youtube.com/watch?v=A4ZD4WGHv1s . Denne 

videoen har fått bred anerkjennelse og er tatt i bruk både av Wonca og av 

UEMO i arbeidet for å bedre allmennlegetjenesten i Europa. 

 

Vi har arbeidet med en rekke saker i 2017. Her skal nevnes de viktigste og mest 

krevende sakene:  

 

Rekruttering. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ZD4WGHv1s
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Dette er den mest krevende saken som vi står i for tiden. Trass i optimistiske 

forventninger og positive prognoser har rekrutteringen til fastlegepraksis blitt 

økende problematisk de siste 3-4 årene. Særlig har dette rammet mindre og 

perifere kommuner der det er mange ledige hjemler som man ikke klarer å 

besette. Dette er et politikkområde der det meste er spørsmål som handler om 

rammebetingelser. Det er AF som må håndtere de fleste av spørsmål som 

handler om rammebetingelser, men det er også sentrale spørsmål som vi i NFA 

har fremmet som viktige tiltak for å bedre rekrutteringen.  Vi har krevd i flere 

sammenhenger at utdanningsstillinger nå etableres som et nasjonalt tilbud til alle 

unge leger. Vi arbeider også for en økt faglig trygghet for unge kolleger. Både 

økt faglig og personlig trygghet vil være nødvendig for å rekruttere unge leger til 

fremtidens legekontor. Sykehusåret i spesialiseringsløpet har ofte begrenset 

faglig verdi samtidig som det kan være praktisk vanskelig å utføre. Vi mener at 

sykehusåret må legges om slik at det blir kortere, at det kan avtjenes i kortere 

bolker og at flere typer institusjonsarbeid kan gi gyldig tjeneste for spesialiteten i 

allmennmedisin. 

 

Rekruttering til allmennmedisin gjør vi ikke uten å fortelle våre unge kolleger hvor 

interessant, givende og morsomt de vil få det som fastleger. NFA har produsert 2 

videoer som brukes mot unge kolleger, LIS1 og studenter.  Filmene er tatt i bruk 

blant annet i studentundervisningen i Norge. Filmene har fått stor anerkjennelse 

og etter vår mening lykkes vi i å formidle det positive med å jobbe på et 

fastlegekontor.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hV6gCx48CTs 

https://www.youtube.com/watch?v=b7t8695-xe8&t=35s 

 

Kvalitet i legekontor – SKIL 

 

SKIL har hatt en god utvikling.  Nicolas Øyane og hans medarbeidere har utviklet 

SKIL lenger enn vi hadde trodd var mulig på så kort tid. SKIL har blitt brukt av 

departementet, av direktoratet og av KS i forskjellige sammenhenger der det er 

snakk om kvalitet i primærhelsetjenesten. Modellen for kvalitetsarbeide 

begynner å bli vel kjent, En presentasjon av senteret og metodikken, finnes her: 

https://www.skilnet.no/  

 

2017 var et merkeår for kvalitetsarbeidet i fastlegepraksis. For første gang er det 

utarbeidet en komplett rapport om hva som foregår i en kommunes 

fastlegetjeneste. Klepp kommune er landets første kommune som har full oversikt 

over kvaliteten i primærlegetjenesten. Dette er egentlig noe som mange har 

arbeidet med, som er forskriftsfestet og som de fleste kommuner ikke bryr seg 

om. Klepp og SKIL viser at det er både mulig og nyttig. 

Problemet er finansieringen. Finansieringen har vært gjort gjennom kvalitetsfond 

1 http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/fond-

for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hV6gCx48CTs
https://www.youtube.com/watch?v=b7t8695-xe8&t=35s
https://www.skilnet.no/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/
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Vi har brukt opp de første 3 årene av finansieringen. Nå er vi i en situasjon der 

SKIL må søke om enkeltprosjekter for hvert år. Dette er ingen god ordning. Vi har 

lenge forsøkt å få myndighetene med på finansieringen av SKIL, men dette har 

så langt ikke lykkes. De kommende 2 årene er det et hovedmål å få på plass en 

alternativ finansiering. 

 

KPR - kommunalt pasientregister. 

 

Myndighetene har opprettet et kommunalt pasientregister med data fra våre 

EPJ og fra andre kommunale behandlere. Formålet er å få data for styring, 

planlegging og forskning. Så langt baserer dette registeret seg på data fra våre 

regningskort, det s. KUHR registeret og fra PLO sektorens IPLOS register. NFA ser to 

utfordringer med dette:  

 

- Det legges for det første opp til at personidentifiserbare pasientopplysninger 

skal overføres til dette registeret uten at det er anledning for pasientene til å 

reservere seg. Dette er en potensiell kile i tilliten mellom lege og pasient. Vi kan 

ikke komme i den situasjon at vi oppfattes som innsamlere av data om våre 

pasienter. Fastlegen skal du kunne betro deg til uten at staten skal vite hva som 

plager deg.   

 

– For det andre vil KPR kunne avgi data om den enkelte lege leges virksomhet 

med sammenligninger. Slike sammenligninger kan ofte bli gjenstand for 

misvisende tolkning.  Vi frykter at vi kan komme i den samme situasjonen som 

våre danske kolleger i 2013 med den s.k DAK-e saken der myndighetene ensidig 

bestemte at tidligere avtale om at data skulle presenteres samlet for flere 

kontorer skulle settes til side. Denne saken var veldig ødeleggende for det 

danske fagmiljøet og for samarbeid mellom leger og myndigheter. Vi har hatt en 

dialog med Hdir om dette og mener at det er all grunn til å være på vakt. 

Direktoratet er i møter tydelige på at de er bundet av offentlighetsloven slik at 

dersom de samler inn data om enkeltleger vil de måtte publisere disse dataene 

dersom noen (les; journalister) spør om adgang til dataene. Vi har vært like 

tydelige på at vi vil motarbeide løsninger som gir slik publisering av forhold hos 

enkeltleger, Rekrutteringen er krevende nok som den er. Publisering i lokalavisen 

gjør det neppe mer fristende å bli fastlege.  

 

Det har hele tiden vært en strategi fra vår side at SKIL skal bli en nasjonal tjeneste 

som kan samle inn relevante data og presentere dem på en betryggende og 

riktig måte for KPR. Det er et spor som vi har tilbudt KPR/Direktorat og HOD flere 

ganger, så langt uten gjennomslag. 

 

Ny mediestrategi – flere kolleger i mediebildet.  

 

En vesentlig del av det daglige arbeidet i NFA dreier seg om å håndtere en stor 

mengde saker av forskjellig karakter der fastleger på en eller annen måte er 

involvert. Først og fremst kommer det mediehenvendelser basert på kasuistiske 
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beretninger. Slike oppslag er gjerne basert på at noen, ofte en fastlege, har gjort 

en feil. Journalisten forsøker gjerne å generalisere ut fra en eller flere pasienters 

opplevelser. Det er også mange medier som ber om kunnskaps eller 

erfaringsbaserte kommentarer i forbindelse med at de skriver om 

enkeltsykdommer. Høsten 2017 etablerte vi en ny mediestrategi der vi forsøker å 

spre mediehenvendelsene i styret slik at flere av styremedlemmene får 

anledning til å svare i mediene. Vi ønsker både å vise at det er mange flinke 

fastleger med stor kompetanse innenfor mange områder, og å fordele ansvaret 

for en betydelig oppgave. Vi har arbeidet på denne måten et halvt års tid og 

ser allerede resultater av dette arbeidet. 

 

Prioritering i kommunene. 

 

Regjeringen nedsatte sommeren 2017 Blankholmutvalget som skulle se nærmere 

på prioritering i kommunene. Petter Brelin ble medlem av utvalget etter å ha gitt 

uttrykk for kritikk over mangel på klinikere. Dette vil bli et viktig arbeid der man 

ikke bare skal se på den rent medisinske prioriteringen, men også se på andre 

forhold som bolig, sosiale forhold o.l. 

 

Fastlegeordningen engasjerer mange, men ikke alle forstår tjenesten. 

 

Det er mange som forsker på, undersøker og mener mye om fastlegetjenesten. 

De fleste målinger; både på pasienttilfredshet og medisinske resultater er gode. 

Noen aktører er store og viktige premissleverandører som har sterke meninger 

uten å forstå tjenesten.  Forbrukerrådet har de siste årene satt fokus på offentlig 

sektor. For oss ble møtet med Forbrukerrådet en krevende og selsom opplevelse. 

I utgangspunktet var vi positive til at Forbrukerrådet (FB) ville undersøke 

tilgjengeligheten og hvordan våre legekontorer ligger an i å tilby befolkningen 

digitale tjenester og deltok i flere møter om undersøkelsen. Det hjalp dessverre 

ikke. Forbrukerrådet ringte rundt til overfylte legekontorer som "mystery shopper" 

og krevde prøvetime.  Undersøkelsen de gjorde ble da også helt feil. Styret har 

sjelden mottatt så mye engasjement og henvendelser som da FB offentliggjorde 

den digitale tilgjengeligheten. Veldig mange legekontorer var oppført som 

digitalt utilgjengelige, men har beviselig full digital tilgjengelighet.  Det hele fikk 

nesten et litt komisk preg når de valgte Oslos mest papirbaserte legekontor som 

et legekontor vi skulle strekke oss etter.  

 

 
 

5.2 Styrets arbeidsprogram 

 

NFA vil særlig arbeide for:  

 

Kvalitet i primærhelsetjenesten  
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Pasienter i den norske allmennlegetjenesten uttrykker stor tilfredshet med 

tjenesten. Likevel er det muligheter for forbedringer innenfor flere områder som 

fastlegene arbeider med. NFA vil følge opp de utfordringer Stortingsmelding 26 

om fremtidens primærhelsetjeneste peker på i omsorgen for de som trenger det 

mest – de skrøpelige eldre, de multi-syke og de med kroniske sykdommer. 

Kommunene trenger sterke og kompetente fastlegekontorer for å diagnostisere, 

behandle og koordinere de tjenester som disse pasientene trenger. NFA vil 

utvikle bedre samordning både internt i kommunene, mot sykehusene og mot 

andre eksterne aktører.  

Legeforeningen opprettet i 2014 Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) for å støtte 

kvalitetsutvikling.  

 

NFA arbeider i all hovedsak med kvalitet gjennom SKIL, se over. NFAs leder er 

også styreleder i SKIL. 

 

Tobakksfri fremtid  

 

Tobakk er et folkehelseproblem og fortsatt den viktigste risikofaktoren for alvorlig 

sykdom og tidlig død i Norge. Røyking er sosialt skjevfordelt og bidrar derfor til å 

forsterke sosial ulikhet i helse. NFA har tidligere fremmet tiltak om å øke 

aldersgrensen for kjøp av tobakk, samt å videreutvikle bruk av «gyldne» øyeblikk i 

konsultasjoner for å stimulere til røykeslutt. NFA ønsker nå å ta skrittet videre og 

arbeide for å fase tobakken ut av det norske samfunnet, fordi vi ser det som 

særlig viktig at den oppvoksende generasjon skal forbli tobakksfri.  

 

NFA har arbeidet med tobakk på flere måter i 2017. Vi er en del både av 

helsedirektoratets arbeid, og Kreftforeningens arbeid mot tobakk. Vår viktigste 

rolle var i 2017 å være støtteorganisasjon til Kreftforeningen som var medsaksøkt 

sammen med departementet i rettsaken som tobakksindustrien rettet i 

forbindelse med at departementet bestemte at det skal være like pakninger. 

Staten, Kreftforeningen og NFA vant. 

 

NFA vil også arbeide med:  

 

Overdiagnostikk/overbehandling – underdiagnostikk/underbehandling  

 

Bruk av helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge 

og behandle sykdom. Brukt riktig fremmer helsevesenet helse og livskvalitet. Brukt 

feil kan de samme ressursene skape sykdom, uhelse og redusert livskvalitet. 

Samtidig må vi spesielt fokusere på å finne, diagnostisere og behandle de med 

udekkede behov.  

I 2017 har arbeidet i faggruppen mot overdiagnostikk fortsatt med kurs, 

kongresser og deltagelse i den generelle debatten. Vi har skrevet kronikker og 

Bente Mjølstad har deltatt i Dagsnytt atten som en reaksjon på de nye 

retningslinjene for svangerskapsdiabetes.  I tillegg har vi vært aktive i 

Legeforeningens hovedsatsing – Kloke Valg kampanjen. 
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Kunnskapshåndtering og multimorbiditet  

 

Nasjonale retningslinjer, veiledere og beslutningsstøttesystemer kan være til stor 

nytte i klinisk praksis, men kvaliteten varierer. Det ses mangler ved 

kunnskapsgrunnlag, utforming og tilgjengelighet. Plan for implementering er som 

regel fraværende. Kunnskapskildene tar oftest utgangspunkt i enkeltsykdommer 

eller organsystemer og har dermed begrenset relevans for den store mengden 

pasienter i allmennpraksis med organovergripende plager og multimorbiditet. 

Mange av de store folkesykdommene har felles kilder og det er vanlig at flere av 

disse sykdommene opptrer hos samme pasient. Kunnskapskilder og 

beslutningsstøtte for allmennmedisin må være tilpasset dette.  

Vi har deltatt i mange grupper som driver fagutvikling og utvikling av 

retningslinjer i regi av andre aktører. Pakkeforløp for psykisk helse er et eksempel, 

ressursgrupper i primærhelseprogrammet til Hdir er et annet eksempel. Det vises 

til oversikten i kap 6. 

 

Spesialiteten i allmennmedisin  

 

Utdanningen må være forankret i den allmennmedisinske virkeligheten. 

Spesialistutdanningen må i hovedsak foregå praksisnært. Utdannelse og 

veiledning må gjøres av allmennleger, eventuelt med støtte fra andre 

legespesialister. Det er innført et obligatorisk krav om å være spesialist eller under 

spesialisering i allmennmedisin for å jobbe klinisk i primærhelsetjenesten, men 

med vide unntaksregler.  

NFA ønsker utbredding av utdanningsstillinger i allmennmedisin.  

Styret følger nøye med utvikling av nye spesialiseringsregler i regi av Hdir/HOD. 

 

IKT / EPJ  

 

Det skjer en rask utvikling av IKT funksjonalitet i våre elektroniske pasientjournaler 

(EPJ). NFA skal fortsatt understøtte og bidra i det arbeidet som vår faggruppe i 

EPJ utfører. Vi vil arbeide for bedre funksjonalitet og øket kapasitet på 

utviklingssiden for å få gode systemer implementert. Vi skal også peke på 

behovet for å utvikle funksjonalitet i IKT systemer i de områder av helsetjenesten 

som fastlegene samhandler med der dysfunksjonelle og dårlige systemer gjør at 

vi ikke kan gi pasientene gode tjenester. Vi vil ha et særlig fokus på utvikling av 

EPJ i sykehjem og beslutningsstøttesystemer i EPJ.  

 

Vi har mange representanter som deltar aktivt i EPJ løftet. Vi har også et eget 

prosjekt om elektroniske forsikringsmeldinger som ble omorganisert i 2017 slik at vi 

nå samarbeider med finansnæringens fellesorganisasjon om å kunne utveksle 

elektroniske meldinger med alle forsikringsselskap. Vi skal også utvikle standarder 

for forespørsler fra forsikring til legene – forhåpentligvis blir disse langt mer 

håndterlige enn de er i dag.  
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Vår faggruppe for digital medisin har hatt en stor produksjon av artikler og 

kronikker. De har deltatt i debatten om digitalisering av helsevesenet med en 

sunn og avventende holdning. For oss har dette vært nyttig og riktig. Debatten 

har hatt effekt på den offentlige diskusjonen om kjappe, teknologisk drevne 

løsninger som hverken er dokumentert effektive eller i tråd med gode 

allmennmedisinske prinsipper.  
 

5.3  Allmennmedisinsk forskningsfond - AMFF 

AMFF  finansieres ved avsetning i Normaltarifforhandlingene . Pengene tildeles 

av et styre hvor Helse- og omsorgsdepartementet er representert.  I 2017 ble 

avsatt 15.2 mill. kroner, mens det bevilget til sammen 12.4 mill. kroner fra 

Allmennmedisinsk forskningsfond til i alt 26 prosjekter. Fondet mottok i alt 37 

søknader med en samlet søknadssum på 18.1 mill. kroner.  
  

  

 

5.4  Grunnutdanningen 

 

Kurs 
 

 

NFA og AF har samarbeidsavtale om felles kurs. NFA er i tillegg arrangør, via 

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

kurs i 2017: 
 

Geilokurset, mars 

 Temaer: Formiddagskurs - akuttmedisin, 

kveldsforelesinger: utfordringer 

 Antall deltakere: 116 

 Kurskomité: Gerhard Gerhardsen(leder ), Jan Arvid Prytz, Marianne Killi og 

Jørgen Smith. 

 På foreningens time deltok Tom Ole Øren og Stefan Hjörleifsson 

 

Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Tromsø, april 

Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer 

 Antall deltakere: 46 

 Kurskomité: Jørund Straand 

Grunnkurs A- Allmennmedisin (EU-kurs) 

 Antall deltakere: 49 

 Kurskomite: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og  

Bjørg Dysthe 

Emnekurs: Søvn 

 Antall deltakere: 31  

 Kurskomité: Bjørn Bjorvatn og Nicolas Øyane 
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Klinisk emnekurs: Hud  

 Antall deltakere: 69 

 Kurskomité: Sirin Johansen, Lise Z. Johansen og Adel Olasz 

Kurs i helsepolitikk 

 Antall deltakere: 96 

 Kurskomité: Christina Stangeland Fredheim, Sidsel Andreassen og Kjartan 

Olafsson 

Ledelseskurs del I på våruka, del II Universitetet i Oslo  

 Del I 

 Antall deltakere: 38 

 Kurskomité: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev 

Del II 

 Antall deltakere: 16 

 Kurskomité: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev 

 

Solstrandkurset, mai/juni 

 Temaer: Fysikalsk medisin – trening som medisin og 

"Når organene svikter"  

 Antall deltakere:  

Fysikalsk medisin 94  

Når organene svikter 109 

 Kurskomité: Bernt-Olaf Flem (leder), Axel 

Heienberg, Alexander Geelmyden, Marit Berge 

Endresen, Stian Wesnes og Stina Lind Monsen 

 På foreningens time deltok Knut-Arne Wensaas 

 

Nord-Norgekurset på hurtigruteskipet M/S "Finmarken”  

 Tema: Idrettsmedisin 

 Antall deltakere: 91 

 Kurskomité: Birger Løvland og Kari Beckmann 

 På foreningens time deltok Petter Brelin og 

Sidsel Andreassen 
 

 

 

6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON 
 

Representasjon i internasjonalt arbeid: Se kapittel 9.  IT prosjekter: Se faggruppe 

elektronisk kommunikasjon og EPJ, kapittel 11. 
 

Verv/ utvalg Styremedlem 

Andre 

medlemmer 

Allergologi, Legeforeningens 

sakkyndighetskomite   

 

Harald Torske, 

Arnulf 

Langhammer 
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(vara) 

ALIS NFA representant.     

Nina 

Wiggen/Andreas 

Pahle  

Allmennmedisinsk forskningsfond: Leder 

styret   

Petter Brelin 

  

Alternativ medisin, fagråd NAFKAM Sirin Johansen 

 

Antibiotikasenter for 

Primærhelsetjenesten - referansegruppe 

Petter Brelin 

 

Arbeidsgruppe for samhandlingsforløp for 

tidlig utrednings og kartlegging i 

barnevernstjenesten og helsetjenesten 

Nina Wiggen  

Arrangementskomiteen for Nordisk 

kongress 2021 
Stefan 

Hjørleifsson 

 

Allmennmedisinsk forskningsfond, NFA 

representanter i fagrådet 

Ståle 

Sagabråten, 

Bente Prytz 

Mjølstad 

Stefan 

Hjørleifsson (Afe 

Bergen)  

  

 

Diabetes, Nasjonalt register  

Stian Langeland 

Wesnes 

Diabetesregister for voksne - fagråd Sirin Johansen  

Diabetes, veilederprogram for 

helsepersonell til unge med diabetes. 

Helsedirektoratet 

 

Nils Ivar Leraand 

Dødsårsaksregisteret, fagråd  Harald Reiso 

Fagmedisinske akse prosjekt om 

organisering Legeforeningen 

Petter Brelin 

 

FaMe gruppen, medlem 

 

Torgeir Hoff 

Skavøy 

    

FaMe gruppen, Nestleder Petter Brelin 

   

Flåttsykdommer, referansegruppe. 

Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer 

 

Knut Eirik Eliassen 
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Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, 

Legeforeningen, medlem fondsutvalget 

Petter Brelin fra 

 

Forskningsutvalg Dnlf  

Helen Brandstorp  

Forsikringsprosjektet, elektroniske 

legeerklæringer til forsikringselskapene 

styringsgruppe 

Petter Brelin, Tor 

Carlsen 

 

Elektronisk beslutningsstøtte for 

velinformerte helsebeslutninger 

 

Signe Flottorp 

Euract   

Peter Prydz 

Faglig veileder for utredning og 

behandling av Hepatitt B 

Sirin Johansen 

 

Fastlegegruppen Handlingsprogram for 

kreft 

 

Eirik Viste 

Forskningsprosjektet, elektroniske 

erklæringer. Standardiseringsgruppen 

Kjartan Olafsson 

Torgeir Hoff 

Skavhøy  

Handlingsprogram mot kreft Eirik Viste 

 

Hjerneslag ekspertgruppe for revidering 

av innsatsområdet behandling av 

hjerneslag 

 

Rune Aakvik 

Pedersen 
Statusrapport hjernehelse - deltakelse i 

ekstern referansegruppe sendt fra 

Helsedirektoratet 

 

 

Jens Lind Larsen 

Hjerte- og karsykdommer, retningslinjer 

primærforebygging, arb. Gruppe Hdir 

Sirin Johansen 

 

IT-utvalget Legeforeningen, leder Kjartan Olafsson 

 

IT – arbeid: Se også referansegruppe for 

EPJ sin oversikt, kapittel 10. 

 

 

KOLS, revisjon av nasjonal retningslinje. 

Helsedirektoratet 

 

Geir Sjaastad 

KomUT - utarbeidelse av veiledere for 

elektronisk samhandling 

Per Martin 

Sommernes Susanne Prøsch 
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Kunnskapssenterets bestillerforum, 

medlem 

Petter Brelin 

  

Kunnskapssenterets prioriteringsforum Stefan 

Hjørleifsson  

Kunnskapssenteret, fagrådet  Trine Bjørner 

Kurskomiteseminar komite Ehsna Ali 

Lene Dæhlen 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Legeforeningens utvalg 

 

 

Elisabeth Stura og 

Karoline Lund  

Kvalitetsindikatorer, nasjonalt system, 

referansegruppe Hdir 

Torgeir Hoff 

Skavøy  

Kvalitetsindikatorer ref.gruppe for 

nasjonale kvalitetsindikatorer HDIR  

Torgeir Hoff 

Skavøy 

Kvalitetsindikatorer 

ref.gruppe for 

nasjonale 

kvalitetsindikatorer 

HDIR  

Kontaktperson i styret med Norsk forening 

for alders og sykehjemsmedisin 

Anette Fosse 

 

Laboratoriet i hjemmetjenesten, Noklus 

rådgivningsgruppe 

Sirin Johansen 

 

Landsstyrerepresentant for NFA Petter Brelin 

Torgeir Hoff 

Skavøy 

Sirin Johansen   

LAR konsensuskonferanse  

Alexander Pahle 

Ledelse i primærhelsetjenesten, 

Legeforeningens prosjekt 

Nina Wiggen 

Petter Brelin 

Tor Carlsen  

Legater - Komite for tildeling av priser fra 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat 

og Johan Selmer Kvanes' legat 

 

 

Arnulf 

Langhammer 

Livmorhalskreft. Representant i 

Rådgivningsgruppen for 

masseundersøkelsen   

 

Kari L Mogstad 

Livmorhalskreft Styringsgruppen 

masseundersøkelse   

 Christina Fredheim 

Mage-tarmsykdommeer, funksjonelle. Ref 

gruppe nasjonal  komptansetjeneste 

 Knut-Arne 

Wensaas 

Mammografiscreeningprogrammet, 

styringsgruppe,  

Petter Brelin 
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Medisinsk forbruksmateriell og utstyr – 

prosjekt i Legeforeningen for å utrede 

innkjøpsordning 

Espen Storeheier 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 

og helse 

- Riktige omsorgstjenester til rett tid for 

personer med demens og deres 

pårørende 

Tor Carlsen 

 

Nasjonal kreftplan 2013-2017, 

referansegruppe 

Petter Brelin 

 

Nasjonalt råd for organdonasjon   Jan Arne Holtz 

NORM sitt Fagråd perioden 2017-2020  Linda Rui 

Nordic Federation of General Practice, 

NFGP Medlem styret 

Petter Brelin 

  

Norsk legemiddelhåndbok medlem av 

redaksjonskomiteen. 

  

 Trine Bjørner 

Norsk resuscitasjonsråd, medlem styret 

  

Sverre Håkon Evju 

Overgang Barn-voksen, 

kvalitetsutviklingsprosjekt, styringsgruppe 

Tor Carlsen 

   

Over- og underbehandling, arb gruppe 

Legeforeningen Petter Brelin  

Pakkeforløp psykisk helse og rus, Hdir 

  

Torgeir Hoff 

Skavøy 

Gerd Elin Albert 

Hoff 

Rekecka Jensen 

Bente Aschim 

Nina Wiggen 

Per Johan Askim 

Torgeir Gilje Lid 

Christer Mostrøm 

Kari Haugeland 

Eirik Viste 

Prioriteringsrådet - Kommersielt 

tilgjengelige egentester 

Petter Brelin, 

Andreas Pahle  

Prioritering i klinikken - Helsedirektoratet Espen Storeheier 

i prosjektgruppe 

Anette Fosse i 

styringsgruppe  

Primærhelseteam – faglig innhold. Møte i 

Helsedirektoratet 

Petter Brelin  

Sirin Johansen   

Primærmedisinsk uke, hovedkomiteen Lina Linnestad  
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Resistensutvikling styringsgruppe  HDIR Petter Brelin 

Torgeir Hoff 

Skavøy  

Rusarbeid og psykisk helsearbeid   

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse sitt ekspertråd   

  

Harald Sundby 

Ryggforskning  

Erik Werner 

Rådet for legemiddelinformasjon  

Dnlf/LMI 

 Roar Dyrkorn 

Trine Bjørner  

Scandinavian Journal of Primary Care, 

redaktør og ass. redaktør 

 Anja Brænd 

Anders B 

Sakkyndig komité - kompetanseområde i 

smertemedisin 

 

Trygve Skonnord 

Samstemming av legemiddellister, arb 

gruppe Pasientsikkerhetsprogrammet 

 

Bent Asgeir Larsen 

Sjekk deg - livmorhalskreft samarbeid 

med Kreftforeningen 

Nina Wiggen 

 

SKIL AS, styreleder Petter Brelin    

Smertemedisin, kompetanseområde, Dnlf 

 

Holgeir Skjeie 

Spesialitetsrådet, Legeforeningen 

 

Hans Høvik 

Spiseforstyrrelser, nasjonale retningslinjer, 

Hdir Astrid Medbøe 

 

    

Tobakkskampanjen, referansegruppe, 

Hdir.   Petter Brelin  

Utvalg for prioritering i 

primærhelsetjenesten - 

Blankholmutvalget Petter Brelin  

Velferdsteknologi - ekspertgruppe HDIR – 

Avstandsoppfølging/velferdsteknologi  

Torgeir Hoff 

Skavøy  

Våruka 2017, Hovedkomiteen Nina Wiggen  

 

 
 

Møter samlinger Deltakere  

AF styremøter Petter Brelin 

Arendalsuka, debattdeltaker Petter Brelin 

Allmennmedisinsk universitetsmøte  Petter Brelin, Tor Carlsen 

Apotekforeningen, samarbeidsmøte Petter Brelin 
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Demensomsorg, møte mellom Legeforeningen og 

Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demensrådet 

Petter Brelin, Tor Carlsen 

FaMe møter og fagmedisinske konferanser, 

nestleder Petter Brelin   

Farmasidagene 2017 Ståle Sagabråten 

Farmasøytforeningen, samarbeidsmøte Petter Brelin 

Forskningsnettverk, møte med allmennmedisinske 

universitetsmiljø Petter Brelin 

Fysioterapi, møter med NFF om samarbeid Petter Brelin, Tor Carlsen 

Grunnkurs A forelesninger Bente Prytz Mjølstad 

Henvisningspraksis – møte i riksrevisjonen Petter Brelin 

Hdir – allmennhelseavdelingen, samarbeidsmøter Petter Brelin, Tor Carlsen 

HOD møter om primærhelsetjeneste og 

primærhelseteam Petter Brelin 

KS - samarbeidsmøter med avdeling for helse og 

velferd Petter Brelin, Tor Carlsen 

Kurskomiteseminar 

Nina Wiggen, Petter 

Brelin, Tor Carlsen 

Kurs og konferanseprosjektet Legeforeningen. Petter Brelin 

Kvalitetsseminar Legeforeningen 

Sirin Johansen 

TorCarlsen 

Laboratoriekodeverket, konferanse for rekvirenter, 

Ehelsedirektoratet Susanne Prøsch 

Ledermøter felles AF/NFA  Petter Brelin, Tor Carlsen 

ME/CFS brukerstyrt forskning   – Norsk forskningsråd  Bente Prytz Mjølstad 

Noklus samarbeidsmøter Tor Carlsen, Petter Brelin, 

Janecke Thesen (KUP) 

Nordisk føderasjon, årsmøte København Petter Brelin 

Oppstartsmøte Nordisk Kongress 2021 Petter Brelin, Tor Carlsen 

ParkinsonNet – oppstart pilotprosjekt  Tor Carlsen 

Primærmedisinsk uke møte med hovedkomiteen Petter Brelin Tor Carlsen 

Referanse/faggruppene NFA – møte med lederne Petter Brelin, Tor Carlsen  

Retningslinjer for gravide – møte med 

Helsedirektoratet 

Petter Brelin, Bente Prytz 

Mjølstad, Gisle Roksund 

Redaksjonskomiteen på Landsstyremøte, leder Petter Brelin 

Revmatikerforbundet, dialogmøter Petter Brelin,  

Tor Carlsen 

Samarbeidsprosjekt med Fysioterapiforbundet  Petter Brelin, Tor Carlsen 

Spesialistutdanningen, Møter med Hdir og HOD Petter Brelin 
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Tariffkonferansen AF Torgeir Hoff Skavøy 

Petter Brelin 

Trinnvis - inn i porteføljen til Dnlf., møte Petter Brelin 

Utredning av videokonsultasjon – Dnlf, Hdir og eHdir Kjartan Olafsson 

Nina Wiggen 
 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin 2017 

 

Spesialitetskomiteen er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre på forslag fra 

NFA.  

 

Leder Trond Egil Hansen  

Medlem  Anne Solheim Bentzen  

Medlem  Anton Giæver  

Medlem  Siw Fosheim 

Medlem  Ingrid Hjulstad Johansen  

Varamedlem  Elisabeth Stura  

Varamedlem  Karsten Kehlet  

Varamedlem  Helle Labee-Lund 

 
 

7 HØRINGSUTTALELSER     

 

NFA-styret har i 2017 avgitt 43 høringer innen en rekke ulike områder. Høringene 

ligger i fulltekst på NFA sine nettsider. 
 

NFA har avgitt følgende høringsuttalelser i 2017: 

 

 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og 

sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose 

 Høring – rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern  

 Høring - NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet 

 Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut 

 Høring – ny retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 

 Høring – Nasjonal e-helsestrategi versjon 0.7 handlingsplan for perioden 

2017-2020 

 Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-

20 år 

 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 

 Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og – 3 

 Høring – oppheving av forskrift om kommunenes dekning av utgifter til 

helse- og omsorgstjenester 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Horingsuttalelser/Horing--Nasjonal-faglig-retningslinje-for-diagnostikk-attakk--og-sykdomsmodulerende-behandling-av-multippel-sklerose/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Horingsuttalelser/Horing--Nasjonal-faglig-retningslinje-for-diagnostikk-attakk--og-sykdomsmodulerende-behandling-av-multippel-sklerose/
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 Høring - forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i 

medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter 

 Høring – Veiledende materiell for kommunene om forebygging av 

selvskading og selvmord 

 Høring – oppheving av forskrift om kommunenes dekning av utgifter til 

helse- og omsorgstjenester 

 Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) 

 Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 

Tjenestetyper 

 Høring - Kompetansebehov i barneverntjenesten 

 Høring: Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale 

fysioterapitjenester 

 Høring – Endring i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv 

 Høring – Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst 

 Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med 

risikominimeringstiltak 

 Høring - pasientens legemiddelliste 

 Høring - Forslag om varig lagring av blodprøver i nyfødtscreeningen 

 Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av 

tobakksvarer mv 

 Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning 

 Høring – Veileder i oppfølging av brukere med store og sammesatte 

behov 

 Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus 

 Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i 

helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget) 

 Høring – Endring av førerkortforskriften 

 Høring – forslag til retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 

metodevurdering av legemidler 

 Høring – Innspill til hjernehelsestrategien 

 Høring – Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og 

forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 Høring – NOU 2017: 12 Svikt og svik 

 Høring – Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 

plan og koordinator § 3 

 Høring – Praktisk veileder i håndtering av NSAID overfølsomhet 

 Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apotek-begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter 

 Høring – nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen 

 Høring -Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere 

tilgang til helsedata 

 Høring - Utredning av risiko for vold 

 Forslag til fase1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag 

 Høringsuttalelse ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi” 

 Høring – Register over drap og vold med dødelig utgang 
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8 UNDERUTVALG 
 

8.1 Allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU 

 

AFU behandlet 14 saker og hadde følgende sammensetning i 2017: 

 

Medlemmer 

Anna Luise Kirkengen, NFA (leder) 

vara Erik L. Werner, NFA 

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

Nils Martinsen, ISM Trondheim, vara Siri Forsmo 

Eivind Meland, ISM Bergen, vara Stefan Hjørleifsson 

May-Lill Johansen, ISM Tromsø, vara Birgit Abelsen 

Sture Rognstad, IASM Oslo, vara Elin Olaug Rosvold   

Aase Aamland, NFA, vara Mari Bjørkman, NFA 

 

Observatører 

Siri Hauge, NORSAM, vara Tom Sundar 

Kirsten Skinlo Rokstad, AF, (til sept. 2017) vara Egil Johannesen 

Ole Arild Osmundnes, AF, (fra okt. 2017) vara Kirsten Skinlo Rokstad 

 

AFU-Sekretariat: Tove Rutle 

 

 

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg har hatt to møter i 2017, vårmøtet den 5. mai 

og høstmøtet den 12. oktober, begge i Legenes Hus i Oslo. 
 

Tildeling av AFU-stipend 

AFUs hovedoppgave er å tildele stipend til allmennpraktikere som vil 

gjennomføre et forskningsprosjekt, medvirke til et undervisningsopplegg eller 

bidra til fagutvikling i allmenn- eller samfunnsmedisin. Formålene skal ha en klar 

relevans for primærhelse-tjenesten. Stipendet er særlig rettet mot nybegynnere i 

forskning. Terskelen for å søke skal være lav. AFU-stipendene finansieres av 

Legeforeningens Fond II. 

 

I alt ble det i 23 søknader søkt om 71 stipendmåneder. I 2017 ble det til sammen 

delt ut 50 stipendmåneder, 14 måneder for andre halvår i 2017 og 36 måneder 

for første halvår i 2018. AFU innvilget 70% av antallet søkte stipendmåneder 

fordelt på 21 stipendiater, 8 kvinner og 13 menn. Fordelingen på de fire institutter 

er slik:  

Institutt: Stipendiater: Stipendmåneder:  

UiO:  8  17 

UiB:  9  22  
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NTNU:  2    6 

UiT:  2    5 
 

AFU-stipend og driftsmidler 

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

om hvordan midlene – tilsvarende 60 stipendmåneder – er blitt fordelt. I 2017 

disponerte AFU 60 regulære og 7 returnerte (tidligere tildelte men ikke brukte) 

stipendmåneder, hvorav 50 er blitt tildelt i løpet av året. Et ekstrastipend 

omfattet seks (6) måneder. Tolv (12) måneder er følgelig i ”reserve” ved neste 

tildeling våren 2018 eller/og til et ekstrastipend.     

AFUs ekstrastipend 

AFU utlyste våren 2015 et ekstrastipend på seks måneder om 

Bruken og nytten av ultralyd i allmennpraksis 

Midlene skulle brukes til å utarbeide en systematisk oversikt over bruken av 

ultralyd i allmennpraksis uavhengig av medisinsk problemstilling. Av fire reelle 

søkere fikk lege Cahn Le Nygaard med sin veileder Atle Klovning tildelt 

stipendet. Da AFU etter gjentatte purringer ikke hadde mottatt en 

fremdriftsrapport for 2016, ble stipendiat og veileder bedt om en forklaring. Da 

trakk Cahn Le Nygaard seg fra prosjektet. Stipendet (med samme tittel og 

samme tidsramme) ble utlyst på nytt til våren 2017. Av 2 søknader ble det ene 

vurdert som ufullstendig og derfor ikke behandlet. Den andre søkeren, Bjarte 

Sørensen med veileder professor Steinar Hunskår, fikk tildelt 6 stipendmåneder.      

 

Protokollvurdering 

AFU har i 2017 ikke mottatt noen henvendelser om å vurdere en 

forskningsprotokoll. 

Derimot forespurte professor emeritus og leder i Norsk Psykiatrisk Forening, Ulrik 

Malt, om at AFU kunne anbefale fastlegene å delta i en studie i psykiatrisk regi. 

AFU vurderte anmodningen ikke som sin oppgave og anbefalte andre mulige 

instanser.  

 

Høringer og uttalelser 

AFU bidro i 2017 ikke til høringer. 

 

Møtedeltakelse          

Anna Luise Kirkengen representerte AFU den 2. mai og den 3. november  i Felles-

møtene med AMFFs Styre og Råd og representantene for de fire AFE-ene. 

 

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

stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har 

liten forskningserfaring fra før. Prisen tildeles beste frie foredrag som framføres 

under forskningsdagen på PMU og på Nidaroskongressen, vekselvis. 

AFUs forskningspris under Nidaroskongressen 2017 gikk til  

Allmennlege Anders Svensson for presentasjonen 

Pasienter med store og sammensatte behov – er oppfølgingsteam løsningen? 
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Reisestipendet fra AMFF er innstiftet av Allmennmedisinsk forskningsfond og skal 

stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. 

Stipendet skal tildeles en allmennmedisinsk PhD-stipendiat eller en kandidat som 

har disputert i løpet av siste 12 måneder. Prisen skal deles ut på 

Nidaroskongressen og under Primærmedisinsk Uke, alternerende. 

Vurderingsgrunnlaget for tildelingen er det innsendte sammendraget og selve 

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

forskningsdagen ved disse faglige anledningene. 

AMFFs reisestipend 2017 gikk til 

Allmennlege Henrik Vogt for presentasjonen 

"Systemmedisin (P4-medisin): Et upålitelig løfte om helhet og revolusjon i 

preventiv medisin". 
 

Komiteen var satt sammen av 1.amanuensis Anne-Sofie Helvik fra NTNU, 

1.amanuensis emerita Eli Berg ved UiO, professor Johann Águst Sigurdsson, NTNU 

og Anna Luise Kirkengen som leder i AFU. 

 

Økonomi 

Stipendsatsen er for tiden på NOK 42 000/måned. 

AFU delte i 2017 ut stipender for 56 månedsverk, til sammen NOK 2.352.000 
 

 

Følgende har fått tildelt stipend 1. halvår 2017 
 

 
Uni

v 
Navn 

Tidl 

søkt 
Tittel 

Søk

er 

Til

delt 
Veileder 

        

1 UiO 
Vivian Moe 

Dalaker 

Ja 

(2) 

GHB-forgiftninger og påført rus 

Protokollen er uendret fra forrige 

søknad. 

AFU støtter ikke.  

4 0 

Odd Martin 

Vallersnes og 

Mette Brekke 

2 UiO 

Lars Christian 

Kvalbein-

Olsen 

Nei 

Strukturert samarbeidsmodell 

mellom fastlege og 

alderspsykiater 

AFU støtter med en måned. 

1 1 
Erik L. 

Werner 

3 UiO Ingunn Leeber Ja 
Tinnitus i allmennpraksis 

AFU støtter med to måneder  
6 2 

Anthony 

Wagstaff, 

Erik Werner, 

og Gunnar 

Tellnes 

4 UiO 
Stein Jarle 

Pedersen 

Ja 

(5) 

Skuldersmerter i allmennpraksis – 

effekten av å innføre en enkel 

utrednings- og behandlings-

algoritme 

AFU støtter med en måned. 

1 1 Bård Natvig 

5 UiO 
Geir Lindquist 

Sporaland 
Nei 

Kan vi stole på fastlegens 

diagnose? 
1 1 Harald Reiso 

Oversikt over søkere til AFU-stipend for 2. halvår 2017 
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AFU støtter med en måned.  

6 UiO 
Katarina 

Skjælaaen 

Ja  

(2) 

Seksuelt overførbare sykdommer 

etter seksuelt overgrep 

AFU støtter med fire måneder. 

4 4 
Odd Martin 

Vallersnes 

        

7 UiB 
Per Øystein 

Opdal 

Ja 

(5) 

Overdiagnostikk allmennpraksis 

AFU støtter med en måned. 
1 1 

Stefan 

Hjørleifsson 

8 UiB 

Anne 

Thorslund 

Kjær Schmidt 

Nei 

Evaluering av øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud, en observasjonsstudie 

i en Vestlandskommune 2012-

2016 

AFU støtter med to måneder. 

6 

(50

%) 

2 

Sabine Ruths 

Thomas 

Mildestveidt 

9 UiB 
Aksel 

Tveråmo 

Ja 

(3) 

En sosialmedisinsk forståelse av 

kulturelle seleksjonsmekanis-mer 

for sosial ulikhet i helse i den 

norske globaliserte staten 

AFU støtter ikke. 

3 0 
Eivind 

Meland 

        

        

10 UiT Stian Andersen Nei 

Interobservatørvariasjon i  

beskrivelse av hjerte- og 

lungelyder 

AFU støtter med to måneder. 

2 2 Hasse Melbye 

     29 14  

 

 

 

 

 

 Univ Navn 
Søkt 

tidl. 
Tittel 

Søkt 

antall 

Til 

delt 
Veileder 

        

1 UiO Nicolai Klem Nei 

En sammenlignende register-

studie ved Legevakten i Oslo 

før og etter endring av 

retningslinjer.  

AFU støtter med tre måneder. 

3 3 
Odd Martin 

Vallersnes 

2 UiO 
Liv 

Monsbakken 
Nei 

Klagesaker på allmennleger i 

Norsk Pasientskade Erstatning 

(NPE) Fra klage til kvalitets-

forbedring. Hva kan vi lære?  

AFU støtter med to måneder. 

2 2 Bård Natvig 

3 UiO 

Jonas 

Carsten 

Jeppesen 

Ja  

(1) 

Kartlegging av vintersport-

relaterte skader i Trysil 

kommune. 

AFU støtter med tre måneder. 

3 3 

Espen 

Saxhaug 

Kristoffersen 

        

4 UiB Lars Emil Nei Ukompliserte urinveis- 3 3 Knut Arne 

Oversikt over søkere til AFU stipend for 1. halvår 2018 
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Aga Haugom infeksjoner i Norge 2006-2015. 

Tidstrender og antibiotika valg. 

AFU støtter med tre måneder. 

Wensaas 

5 UiB 
Synnøve 

Karin Hernes 
Nei 

Innleggelser i sykehus fra en 

kommunal øyeblikkelig hjelp 

døgnenhet. 

AFU støtter med tre måneder. 

4 3 
Ingrid H. 

Johansen 

6 UiB 

Ingjerd 

Helene 

Jøssang 

Nei 

Jakten på skjulte ressurser – En 

fokusgruppestudie av fastlegers 

kjennskap til sterke sider hos 

pasienter med medisinsk 

uforklarte plager og symptomer. 

AFU støtter med to måneder. 

3 2 
Stefàn 

Hjørleifsson 

7 UiB 
Kristian 

Myklevoll 
Nei 

Legevakten sin rolle ved rød 

respons. 

AFU støtter med tre måneder. 

3 3 

Gunnar 

Tschudi 

Bondevik 

8 UiB Ina Grung Nei 

Spørreundersøkelse om 

depresjon i allmennpraksis. 

AFU støtter med tre måneder. 

3 3 
Stefàn 

Hjørleifsson 

9 UiB Silje Nilsen Nei 

Legevaktens involvering i rød 

respons hendelser. 

AFU støtter med tre måneder. 

6 3 
Erik 

Zakariassen 

10 UiB 
Aksel 

Tveråmo 
Nei 

Seleksjonsmekanismer for 

sosial ulikhet i helse i 

kunnskapssamfunnet. 

AFU støtter med to måneder. 

2 2 
Eivind 

Meland 

        

11 NTNU 
Cheneso 

Moumakwa 

Fra 

NSDM 

Early Palliative Care. 

AFU støtter med tre måneder.  
4 3 Linn Getz 

12 NTNU 
Kai Brynjar 

Hagen 
Nei 

Primære årsaker til fedme. 

AFU støtter med tre måneder. 
3 3 Linn Getz 

        

   13 UiT 

Martin 

Bruusgaard 

Harbitz 

Nei 

(Søkt 

uten å 

få 

tildelt) 

Pasientsikkerhet i primær-

helsetjenesten. En fenomeno-

logisk intervjustudie om 

pasienters perspektiv og 

erfaringer med pasientsikkerhet. 

AFU støtter med tre måneder. 

    3 3 
Margrete 

Gaski 

     42 36  

 

 

8.2  Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg, KUP 

KUP er NFAs kvalitetsutvalg, der medlemmene velges på NFAs årsmøte med 

virketid 2 år i partallsår. 

 

Medlemmer 010916-310818: 
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Leder  Gunnar Frode Olsen 

Nestleder  Janecke Thesen 

Medlemmer Inger Lyngstad 

Torunn Eide 

Hilde Moseby Berge 

Tone Dorthe Sletten 

Vara   Mark Fagan 

Jens Lind- Larsen 

Obs fra AF  Egil Johannesen (til 310817) 

Elisabeth Stura (fra 010917) 

 

KUPs formål er i kortversjon å arbeide for høy faglig kvalitet i norsk 

allmennmedisin. KUP samarbeider nært med SKIL. 

 

I 2017 er det avholdt et halvdags fellesmøte mellom SKIL og KUP, kombinert med 

eget KUP-halvdagsmøtemøte i Bergen 070317. 

 

KUP har egen intern mailliste, der arbeidet gjøres mellom møtene. KUP har 

bidratt til 4 høringsuttalelser fra NFA. 

 

Leder Gunnar F Olsen og nestleder Janecke Thesen er norske delegater til EQuip 

og deltok i 2 EQuiP møter (Dublin 02-050317) og Zagreb 16-181117) – her vises det 

til egen årsmelding fra EQuiP. 

 

Gunnar F Olsen 

Leder KUP 

8.3 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU) 

 

AU har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Frode Oosterling 

Nestleder: Morten Laudal 

Morten Laudal døde i september 2017. 

 

Medlemmer: Lene Dæhlen, Sverre Lundevall, Robert Tunestveit, David Myklebust 

AF- representant og observatør: Sidsel Mordt Andreassen 

Varamedlemmer: Marianne Franing, Anita Husveg, Kjersti Pileberg 

 

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. 

 

AU i 2017: 
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Utvalget har gjennomført 2 møter, et planlagt 3. møte ble avlyst fordi leder reiste 

ut som Røde Kors-delegat. Vi har arbeidet med følgende saker: 

*Mentordningen: Ordningen er i ferd med å befeste seg, blant annet ved at 

man har klart å rekruttere flere mentorer blant landets allmennleger. 

Påmeldingsprosedyren er forenklet betydelig, noe vi mener har bidratt til å øke 

populariteten.  Det har nok også en fin artikkel i Tidsskriftet gjort: 

http://tidsskriftet.no/2017/10/aktuelt-i-foreningen/fikk-innblikk-i-fastlegens-verden. 

 

*Rekruttering til allmennmedisin: Stadig tema på våre møter, og sammen med 

bl.a. NMF og ALIS-utvalget ser vi på nye måter å introdusere faget 

allmennmedisin for studenter og ferske kolleger. 

 

*Utvalget har utarbeidet en praktisk-pedagogisk veileder for kurskomiteer og 

kursholdere som ble presentert på Kurskomiteseminaret i januar. Den er lagt ut 

på foreningens nettside for kursholdere, som dessuten er oppdatert og ryddet 

opp i med god hjelp fra Tor Carlsen i sekretariatet.  

 

*Robert Tunestveit har også i 2017 deltatt i en arbeidsgruppe oppnevnt av HDIR 

med mandat å beskrive læringsmål og læringsformer for Del 1 av den nye 

spesialistutdanningen for leger.   

 

*Utvalget, representert ved Lene Dæhlen, har i samarbeid med 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin deltatt i planlegging og gjennomføring av 

Kurskomiteseminaret i januar.  

 

*AU har hatt gleden av å nominere kandidater til NFAs skribentpris for 2017, som 

vil bli utdelt under allmennmedisinsk våruke i 2018. 

 

Lillehammer, 07.01.18 

 

Frode Oosterling 

Leder Allmennmedisinsk utdanningsutvalg 

8.4  Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg, AKU 

 

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

kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. 

AKU møter i internasjonalt kontaktmøte (se § 3-4-7), men forholder seg for øvrig 

som et underutvalg.  

AKU består etter valget i 2016 av tre medlemmer. Leder og en av medlemmene 

skal også representere Norsk forening for allmennmedisin i WONCA International 

Classification Committee (WICC). Det vises til tekst om WICC under. 

 

Utvalgets leder: Bjørn Gjelsvik 

http://tidsskriftet.no/2017/10/aktuelt-i-foreningen/fikk-innblikk-i-fastlegens-verden
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Nestleder: Ole-Fredrik Melleby 

Medlem: Øystein Hetlevik 

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

Direktoratet for eHelse. 

 

9 INTERNASJONALT ARBEID 
 

9.1 Wonca World Council 

 

Petter Brelin (etter 1. september 2015) er NFAs representant.   

Lenke til Wonca World Council.  

 

9.2 WICC 

 
Øystein Hetlevik deltok på det årlige møtet i Wonca’s internasjonale 

klassifikasjonskomité (WICC) i Lyon, Frankrike i august 2017.  Taran Borge fra 

Direktoratet for e-helse deltok også på dette møtet. WICC bruker det meste av 

sin innsats på ICPC-3 og arbeidet er fordelt i komiteen.   Neste års møte 

planlegges i august i Ukraina. Det planlegges at to medlemmer fra 

klassifikasjonsutvalget deltar for å sikre framtidig norsk deltakelse og kompetanse 

i dette arbeidet. 

 

Arbeidet med ICPC3. 

Eksekutivkomiteen i WICC har tatt initiativ til en prosjektplan for ICPC3 der land 

som bruker ICPC, deriblant Norge, er invitert til å delta i et konsortium som skal 

sikre finansiering og gjennomføring av ICPC3. Kees van Boven ved Redboud 

University, Nederland leder planleggingen av konsortiet og oversendte i august 

2017 ny prosjektplan, utkast til avtale om konsortium og forslag til styringsstruktur. 

WICC / Wonca har eierskap til ICPC2 og ICPC3, og selger lisenser til land og 

myndigheter. Norske helsemyndigheter (nå direktoratet for e-helse) har den 

norske lisensen for ICPC2 og har sørget for at norske allmennleger benytter 

ICPC2 i all diagnostikk. Internasjonalt har Norge bidratt bl.a. med å vedlikeholde 

masterfilen til ICPC2.  

Klassifikasjonsutvalget avholdt møte sammen med ledelsen i NFA i november 

2017 for å drøfte norsk deltakelse i konsortiet for ICPC3. NFA har gitt sin prinsipielle 

tilslutning til den tidligere utsendte prosjektplanen for ICPC3.   

NFA anser at det er direktoratet som har de økonomiske og administrative 

forpliktelsene når det gjelder vedlikehold av ICPC2, og NFA anser at dette også 

http://www.globalfamilydoctor.com/
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må gjelde arbeidet med en ny versjon. NFA/Klassifikasjonsutvalget vil bistå med 

faglige ressurser i prosessen. 

Det ble drøftet hvordan man kan gå fram for å få fortgang i en videre norsk 

deltakelse i konsortiet. Den skisserte økonomiske «egenandel» er på 15 000 € pr 

år i 3 år, i tillegg må man påregne avlønning av prosjektmedarbeider fra Norge i 

konsortiet.  

Møtet la vekt på at det ikke er snakk om å utvikle et helt nytt kodeverk, men å 

forbedre det nåværende på flere områder-  bl.a. i granularitet, nye/reviderte 

koder og bedre mapping til andre kodeverk. I tillegg tilrettelegging for at ICPC3 

kan tas i bruk i hele primærhelsetjenesten. Fagmiljø og direktoratet kan etter 

revisjonen vurdere og ta stilling til hvilke deler av kodeverket som vil være aktuelt 

å ta i bruk i Norge. 

 

Det er i skrivende stund (20/2-2018) fortsatt ikke avklart finansiering og formell 

norsk deltakelse i konsortiet for ICPC3. Leder i NFA og leder i 

klassifikasjonsutvalget har tatt kontakt med Helsedirektoratet for å få fortgang i 

saken. 

 

Andre aktiviteter. 

AKU har ellers gjennomgått i hvilken grad bruk av og kjennskap til ICPC er 

ivaretatt i grunnutdanningen. Temaet blir belyst, men i varierende grad og minst 

i Oslo der temaet synes å ha falt ut revisjon av studieplanen. Utvalgets leder har 

tatt initiativ til å få på plass en bedring av dette. 

ICPC i videre- og etterutdanningen: Det er ønskelig at koding og bruk av ICPC 

blir et tema på ett av grunnkursene. AKU har bedt om at Spesialitetskomiteen 

bringer dette videre. 

Det skal også arbeides med et e-kurs om ICPC og bruk av kodeverk som skal 

tilbys via legeforeningen, evt direktoratet for e-helse. 

 

Oslo 20/2-2017 

 

Bjørn Gjelsvik 

Leder. 

 

9.3 Wonca Europe  

Anna Stavdal er president i WONCA Europe for perioden 2016-2019. 

Det jobbes aktivt for å integrere og samordne aktivitetene i nettverk og 

arbeidsgrupper, og å bedre kommunikasjonen internt og ut mot 

samarbeidspartnere og politiske aktører på den europeiske arena, inkludert EU 

og WHO. 
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WONCA Europe`s hjemmeside gir oversikt over aktivitetene for 2017. 

http://www.woncaeurope.org 

Her kan man bl.a. lese om : 

Ny kommunikasjonsstrategi for organisasjonen og 

Arbeidsprogrammet (Future plan) for perioden 2016-2019, begge vedtatt av 

Council i Praha i juni i 2017 

 

European Journal of General Practice er ” Open access” fra 1. januar 2017.  

http://www.tandfonline.com/loi/igen20 

 

WONCA Europe presenterte flere statements under Regional Meeting WHO 

Europe i Budapest i september; 

http://www.woncaeurope.org/content/urgent-case-family-medicine-67th-

session-who-regional-committee-europe 

 

WONCA Europe er representert ved presidenten i rådgivende gruppe for 

feiringen av Alma Ata deklarasjonen i 2018,-  Anna  Stavdal er valgt som ”chair ” 

for gruppen. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-

care/news/news/2017/06/new-who-advisory-group-launched-in-almaty-to-

shape-the-future-of-primary-health-care 

 
 

9.4 EQuiP, Europeisk allmennmedisinsk kvalitetsutvalg i WONCA  

 

EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine) er 

WONCA Europes kvalitets- og pasientsikkerhetsorganisasjon. Norge har 2 

nasjonalt oppnevnte delegater som representerer NFA: Gunnar F Olsen (leder 

KUP) og Janecke Thesen nestleder (KUP). 

EQuiP arrangerte en åpen konferanse om pasientsikkerhet i Dublin 02-

040317. Her deltok både Gunnar og Janecke. Gunnar hadde en verbal 

presentation om NFAs policy dokument om overdiagnostikk. Dokumentet 

vil sannsynligvis danne grunnlaget for et policydokument om 

overdiagnostikk fra EQuiP. 

16-181117 arrangerte EQuiP sitt lukkede høstmøte for delegater i Zagreb. 

Gunnar og Janecke deltok. Her arbeides det i grupper og  det forberedes 

og produseres EQuiP position/policy/statement Papers om ulike tema, 

foruten at det utvikles arbeidsverkstøy. 

Grupper:  

 

Equity – her har Janecke arbeidet for å  inn flere dimensjoner enn 

økonomi, som bl.a. gender, LHBT og rus, og lykkes med det. 

 

http://www.woncaeurope.org/
http://www.tandfonline.com/loi/igen20
http://www.woncaeurope.org/content/urgent-case-family-medicine-67th-session-who-regional-committee-europe
http://www.woncaeurope.org/content/urgent-case-family-medicine-67th-session-who-regional-committee-europe
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/news/news/2017/06/new-who-advisory-group-launched-in-almaty-to-shape-the-future-of-primary-health-care
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/news/news/2017/06/new-who-advisory-group-launched-in-almaty-to-shape-the-future-of-primary-health-care
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/news/news/2017/06/new-who-advisory-group-launched-in-almaty-to-shape-the-future-of-primary-health-care
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Measuring  Quality in Primary Health Care – her har Janecke og Gunnar 

deltatt og vært opptatt av bl.a. at kun aggregerte data skal tilføres 

helsemyndighetene. P4P (Pay for Performance) skal ikke forekomme, bl a 

fordi det gir korrupte data 

 

Quality circles –  nå omdøpt til Structured Small Group Work forkortet 

SSGW 

 

Gunnar og Janecke deltar her – dette dreier seg i norsk kontekst om både 

veiledningsgrupper og smågrupper. 

 

WONCA Policy Statement on e-Health – her er vi opptatt av at 

datatilgangen reduseres til de som har behov for informasjonen – 

taushetsplikten. 

Vi registrerer at meningene rundt om i Europa om disse emnene er delte, 

men synes at vi har fått fram de norske synspunktene og i stor grad fått 

gjennomslag for dem. 

Resten av «The working groups” kan du se på 

http://equip.woncaeurope.org/8-working-groups. Det er vel verdt å se 

seg litt om på resten av EquiPs nettsted også 

Ellers: EQuiP har tatt inn Tidsskiftsartikkelen:  «Helsevesenet svikter 

transpersoner», og veiledningshåndbokas kapittel om Møte med LHB-

personer. (Begge oversatt til engelsk) 

http://equip.woncaeurope.org/news/new-tool-norway-about-health-

care-trans-people-relation-equip-position-paper-equity 
______________________________________________________________________ 
  

 

 

Gunnar F Olsen og Janecke Thesen 
 

9.5 EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners' Association) 

 

http://euripa.woncaeurope.org 
 

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

Oleg Kravtchenko, lege pa ̊ Ørnes, er personlig medlem i EURIPA og er av 

nettverket valgt som visepresident i EURIPAs executive committee. president er 

franske Jean-Pierre Jacquet. Nettverket har satset pa ̊ å rekruttere kolleger fra 

Øst- og Sør-Europa. Disse gir uttrykk for at tilhørigheten til EURIPA gir legitimitet og 

moment til arbeidet for distriktsmedisin i de respektive hjemland. Tre norske 

kolleger fra NFAs nyetablerte faggruppe i distriktsmedisin deltok på EURIPA 7. 

Rural Health Forum på Kreta November 2017, temaet var "Rural Renaissance"  

http://equip.woncaeurope.org/8-working-groups
http://equip.woncaeurope.org/news/new-tool-norway-about-health-care-trans-people-relation-equip-position-paper-equity
http://equip.woncaeurope.org/news/new-tool-norway-about-health-care-trans-people-relation-equip-position-paper-equity
http://euripa.woncaeurope.org/
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EURIPA gir ut nyhetsbrevet The Grapevine og har et redaksjonelt medansvar for 

The European Journal of Rural Health. 
 

9.6  Vasco da Gama Movement og Nordic Young General Practitioners 

 

Vasco da Gama Movement (VdGM) er et nettverk i Wonca Europe med 

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

som er i de fem første årene etter spesialistgodkjenning. Undertegnede har vært 

aktiv i nettverkets styre frem til juli 2017, samt representert Norge på den årlige 

styrende forsamlingen (Europe Council). Catherine Elde Isaksen deltok på VdGM 

sin prekonferanse i forkant av årets Wonca Europe-konferanse i Praha. 

 

Nordic Young General Practitioners (NYGP) er et ganske nytt nettverk som 

samarbeider med Nordic Federation of General Practitioners. Undertegnede og 

Katrina Tibballs har representert NFA i dette nettverket i 2017. NYGP arrangerte 

den aller første prekongress for allmennleger i spesialisering i forkant av Nordisk 

Kongress i allmennmedisin på Island i juni 2017. Det var av deltagerne evaluert til 

et svært vellykket arrangement.  

 

Elisabeth Stura 

9.7 EURACT 

 

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

innenfor WONCA Europe. Nettverket arbeider for å bedre kvaliteten på 

allmennmedisinsk utdanning, undervisning og veiledning i Europa. Dette gjøres 

for en stor del gjennom ”policy-making”, ved å utarbeide standarder og krav for 

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

 

EURACT har 27 betalende medlemmer tilknyttet grunn- og spesialistutdanningen. 

Av disse er 10 innmeldt fra Universitetet i Oslo, avdeling for allmennmedisin, som 

er «Organisation in Collaboration». Universitetet i Bergen har også søkt om slik 

tilknytning. Rådsrepresentanten velges av medlemmene, og oppnevnes 

deretter av Nfa. 

 

Jeg representerer Norge i EURACTs råd og har deltatt i årets to rådsmøter, i april i 

Jaffa og i september i Barcelona. Jeg har dessuten deltatt på Allmennmedisinsk 

Universitetsmøte i oktober, for å orientere om EURACTs arbeid. 

 

I 2017 har EURACT fortsatt arbeide med å implementere allmennmedisin i 

studieplanene ved europeisk universiteter. Dette planlegges videreført gjennom 

en workshop på WONCA-kongressen i 2018. EURACT arbeider også med å få 

innført minimumsstandarder for allmennmedisinsk spesialistutdanning på linje 

med øvrige spesialiteter i EU-systemet, som erstatning for dagens regler for «EU-

godkjenning». 
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EURACT arrangerer som tidligere europeiske veilederkurs, samt kurs/møter for 

etablerte lærere og veiledere. 

 

EURACT jobber også for å støtte opp om allmennmedisinsk utdanningsforskning. 

Dette foregår det lite av i Norge sammenliknet med mange andre europeiske 

land. Dersom kolleger i Norge skulle ønske å gå inn i dette, er det mulig å få 

kontakt med kompetente veiledere gjennom EURACT. 

 

Jeg representerer Norge også i 2018, deretter skal det velges nytt rådsmedlem 

fra Norge. 

 

Hammerfest 08.02.18 

 

Peter Prydz 
 

9.8 EGPRN (European General Practice Research Network) 

 

European General Practice Research Network (EGPRN) er WONCAs nettverket 

for allmennleger som forsker. I 2017 var jeg for siste år representant for Norge i 

EGPRNs råd (Council). Jeg har orientert de akademiske miljøene og 

Legeforeningen over at jeg slutter nå som representant. Jeg takker for en 

fantastisk mulighet til å bli kjent med andre forskere i allmennmedisin i Europa og 

håper at noen tar på seg oppgaven videre. Interesserte kan gjerne ta kontakt 

med meg for å høre mer om mulighetene som ligger i jobben. 

 

To møter ble også i 2017 holdt. Det første i Riga (Latvia) dreide seg om ” 

Reducing the risk of chronic diseases in general practice / family medicine”. Det 

andre møtet ble holdt i oktober i Dublin (Ireland) og hadde som overskrift ” 

Mental Health in Primary Care. Increasing Public and Patient Involvement in 

Health Research”. 

  

EGPRN sine møter er meget fine anledninger for nye forskere i allmennmedisin i 

Norge til å få tilbakemelding på prosjektene sine i en europeisk sammenheng og 

for alle allmennpraktikere til å lære mer av allmennmedisinens fag og 

organisasjon i andre land. De neste møtene blir 10-13 May 2018: Lille-France 

Theme: "Changing doctors for a changing world: How to face the future of 

primary care?" and 11-14 October 2018: Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. Du 

kan lese mer på www.egprn.org. 

 

Esperanza Diaz 

9.9 Nordic Federation of General Practice 

NFGP er den nordiske føderasjonen av de fagmedisinske foreningene for 

allmennmedisin. Føderasjonen har ansvar for drift av Scandinavian Journal of 
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Primary Health Care, SJPHC, samt de nordiske kongresser i allmennmedisin. Styret 

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

foreninger for allmennmedisin, samt en leder (chair). 

Sekretariatet er i DSAMs lokaler i København. Generalforsamling holdes hvert år i 

mars/april i København. Den 20. nordiske kongressen i allmennmedisin ble 

arrangert i juni 2017 i Reykjavik. Den neste nordiske kongressen vil bli avholdt i 

Aalborg  i 2019.  

NFGP har i 2016 vedtatt og i 2017 signert et felles nordisk policydokument om 

overdiagnostikk, se 

http://www.nfgp.org/files/8/position_paper_overdiagnosis.pdf . Dokumentet og 

temaet er deretter løftet inn i Wonca, presentert for Wonca Europe Council i 

Praha sommeren 2017, samt distribuert globalt i Wonca News. 

I september 2017 overtok Johann A. Sigurdsson vervet som chair etter Gisle 

Roksund 

Lenke til NFGP: http://www.nfgp.org/  

Gisle Roksund/Johann A. Sigurdsson 

 

10 FAGGRUPPER 

 

10.1 Faggruppe for medisinsk akupunktur (nedlagt i 2017 – blitt til faggruppe i 
smertemedisin) 

 

Leder: Trygve Skonnord  

Nestleder: Holgeir Skjeie  

Antall medlemmer: 10  

Faggruppen har hatt fokus på forskning, fagutvikling og undervisning innen feltet 

medisinsk akupunktur.  

I de siste årene har gruppen først og fremst bidratt i to forskningsprosjekter som 

har sett på akupunkturbehandling av spedbarnskolikk og akutte 

korsryggsmerter. Det førstnevnte prosjektet har endt opp i en innlevert PhD 

avhandling for Holgeir Skjeie, mens resultatene for ryggstudien først blir publisert i 

løpet av 2018.  

 

http://www.nfgp.org/files/8/position_paper_overdiagnosis.pdf
http://www.nfgp.org/
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Medlemmene av faggruppen har bidratt i arbeidet med å bygge opp 

Kompetanseområde i smertemedisin og til å opprette Faggruppe i 

smertemedisin. Leder og nestleder fortsetter sitt engasjement der, og har derfor 

kontaktet alle medlemmene om veien videre, men ingen har ønsket å drive 

Faggruppe for medisinsk akupunktur videre.  

Gruppen ble derfor formelt nedlagt september 2017.  
 

Trygve Skonnord  

10.2 Faggruppe for farmakoterapi i allmennpraksis 

 

Gruppen har i 2017 bestått av:  

Anne Stubdal, Geir Flatabø, Wenche Haugen, Ketil Arne Espnes og Roar Dyrkorn 

(leder). 

 

Gruppen har ikke hatt noen møter i løpet av året. Medlemmene deltar i 

aktiviteter hver på sin 

kant og ved høringer kommuniserer vi på e-post. 

 

Gruppen har vært med på å gi innspill til flere høringsuttalelser, de fleste av dem 

via NFA: 

Høring – Helsemyndighetene vil gi bedre pasientinformasjon om medisiner og 

ønsker å vite hvilke tiltak som er viktige for NFA 

Høring – Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv 

Høring – Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med 

risikominimeringstiltak 

Høring – Pasientens legemiddelliste 

Høring – Endring av førerkortforskriften 

Høring – forslag til retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 

metodevurdering av legemidler. 

Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek-

begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter. 
 

Dyrkorn har deltatt på vegne av NFA på Folkehelseinstituttets kurs om «Hvordan 

lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer?» 

Han har også deltatt på møte i EMA på vegne av NFA/Wonca om felles 

holdning til bruk av paracetamol depottabletter i Europa. 

 

Espnes har deltatt på vegne av NFA/Legeforeningen i Direktoratet for e-helse sin 

medisinskfaglige arbeidsgruppe for "Prosjekt Felles Legemiddelliste", med møter 

ca hver 6. uke fra februar og ut året. 

Espnes har møtt på vegne av NFA/Legeforeningen på møter: 

I Statens Legemiddelverk, i Seminar for legemiddelkomiteer og sykehusapotek, 

og i Direktoratet for ehelse; i møte om Norsk Laboratoriekodeverk for rekvirenter i 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
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Referansegruppa har bidratt med innspill til NFA-leder Petter Brelins foredrag på 

Regional legemiddelkomitekonferanse, 8.november 2017. 

Referansegruppa har også bidratt i kommunikasjonen mellom NFA og det 

allmennmedisinske forskningsmiljøet i Oslo vedrørende en seponeringsliste for 

legemidler. 

 

Leder Roar Dyrkorn har representert NFA i Rådet for legemiddelinformasjon. 

Espnes er vara i det samme rådet. Dette er samarbeidsorganet mellom 

Legeforeningen og Legemiddel-industriforeningen som bl.a. behandler 

klagesaker angående legemiddelinformasjon fra farmasøytiske firmaer. En rekke 

firma blir bøtelagt hvert år for overdreven optimisme og udokumenterbare 

påstander under markedsføring av sine legemidler. 

 

Dyrkorn og Espnes har også i 2017 arbeidet mye med KUPP – kunnskapsbaserte 

oppdateringsvisitter, og har gjennom midler fra HOD videreført spredningen av 

kampanjen om «Riktigere bruk av antibiotika», der vi for 2017 fikk tildelt 1,8 mill. kr. 

for å spre kampanjen også til andre deler av landet. 

For 2018 er KUPP tilgodesett med 3 millioner kroner i Statsbudsjettet, og vi er i full 

gang med å utarbeide en kampanje om oppdaterte retningslinjer for 

legemiddelbehandling av Diabetes type 2. 

 

Gruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 2018. 

 

Roar Dyrkorn, Ketil Arne Espnes 
 

10.3 Faggruppe for rusmedisin 

 

2017 – gjennomførte prosjekter 

 

Gruppa har i 2017 bestått av Torgeir Gilje Lid (leder), Krister Mostrøm, Pernille 

Willersrud, Camilla Holter Huseby, Knut Boe Kielland, Ivar Skeie, Dagfinn Haarr, 

Kathleen Henriksen og Christian Steenfeldt-Foss. Kielland, Skeie og Haarr er 

seniormedlemmer og bidrar med sin lange erfaring fra allmennpraksis og 

rusmedisin, selv om de ikke lenger er fastleger.  

 

Gruppa har vært mindre aktiv enn vanlig og heller ikke hatt møte i 2017. Dette 

vurderer vi som en liten latensfase og det henger sammen med at vi for første 

gang ikke arrangerte kurs i rusmedisin på årets allmennmedisinske kongress. 

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

 

1) Utredningsarbeid 

Hdir sin arbeidsgruppe Pakkeforløp TSB (Camilla Holter Huseby).  

Hdir sin arbeidsgruppe Pakkeforløp somatisk helse og 

rusmiddelavhengighet (Ivar Skeie, Knut Boe Kielland og Torgeir Gilje Lid). 
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Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende 

legemidler og/eller illegale rusmidler (Krister Mostrøm). 
 

2) Kurs og undervisning i gruppens regi 

Referansegruppen laget for første gang siden 2008 ikke kurs på årets 

kongress for allmennleger, men det planlegges nå kurs for PMU2018. 

 

3) Annen undervisning og kursvirksomhet 

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

læringskurs om forskriving av A/B preparater, på oppdrag fra 

Helsedirektoratet. Dette samarbeidet er fullført, og kurset skal piloteres. 

Harald Sundby og Christian Steenfelt-Foss har bidratt i dette sammen med 

psykiaterne Jørgen Bramness og Lars Lien. Dette ble lansert i 2017.  

http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/e-laeringskurs-om-

forskrivning-av-vanedannende-legemidler  

 

Gruppens deltakere har også i år bidratt i stort omfang på undervisning 

om rus og avhengighetsmedisin på kurs i videre- og etterutdanning av 

leger, studentundervisning og tverrfaglige kurs.  

 

4) Annen formidling og fagutvikling 

Torgeir Gilje Lid har sammen med Jørgen Bramness skrevet tre artikler i 

Utposten:  

‘God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis’. Bramness JG, 

Lid TG. Utposten nr 5, 2017. 

‘Toleranseutvikling, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner 

og z-hypnotika’. Bramness JG, Lid TG. Utposten nr 6, 2017. 

‘Vanedannende legemidler og bilkjøring.’ Bramness JG, Lid TG. 

Utposten nr 7, 2017. 

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

 

Endringer i gruppa i 2017: Nina Sinding-Larsen gikk ut av gruppa, og Nanna 

Cecilie Klingenberg kom inn i gruppa.  

 

Medlemmer per 31.12.17: Mari Bjørkman (leder). Gunnar F. Olsen. Janecke 

Thesen. Nils-Petter Sørung. Esben Esther P. Benestad.  

Assosierte medlemmer per 31.12.17: Haakon Aars. Nanna Cecilie Klingenberg. 

 

Innspill til hørinng i februar: Høring - forslag til forskrift om felles rammeplan for de 

helse- og sosialfaglige grunnutdanningene 

 

Årlig møte 160317.  

 

De fleste av medlemmene i gruppa var med på å skrive en kronikk i Tidsskriftet 

publisert 131117: Helsevesenet svikter transpersoner.  

http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/e-laeringskurs-om-forskrivning-av-vanedannende-legemidler
http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/e-laeringskurs-om-forskrivning-av-vanedannende-legemidler
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http://tidsskriftet.no/2017/11/kronikk/helsevesenet-svikter-transpersoner  

 

Janecke Thesen og Gunnar Olsen er med i EQuiP (The European Society for 

Quality and Safety in Family Practice). Kronikken ble oversatt til engelsk og 

inkludert i EQuiP sitt position paper.  En engelsk versjon av temamøtet for 

veiledningsgrupper i allmennmedisin ("Møte med pasienter som er lesbiske, bifile 

eller homofile"), som vi laget i 2015, ble i 2016 presentert for EQuiP og i 2017 lagt 

ut på EQuiPs hjemmesider til allmenn europeisk bruk. 
 

10.6 Faggruppe for muskel- og skjelettlidelser 

 

NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser: Bård Natvig, Erik L. Werner, 

Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Øystein Holmedal og Satya Sharma 

(leder): 

 

Aktivitetsrapport for 2017: 

 

Det meste av aktivitet har vært individuell og en gjentagelse av rapport for 2016. 

 

- Gruppen hadde ikke møte i 2017 heller. 

 

- Gruppens medlemmer har deltatt i individuelle faglig aktiviteter og har 

vært aktive på flere arenaer i muskel- og skjelettlidelser 

 

- Det lyktes ikke å arrangere kurs i Fysikalsk medisin som Pål Kristensen har 

stått ansvarlig for tidligere. Dette skyldes hovedsakelig mitt arbeid med 

PhD. Vi prøver derfor å arbeide for å holde kurs i våren 2019 etter at jeg 

har disputert.  

 

 

- Bård Natvig er professor i allmennmedisin ved UIO og arbeider for det 

meste med muskel-skjelett bl. a. forskning og undervisning av 

medisinstudenter.  

 

- Erik L. Werner er professor i allmennmedisin ved UiO og har ryggplager som 

tema for forskning og foredrag nasjonalt og internasjonalt.   

 

- Kurt Andreassen arrangerer kurs og underviser i muskel-skjelett ultralyd og 

injeksjonsteknikker. 

 

- Øystein Holmedal forsker på tennisalbue og arbeider for tiden med artikkel 

om prediktorer for outcome i akutt epikondylitt.  

 

- Jan Robert Grøndahl arbeider med PKO på medisinsk avdeling ved siden 

av sin fastlegestilling 
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- Satya Sharma holder kurs i muskel-skjelett i Bergen. Han er også stipendiat 

ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UIB i 50% stilling.  

 

Vi ser disse individuelle deltagelser i diverse faglige aktiviteter fra 

referansegruppens medlemmer som et viktig bidrag til kompetanseøkning for 

allmennleger innen muskel- og skjelettlidelser. 

 

Satya Sharma 

Leder for referansegruppen for muskel- og skjelettlidelser 
 

 

10.7 Faggruppe for helseopplysning 

 

Helseopplysningsgruppen har ikke hatt noen aktivitet i året 2017. Vi betrakter oss 

likevel ikke som nedlagt. Vi tar en samling i løpet av 2018 dersom vi får det til å 

passe for alle. 

10.9 Faggruppe for gastroenterologi 

 

Medlemmer: 

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

Frydenberg, Karl Hilt, Geir Flatabø, Paul Juul-Hansen, Pål Kristensen, Sverre 

Litlekare, Guri Rørtveit, Bente Smørdal, Jørgen Urnes. 

 

Kompetansepersoner: 

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

 

Formål: 

Gruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale 

problemstillinger i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og 

kunnskapsformidling. 

 

Aktivitet : 

I 2017 har medlemmer i gruppa representert NFA i følgende arbeid:  

Karin Frydenberg er leder og Knut-Arne Wensaas er medlem av referansegruppe 

av fastleger for «Pakkeforløp for kreft». 

Karin Frydenberg er leder og Knut-Arne Wensaas er medlem av arbeidsgruppe 

for inkludering av fastleger i Helsedirektoratets handlingsprogrammer for kreft.  

Knut-Arne Wensaas er medlem av styringsgruppa for Screeningprogram mot 

tarmkreft. 

Knut-Arne Wensaas er leder av Referansegruppe for Nasjonal 

kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. 
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Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten lager retningslinjer for 

antibiotikabruk. Knut-Arne Wensaas er fagansvarlig for kapitlene om helikobakter 

pylori/dyspepsi og divertikulitt sammen med Else Johanne Rønning. 

 

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

kurs og deltar i forskningsprosjekter og formidlingsaktivitet. 

 

Internasjonal kontakt: 

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

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

gastroenterologi-organisasjonen United European Gastroenterology (UEG) og 

interessegruppe, Special Interest Group, i Wonca Europe. Knut-Arne Wensaas er 

representant i ESPCG. 

 

Knut-Arne Wensaas 

Leder  

 

10.10 Faggruppe for astma og KOLS 

Medlemmer: 

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

Hasse Melbye, Knut Weisser Lind, Svein Høegh Henrichsen, Beraki Ghezai, Jørn 

Ossum Gronert, Arnulf Langhammer, Jon Arild Aarskog, Kari Oanes, Ola Storrø og 

Torbjørn Øien. 

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

lungesykdommene, men også med tilgrensende områder som allergi, 

røykavvenning, luftveisinfeksjoner og hjertesvikt. 

Møter 

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

av gruppen har også hatt drøftelser under kurs innen fagområdet, der de fleste 

også har deltatt som forelesere. 

Aktivitet 

Gruppens har fortsatt jobben mot en kolsveileder etter mal av astmaveilederen: 

http://legeforeningen.no/PageFiles/235031/151130%20Astma%20veileder.pdf 

Dette har blitt noe forsinket ettersom man ønsker å se på mulighet for 

finansiering fra Helsedirektoratet. 

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

Lungedagene i Oslo (to emnekurs: lungemedisin og pediatri) (over 100 

deltagere). Emnekurset i Trondheim hadde ca 60 deltagere. 
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Resultater fra undersøkelsen der flere fra gruppen har deltatt: «Pasienter med 

kols: Implementering av en standardisert rehabiliteringsmodell i den kommunale 

helsetjenesten» begynner å komme inn. 

Internasjonalt 

Beraki Ghezai har trådt ut av styret for IPCRG. 

10.11 Faggruppe for kognitiv terapi (KT i AM) 

 

Leder: Bente Aschim, (Oslo) overtatt etter Janecke Thesen i 2017 

 

Deltakere: Sverre Lundevall (Oslo)Ole Rikard Haavet (Lillestrøm), Anne Cathrine 

Bergh (Drammen), Asbjørn Ernø (Moss), Carl Christian Norberg (Stavanger), Atle 

Klovning (Oslo), Kristin Myhrer (Lillestrøm), Sigurd Førre (Trondheim) 

 

Faggruppen har hatt et heldagsmøte i juni 2017:  

 

Alle tilstede unntatt Atle Klovning og Sigurd Førre som var forhindret 

Temaer på dette møtet: 

1. Kristin Myhrer refererte fra sin etterundersøkelse av deltakerne som har 

gjennomført innføringskurset. Spørsmålsstillingen var læringseffekten, i 

hvilken grad de har benyttet seg av det de lærte. 55% svar. De fleste 

brukte verktøy inn i konsultasjonene, selv om færre gjennomførte terapier. 

2. Anne Cathrine Bergh har sittet i styret i NFKT som representant for 

allmennlegene. Hun har bidratt til at det er laget en oversikt over 

psykiatere og psykologer som er villig til å veilede allmennleger som ønsker 

fortsatt veiledning etter avsluttet innføringskurs. 

3. Asbjørn Ernø overtar i styret i NFKT fra nov 2017. 

4. Jeløykurset 2017 ble avlyst pga dårlig påmelding. Dette skyldes 

sannsynligvis svak PR i forklant og det skal rettes på i 2018. 

5. Planlegging av Jeløykurs i 2018: Om utmattelse og langvaige smerter 

(Torkil Berge og Elin Fjerstad) og om FACT (Asbjørn Ernø) 

6. Opprettelse av Facebook gruppe i løpet av aug 2017. Asbjørn Ernø 

ansvarlig, gjennomført. 

7. Generell diskusjon om fagutvikling. Hvordan spre budskap? Eventuelt 

8. Avtalen mellom NFKT og NFA om deling av overskudd fra innføringskurset. 

Bente og Sverre har fått støtte til å produsere tre rollespilte 

videokonsultasjoner med Torkil Berge og Elin Fjerstad. De ligger på NFKTs 

hjemmeside. Det er også produsert en intern video om helseangst som 

brukes inn i kurset.. 

 

 

Det niende innføringskurset i kognitiv terapi ble gjennomført fra jan.- november 

2017: 35 påmeldte, 32 fullførte og sto til eksamen. Kursledere Sverre Lundevall og 

Bente Aschim. Nytt innførinsgkurs i Oslo i 2018 planlagt med bortimot 40 

påmeldte. 
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Det er lagt mye arbeid i å arrangere et nytt innføringskurs i Trondheim i 2018 ved 

kursledere Johanna Westin og Sigurd Førre med bistand fra kursledere i Oslo. 
 

10.12 Faggruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) 

 

Medlemmer i gruppen i 2017 har vært: Aase Aamland (leder), Stein Nilsen, Peter 

Prydz, Signe Nome Thorvaldsen, Lars Tore Nerbøvik, Mathias Reckert , Kirsti 

Malterud, May-Lill Johansen, Inga Marthe Grønseth, Kajsa Stade Søegaard  

 

 

Møter:  

 

Leder deltok på årsmøte for alle faggruppeledere 26.januar 2017 i Oslo 

Faggruppen avholdt årsmøte i Bergen 31. mai 2017 

 

 

Kurs/formidling:  

 

Vi ønsket å avholde emnekurs på Nidaroskongressen, men fikk ikke plass på 

programmet 

Formidling:  

 

Aase Aamland 

 ”Kunnskapsbasert oppfølging av pasienter med MUPS” - Emnekurs i 

Trygdemedisin, Kristiansand, 7.6.2017 

 ”Overdiagnostikk og MUPS” - Emnekurs i Overdiagnostikk, Kristiansand, 

22.11.2017 

 

Peter Prydz 

 3 timers undervisning om MUPS for 6. års medisinstudenter ved UiTø, 

studiested Finnmark, 19.12.17 
 

  

Forskning:  

 

Flere av referansegruppens medlemmer var også i 2017 aktive i 

allmennmedisinsk forskning om MUPS.  

 

1. Hartman TCO, Rosendal M, Aamland A, Horst HE, Rosmalen JGM, Burton CD, 

Lucassen PL. What do guidelines and systematic reviews tell us about the 

management of medically unexplained symptoms in primary care? BJGP 

Open 2017.  

2. Rosendal M, Olde Hartman TC, Aamland A, van der Horst H, Lucassen P, 

Budtz-Lilly A, Burton C. “Medically unexplained” symptoms and symptom 

http://bjgpopen.org/content/early/2017/08/03/bjgpopen17X101061
http://bjgpopen.org/content/early/2017/08/03/bjgpopen17X101061
https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-017-0592-6
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disorders in primary care: prognosis-based recognition and classification. 

BMC Fam Pract 2017;18:18.  

3. Aamland A, Fosse A, Ree E, Abildsnes E, Malterud K. Helpful strategies for GPs 

seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus 

group study. Br J Gen Pract 2017;67. doi: 10.3399/bjgp17X691697. 

 

Internasjonalt samarbeid:  

Aase Aamland deltar fortsatt i en internasjonal interessegruppe for MUPS 

bestående av allmennleger og forskere fra Danmark, USA, Skotland og 

Nederland. 

 

 

Annet:   

 I 2017 har faggruppen oppgradert hjemmesiden vår med lenker til 

relevant fagstoff 

 

 Kirsti Malterud mottok Norske kvinners sanitetsforenings 

kvinnehelseforskningspris for 2017 for forskningsinnsats der kvinnelige 

pasienter med MUPS utgjør en viktig del. 

 
Aase Aamland,  med støtte fra resten av referansegruppa 
 

10.13 Faggruppe for barns helse 

 

Har ikke mottatt årsrapport.  

10.14 Faggruppe for ultralyd 

 

Referansegruppens medlemmer har også dette året deltatt og 

arrangert ulike kurs. 

Medlemmene består av 

Morten Glasø 

Sveinung Gangstø 

Roald Borthne 

Geir Stene 

Alexander Sandnes 

Marius Christensen 

Kan Shanker 

Finn Høivik 

Olav Karstad 

Canh Le Nygaard 

Karoline Lund 

 

https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-017-0592-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28673960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28673960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28673960
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I mars ble det igjen avholdt grunnkurs i ultralyd samt muskel‐skjelettkurs på 

Oppdal. Geir Stene ble valgt inn som styremedlem i NFUD (norsk forening 

for ultralyddiagnostikk), etter Morten Glasø. Morten var med på å arrangere 

NFUD årsmøte/ultralydsymposium 2017, bl.a. med ansvar for de 

allmennmedisinske sesjonene. Han var dessuten innleder og meddebattant på 

vegne av NFA, under plenumsdebatten om ultralyd i utdanningen av leger. 

Det er aktive smågrupper i regi av referansegruppens medlemmer og vi deltar i 

undervisning på lokale kurs. Medlemmene treffes jevnlig på kursene som 

avholdes og ellers på mail. 

 

Facebookgruppen «fuanorge» kontinuerer som lukket gruppe, og har per 

februar 2018, 435 medlemmer. Den er et nyttig kontaktpunkt med mange 

referanser til kurs, lærebøker på nett og papir. Spennende kasuistikker og 

spørsmål om bilder blir også tatt opp her. Canh Le Nygaard er i 

facebookadministrasjonen. Canh er også svært aktiv med internasjonalt 

nettverk innen nettbasert undervisning i ultralyd og i ordinære kursoppsett. 

 

Hjemmesiden til Forening for Ultralyd i Allmennpraksis (fuanorge.no) gir 

informasjon om litteratur, kurs og nyttige linker. Denne holdes oppdatert av Lars 

Hektoen. Leder i foreningen er Canh Le Nygaard. 

 

Det er innledet samarbeid med Norsk Fysioterapetforbund om kurs i muskel‐

/skjelettultralyd. En bruker med hell undervisere fra begge faggrupper og vi 

fortsetter med dette samarbeidet. 

 

I forbindelse med Oppdalsuka i 2016 

 

Vi fikk gjennomslag fra arrangør for å honorere alle veiledere med 8000,‐ /dag. 

De må være til stede under hele kurset uansett, om de holder foredrag eller ikke. 

Målet er å redusere det økonomiske tapet ved å være borte fra praksis over 

flere dager. På tross av stor økning i kursavgiften ble det ikke færre påmeldinger. 

Oppdalsuka påtok seg det økonomiske ansvaret. 

 

Det er innledet samarbeid med Universitetet i Oslo der ultralyd nå er 

implementert i undervisningen. Canh er fra oss aktivt deltakende i 

undervisningen. Studenter i allmennmedisinsk utplassering etterspør også 

undervisning. Per i dag er det et reelt tilbud kun til studenter med praksislærer 

som bruker ultralyd. 

 

Vi gleder oss over den stadig økende interessen og bruken av klinisk ultralyd og 

ser at vi i Norge har bidratt til dette med vårt engasjement. I USA blir klinisk 

ultralyd obligatorisk i spesialisering i Family Medicine og vi ønsker naturlig nok 

også at norsk allmennmedisin følger etter med dette. 

 

Fredrikstad februar 2018 

Karoline Lund 
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leder 
 

10.15  Faggruppe for EPJ og elektronisk samhandling 

Faggruppen, tidligere kalt referansegruppen, for EPJ og elektronisk samhandling 

i NFA ble opprettet i 2010, etter initiativ fra Janecke Thesen og Inger Lyngstad. 

Gruppen drives på idealistisk grunnlag, uten støtte fra farmasøytisk eller 

medisinsk-teknisk industri. Gruppen ble først ledet av Inger Lyngstad frem til 2014. 

Susanne Prøsch overtok ledervervet i 2014. Et viktig mål for gruppen er å 

rekruttere allmennleger til å delta i ehelseprosjekter for å sikre tilstrekkelig 

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

Gruppens deltakere er involvert i små og store ehelse-prosjekter, både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

 

Pr 31.12.17 besto faggruppen av 52 medlemmer som jobber helt eller delvis som 

allmennleger. 

 

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

ha med deltakere med annen bakgrunn. Her deltar 10 fra Direktoratet for 

eHelse, 6 private spesialister, 5 deltakere fra Legeforeningen, 5 sykehusleger, 3 

forskere fra NTNU, 1 fra Norsk Helsenett, 2 fra Nasjonalt senter for ehelse forskning, 

1 samhandlingsoverlege, 1 fra Helsedirektoratet, 2 fra Statens Legemiddelverk, 1 

fra Helseplattformen og 1 fra SKIL. 

 

Det har vært 1065 meldinger på epostlisten i 2017, en reduksjon fra 1309 

meldinger i 2016.  

 

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

Google Nettsteder. Den blir betalt for av medlem Linn Brandt med ca 100 kroner 

pr år. Det var 2800 treff på hjemmesiden i 2017, fordelt på 2400 brukere. Dette er 

videre nedgang fra tidligere år, og årsaken er manglende ressurser til å 

vedlikeholde sidens innhold.  

 

Årsmøtet ble holdt 30.10.17 i Oslo i forbindelse med konferansen EHiN 2017, og vi 

var 14 medlemmer til stede og 9 observatører. Referatet ligger på 

www.refepj.no. 

 

EPJ-løftet 

EPJ-løftet har sin egen presentasjon på www.ehelse.no.  

Styringsgruppen for EPJ-løftet har tre representanter fra Legeforeningen: Eirik 

Nicolai Arnesen, Inger Lyngstad og Egil Johannesen. 

 

Faggruppens medlemmer har også i 2017 vært tungt engasjert i EPJ-løftet, i 

alfabetisk rekkefølge:  Ivar Halvorsen, Regin Hjertholm, Egil Johannesen, Jan 

Robert Johannessen, Bent Asgeir Larsen, Inger Lyngstad, Axel Einar Mathiesen, 

Susanne Prøsch, Lars Wefring, Nicolas Øyane (fastlege og repr. SKIL). I tillegg til å 

http://www.refepj.no/
http://www.refepj.no/
http://www.ehelse.no/
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delta i delprosjektene i EPJ-løftet, er det flere som piloterer løsningene i eget EPJ, 

og deltar i utarbeidelse av e-læringskurs om nye funksjoner i EPJ hos SKIL. 

 

SKIL overtok fra 1.1.17 ansvaret med å administrere brukerrepresentantene i EPJ-

løftet. SKIL lager kurs om nye funksjoner fra EPJ-løftet, og utarbeider også 

gevinstrealiseringsrapporter. 

 

EPJ-løftets protokoll fra 1.7.17 vil prioritere pågående prosjekter, og starte noen 

nye. Aktuelle pågående prosjekter som prioriteres videre: 

Dialogmelding lege-til-lege 

Forbedre KITH visningsfiler 

Synonymordliste NLK 

Samstemmingsverktøy 

Struktur i EPJ og Rapportering 

Digital Dialog Fastlege 

 

Nye prosjekter:  

Varighet av antibiotika-resepter 

Automatisk utfylt første fraværsdag på sykmelding, når annen sykmelder har 

startet sykmeldingen 

Integrasjon og synkronisering av kritisk informasjon i Kjernejournal 

Integrasjon og synkronisering av helsekort for gravide 

Filtrering og delegerende funksjon i kommunikasjon med deltakere i 

Primærhelseteam 
 

Engasjement i andre eHelseprosjekter: 

eResept: Ole Andreas Bjordal 

elektronisk multidose: Ole Andreas Bjordal, Regin Hjertholm 

EIEJ-kommunesamlinger: Regin Hjertholm 

Forsikringsprosjektet: Regin Hjertholm, Bent Asgeir Larsen, Lars Wefring 

Elektronisk helsekort for gravide: Regin Hjertholm 

Helseplattformen i HelseMidt: Lasse Folkvord 

IHR DIPS Interactor HelseVest: Khoa Duong, Regin Hjertholm 

IKT/meldingsutveksling i HelseMidt: Lasse Folkvord 

Kjernejournal: Bent Asgeir Larsen 

Nytt EPJ i Bergen kommune: Regin Hjertholm 

Pasientens legemiddelliste: Ole Andreas Bjordal, Regin Hjertholm, Egil 

Johannesen, Inger Lyngstad 

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

Wefring 

Strakstiltak Adresseregister: Regin Hjertholm 

Tjenestebasert adressering: Susanne Prøsch 

 

Presentasjoner og bidrag på konferanser: 

InfoBRUK 2017: 

EPJ-løftet ved Regin Hjertholm 
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Effektiv bruk av Plenario ved Finn Skogstad 

 

eHelse 2017:  

Når dialogen blir digital – erfaringer med e-konsultasjon ved Ivar Halvorsen 

 

EHiN-2017:  

Avslutningsforedrag ved Kjartan Olafsson 

Korrekte legemiddellister til hjemmeboende pasienter ved Susanne Prøsch og 

Donate Aashildrød 

 

Representasjon i utvalg: 

eHelse-Styret: Ivar Halvorsen (repr. KS) 

Norsk helsenett styre: Kjartan Olafsson 

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

Dnlf/fastlegene) 

NUIT, Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse og omsorgssektoren: Egil 

Johannesen (repr Legeforeningen) 

SamUT, Samordnet utbredelse av meldingsstandarder: Morten Laudal (repr 

Legeforeningen), Susanne Prøsch (repr. NFA) 

Utvalg for tjenestetyper til adresseregisteret: Susanne Prøsch 

Legeforeningens IT-utvalg: Kjartan Olafsson (leder), Torgeir Fjermestad, Ivar 

Halvorsen, Egil Johannesen, Inger Lyngstad, Susanne Prøsch, Torgeir Hoff Skavøy 

 

Høringsuttalelser: 

Nasjonal ehelse- strategi 2017 – 2020 

Pasientens legemiddelliste 

Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til 

helsedata. 

 

I mediene: 

TDnlf 16. oktober 2017, Utgave 19, 17. oktober 2017 «– Vi må øke verdien av tiden 

vår foran skjermen» av Julie Kalveland, intervjuer Lasse Folkvord og Kurt Krogh 

 

Faggruppens medlemmer deltar også aktivt på Facebooksiden 

Allmennlegeinitiativet med informasjon og diskusjoner om ehelse. 
 

10.16 Faggruppe for KAD 

Gruppa har bestått av: Bjørn Sletvold, Kristian Simonsen, Johanna Westin, Thor 

Asbjørn Løken, Anders Svensson, Silje Foldøy Furu, Ståle Onsgård Sagabråten og 

Espen Storeheier (Leder).  

Gruppen ble opprettet i 2013 for å se på og erfaringene av KAD i kommunene. 

Det ble skrevet en veileder som er utgitt av Legeforeningen. Helsedirektoratet 

kom med en ny veileder for KAD i 2016, dette som en oppfølging på 
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regjeringens krav om at KAD fra og med 2017 også skulle romme pasienter med 

psykiske lidelser.  

Gruppen har hatt i 2017 ikke hatt noen møter. Veilederen er revidert og gruppen 

venter fortsatt på utgivelse. Den er revidert for å implementere utfordringene 

som kan komme ved at pasienter med ruslidelser og psykiatriskelidelser også skal 

kunne innlegges på KAD plasser. En naturlig oppføling i 2018 vil være å se på 

erfaringer fra KAD avdelinger nasjonalt.   

For gruppa  

Espen Storeheier 

 

10.17 Faggruppe mot overdiagnostikk 

 

Referansegruppens 3. år har vært et aktivt år. Etter Morten Laudals bortgang 

sommeren 2017, har Gisle Roksund overtatt som leder av referansegruppen. 

På Nordisk kongress i allmennmedisin i Reykjavik juni 2017 ble et felles nordisk 

policydokument om overdiagnostikk med utgangspunkt i vårt norske dokument, 

signert av lederne i de nordiske foreningene. I den forbindelse ble det avholdt et 

felles nordisk symposium om temaet på kongressen. Temaet overdiagnostikk var 

for øvrig et gjennomgående tema på kongressen med plenary, symposier og 

workshops. 

Det nordiske policydokumentet ble på sensommeren publisert i Wonca News 

globalt for 500 000 allmennleger på både engelsk og spansk. Temaet er siden 

løftet inn i Woncas arbeid via NFGP. 

Tre av gruppens medlemmer, Elisabeth Swensen, John Brodersen og Gisle 

Roksund deltok på kongressen Preventing Overdiagnosis i Quebec. John 

Brodersen er medlem av vitenskaplig komite for kongressene.  

Elisabeth Swensen og Gisle Roksund arrangerte et meget vellykket emnekurs om 

temaet under Niidaroskongressen i oktober, hvor også representanter for 

sentrale helsemyndigheter deltok. 

Grupper deltar i kampanjen Choosing wisely sammen med andre fagmedisinske 

foreninger.  

Gruppen er med i forberedelser til Preventing Overdiagnosis kongress i 

København august 2018. John Brodersen er leder av arrangementskomiteen, 
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flere medlemmer av gruppen vil avholde workshop under konferansen, og Gisle 

Roksund er invitert som plenary speaker. 

Endelig har flere av gruppens medlemmer holdt en rekke foredrag om emnet, 

skrevet ulike kronikker og artikler, samt deltatt i offentlig debatt om temaet. 

Gisle Roksund 

Leder av referansegruppen 

10.18 Faggruppe i psykiatri 

 

Gruppen ønsker å bidra i debatten rundt fagfeltet psykiatri, i en tid hvor det er 

politisk mye fokus på dette fagfeltet. Vi ønsker å bidra til at det 

allmennmedisinske perspektivet i psykiatrien får en tydelig rolle, og å styrke 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.  

 

Gruppens medlemmer er rekruttert fra PKO-miljøet, og består per desember 

2017 av 8 medlemmer. Gruppen er åpen for nye medlemmer, og er aktuell for 

alle interesserte allmennleger.  

 

Medlemmene baserer sitt arbeid stort sett gjennom kommunikasjon via e-post. I 

tillegg møtes litt uformelt de medlemmer som er tilstede ved PKO sine årlige 

nasjonale konferanser.  

 

Sentrale oppgaver 2017 har vært: 

 Delta med innspill i debatt i regionalt PKO-nettverk i Helse- Sør-Øst i 

forbindelse med vurdering av avtalespesialister – med hovedvekt på 

utfordringer innen psykisk helsevern.  

 Innspill til diverse høringsuttalelser via NFA 

 Deltakelse i helsedirektoratets arbeidsgruppe med nasjonalt pakkeforløp 

psykose, og gitt generelle innspill til utformingen av de nasjonale 

pakkeforløpene i psykiatri. Viktige bidrag her er å styrke samhandling, øke 

dialog underveis i lange behandlingsforløp. I tillegg fokus på å styrke 

ivaretakelse av somatisk helse for denne pasientgruppen.  

 Deltakelse i arbeidsgruppe for å evaluere nasjonalt kompetansesenter for 

ADHD 

 Deltakelse i arbeidsgruppe sammen med legeforening og norsk psykiatrisk 

forening for å se på alternativ organisering av psykiatrien i Norge.  

 

Geir Dunseth 
 

10.19 Faggruppe i smertemedisin 
 

Leder: Trygve Skonnord  

Nestleder: Holgeir Skjeie  
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Antall medlemmer: 15  

 

Faggruppe i smertemedisin ble foreslått og vedtatt opprettet vinteren 2017. Det 

formelle etableringsmøtet ble avholdt 9.11.17 i Oslo. Der ble man enige om 

følgende formål: 

 

Faggruppens formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for 

smertemedisinske utfordringer i allmennmedisin, stimulere til tverrfaglig 

samarbeid og være en ressurs for Legeforeningen og medlemmene på fagfeltet 

smertemedisin. 

 

Etableringsmøtet har diskutert forskjellige arbeidsområder som kan være aktuelle 

å bruke faggruppa til, og disse grupperte seg på følgende temaer:  

- Kurs. Være ressurser for arrangører av kurs og konferanser, f.eks. Norsk 

forening for smertemedisin (NFSM) og Norsk smerteforening (NOSF). Dette 

kan f.eks. være i forbindelse med emnekurs på PMU og Nidaroskongressen. 

- Stimulere til at allmennleger øker kompetansen på smertemedisin, f.eks. ved 

å oppnå godkjenning i kompetanseområdet i smertemedisin. Konkret forslag 

om å jobbe for egen takst for smertebehandling ved oppnådd kompetanse. 

Dette er spilt inn til AF. 

- Bidra til å samle og gjøre tilgjengelig eksisterende kartleggingsverktøy, ev. 

også behandlingsverktøy, bl.a. inn mot EPJ-leverandører.  

- Bidra til utvikling av retningslinjer. 

- Stimulere til forskning på smertemedisin i primærhelsetjenesten, lage en 

idébank som forskere kan bruke ved søknader om midler.  

- Være en ressursenhet for NFA og Legeforeningen på fagfeltet 

smertemedisin. 

- Bidra inn i arbeidet for tilnærming mellom ICPC og ICD for smertediagnostikk.  

- Informere potensielle samarbeidspartnere om faggruppens eksistens, NFSM, 

NOSF og pasientforeninger 

 

Vi ønsker å arrangere et dagskurs/workshop i 2018 med tilhørende 

medlemsmøte hvor vi setter fokus på forskjellige deler av det smertemedisinske 

fagfeltet. 

 

Trygve Skonnord  
 

10.20 Faggruppe for persontilpasset medisin og digital helse 
 

Medlemmer: Henrik Vogt, Andreas Saxlund Pahle, Linn Getz og Bjørn Hofmann.  

Faggruppen har ikke hatt noen formelle styremøter, men en rekke digitale 

kontakter.  
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Det er opprettet en facebook-side som jevnlig oppdateres. Det er opprettet en 

Twitter-konto som ikke har vært brukt.  

Møter:  

På oppdrag fra Helsedirektoratet var fagruppen først invitert til et 

orienteringsmøte om digitale selvtester. På bakgrunn av dette ble vi invitert til å 

innlede i Prioriteringsrådet om NFAs syn på dette temaet.  

På oppdrag fra Teknologirådet innledet vi om digitaliseringen av helsevesenet 

før vi deltok i en debatt om det samme teamet.  

Vi var deltakende i den allmennmedisinske tenketanken – hvor blant annet 

digitaliseringen av mennesket og helsevesenet ble diskutert.  

Faggruppen presenterte seg på NFAs landstyremøte i Tromsø.  

Foredrag:  

Etter invitasjon fra HELSAM, holdt vi foredrag på ”Januarseminaret” for lektorer i 

allmennmedisin ved UiO om temaet digitalisering av helsevesenet.   

Vi holdt foredraget ”Digitale Ville Vesten” på E-Helse-konferansen 2017.  

Faggruppa holdt foredrag om blant annet digitaliseringen av helsevesenet og 

persontilpasset medisin på Nordic Risk Group.  

Yngre legers forening inviterte oss til å holde foredrag om digitaliseringen av 

helsevesenet på deres årskonferanse, som i 2017 ble avholdt med 

overlegeforeningen.  

Vogt var i oktober invitert speaker på EHiN 2017 hvor han snakket om digital 

helse og overdiagnostikk.  

Kronikker:  

Faggruppas mål har vært å være synlig i media. I 2017 hadde vi flere kronikker 

på trykk i nasjonale og svenske aviser i tillegg til intervjuer.  

1. Intervju i Dagens Næringsliv ”Slik kan legebesøk bli i fremtiden”. Dette 

skapte debatt hvor leder i Teknologirådet Tore Tennøe svarte oss.  

2. Kronikk i Dagens Næringsliv: ”Ukritisk Teknologiråd om digital helse”, var 

et tilsvar til Tennøe og Teknologirådet.  

3. Kronikk i Aftenposten: ”Støre og den magiske drømmefabrikken”, en 

kronikk om Gahr Støres ukritiske visjoner for det digitale helsevesenet.  
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4. Kronikk I Tidskriftet for Norsk legeforening ”Evig liv som medisinsk mål” 

5. Kronikk i Svenska Dagbladet ”Aningsløst om digital teknik i vården”, 

skrevet med våre svenske kollegaer Johannson og Hultberg. Kronikken 

førte til en stor debatt om digitaliseringen av sjukvården i Sverige, hvor 

blant annet helseminsteren svarte, og vi fulgte opp med motsvar. 

Høringsuttalelser:  

Faggruppen var delaktig i høringsuttalelsen om Helsedatautvalget. 

10.21 Faggruppe for ungdomsmedisin 

Medlemmar: Lisbeth Homlong (leiar), Marius Ryengen, Mina Piiksi Dahli, Lise 

Anett Nohr 

Gruppa blei etablert våren 2017. 

Gruppa er nyetablert og har hatt tre møter i løpet av 2017. Vi har brukt tida på å 

bli kjent og drøfte viktige temaområder innanfor ungdomsmedisin i 

allmennpraksis. Vi har starta eit arbeid med å utarbeide eit policydokument for 

ungdomsmedisin som vi vil presenterer for NFA når det er ferdigstilt. 

Gruppa har gitt innspel til NFA i to ulike høyringar: 

- Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

- NOU 2017:12 Svikt og svik  

 

11 TILDELING AV PRISER 
   

11.1 Løvetannprisen 2017 

Årets vinner var redaksjonen i Utposten 
 

11.2 Skribentprisen 2017 

Årets skribentpris gikk til Alexander Wahl (tildeles på våruka 2018) 
 

11.3 Forskningsprisen 2017 

Årets vinner var Henrik Vogt 
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12 NFAs VEDTEKTER 

 

Vedtatt på NFAs årsmøte i Fornebu 7.mai 2013. 
Se: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-

oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/ 

 

Samt dokumenter vedrørende samarbeid mellom NFA og AF, 2006: 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-

oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---

Allmennlegeforeningen/  

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/vedtekter-1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Samarbeid-NFA---Allmennlegeforeningen/

