
NSAM’s referansegruppe i gastroenterologi 

Medlemmer: Pål Kristensen (leder), Torgeir Fjermestad, Irene Hetlevik, Terje Johannessen, 

Roar Johnsen, Paul Juul-Hansen, Ingard Løge, Hermod Petersen, Jørgen urnes, Per Olav 

Vandvik. 

Formål: Gruppen skal fremme god kvalitet i håndteringen av gastrointestinale problemer i 

allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling. 

Forskning: Vandvik forsvarte sin Phd-avhandling ”Irritable bowel syndrome in Norway - 

Studies of prevalence, diagnosis and characteristics in general practice and in the population” 

ved NTNU 2. juni 2006. Gruppen deltok sammen med kollegaer i 12 europeiske land i 

planleggingen av et stort internasjonalt forskningsprosjekt som søkte finansiering via EU’s 

forskningsprogram. Prosjektet nådde ikke opp i konkurransen, men gav nyttige erfaringer. 

Fire av medlemmene forsker aktivt vedrørende gastroenterologi i allmennpraksis, hvorav en 

arbeider på doktorgradsprosjekt. 

 

Møter/Kurs/Undervisning: Medlemmene har individuelt hatt studentundervisning, deltatt og 

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

internasjonalt. Gruppen har ikke hatt egne møter eller avholdt kurs i 2006, men kommuniserer 

via e-post. Lederen deltok på fellesmøte for referansegruppene i NSAM og styremøter og 

årsmøte i European Society for Primary Care Gastroenterology, ESPCG. Medlemmene 

oppdaterer gastrokapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok og er fagmedarbeider for 

gastrokapittelet i Norsk Legemiddelhåndbok. 

Internasjonal kontakt: Vår referansegruppe ble opprettet i 2003 som resultat av medlemmenes 

kontakt med europeiske kollegaer gjennom mange år og deltakelse i ”The steering 

committee” i ESPCG siden 1996. Se hjemmesiden www.espcg.org der vår norske gruppe er 

representert med egne sider. ESPCG har økt sin aktivitet de siste årene og stiller økende krav 

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

forskningsprosjekter og arrangerer symposier på nordiske kongresser i allmennmedisin, 

WONCA kongresser og europeiske kongresser i gastroenterologi. 

 

Planer for 2007: 

•Arrangere symposium under nordisk kongress i allmennmedisin på Island i juni. 

•Arrangere klinisk emnekurs i gastroenterologi i allmennpraksis på Nidaroskongressen 

i Trondheim i oktober. 

•Arrangere årsmøte for referansegruppen under Nidaros-Kongressen. 

•Oppdatere og videreutvikle den norske referansegruppens bidrag til ESPCG’s 

hjemmesider. 

•Opprette norsk hjemmeside under Norsk Forening for Allmennmedisin 


