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Somatisk helse hos psykisk syke og rusmiddelavhengige  
Personer med psykiske lidelser og ruslidelser har dårlig somatisk helse og 
forkortet levealder. Legeforeningens ferske rapport "Bedre helse og lengre liv" 
konkluderer med at allmennlegen har en sentral rolle i å sikre at somatikken 
ikke overskygges av kaoset i pasientens liv. Samtidig må psykiatrien bruke 
anledningen ved innleggelser og poliklinisk oppfølging, og myndighetene må 
fjerne barrierer som hindrer at pasientene får hjelp. 
Les mer og se Marte Kvittum Tangens kommentarer i Dagens medisin 
 
Rapporten Bedre helse og lengre liv er publisert på legeforeningen.no 
 

 
Foto: Colourbox 

Jod-tabletter kan deles ut basert på reservasjon - ikke samtykke 
Etter påtrykk fra NFA og Utdanningsforbundet har Helsedirektoratet og DSA 
justert sine veiledninger og presiserer nå i brev til kommunene at skolene bør 
benytte reservasjonsrett ved utdeling av jodtabletter - ikke aktivt samtykke 
slik mange har gjort til nå. Dermed kan lærerne hvis situasjonen oppstår gi jod 
til alle som ikke har reservert seg. 

 

 
 

Utlysning av Løvetannprisen  
Norsk forening for allmennmedisin deler ut Løvetannprisen under Våruka. 
Prisen skal deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget vårt. 
Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig 
eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk. Prisen består av et kunstverk og kr 
20.000. 
 
Styret ønsker forslag til potensielle kandidater. Nøl ikke - gi en begrunnet 
anmeldelse av en kollega i dag! Forslag med begrunnelse sendes innen 1.mars 
til Norsk forening for allmennmedisin Merk eposten: Løvetannprisen 
 

 
Foto: Colourbox 

Utlysning av Skribentprisen 
NFA inviterer deg til å nominere en kollega til skribentprisen, som deles ut 
hvert år på våruka.  Prisen, som beløper seg til kr 15.000, går til en eller flere 
som i artikkel/essay/kronikk eller annen tekst fremmer allmennmedisinsk 
fagutvikling eller sprer kunnskap om faget. Viktig/originalt innhold og godt 
språk vil bli vektlagt. Alle NFA-medlemmer kan foreslå tekst som de finner 
verdig.  
  
Årets pris gjelder tekst som er publisert i kalenderåret 2022. Forslag sendes til 
NFA sitt utdanningsutvalg v/Odd Martin Vallersnes innen 1.mars. 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2023/01/24/foreslar-arskontroll-fritak-for-egenandeler-og-gratis-tannhelsetjeneste-for-psykisk-syke/
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2023/Legeforeningen-vil-ha-mer-helhetlig-behandling-av-psykisk-syke/
mailto:nfa@nfa.legeforeningen.no
mailto:odd.martin.vallersnes@gmail.com
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

  

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut kvalitetspris 
Det tildeles kvalitetspriser for hhv primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende 
grupper hvor leger har deltatt. Les mer her om kriterier som vektlegges og 
søknad.  
 
Se video om tidligere prisvinner Sigurd Høye, leder for Antibiotikasenteret for 
primærmedisin. 
 
Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte.  
Gjør stas på en kollega – eller nominer deg selv/din gruppe! 
Nominasjonsfristen er 1. mars. 

 

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til 
systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i 
helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon om fondet finnes ligger på 
fondets nettside. 
 
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller 
delvis dekning av utgifter forbundet med kvalitetsarbeid, 
forbedringskunnskap, nye metoder, praktiske ferdigheter, utarbeiding av 
veiledere med mer. Ren forskning finansieres normalt ikke. Arbeid som er 
forankret i legeforeningens organisasjonsledd prioriteres, og samhandling er 
et aktuelt satsningsområde.   
 

 
 

Allmenn-Nytt 
Fastlege/redaktør Alexander Wahl presenterer internasjonale 
allmennmedisinske nyheter fra Helsebibliotekets Temaside Allmennmedisin  
 
Intens livsstilsintervensjon bedrer ikke hjerte- og karsykdom og dødelighet 
hos pasienter med diabetes type to 
 
I en systematisk metaanalyse vurderte forskerne om intensiv 
livsstilsbehandling ga færre dødsfall og hjerte-karsykdommer hos pasienter 
med diabetes type to over en periode på minimum 2 år.  

Livsstilsendring er vanskelig å få til. Det er tidkrevende også. Studien underbygger at vanlig diabetesomsorg er bra 
nok, og at det ligger en minimal gevinst i å legge opp til en intens livsstilsintervensjon. Selv om metabolske 
parametere ble bedre, ble det ingen forskjell i harde endepunkter sammenlignet med gruppen som fikk vanlig 
oppfølging. I en travel hverdag bør vi derfor prioritere å gjøre det som har størst effekt. 
 
Hvor fant jeg studien? 
McMaster  University gir kontinuerlig oppdateringer til Helsebibliotektes brukere via Pyramidesøket. 
Du kan melde deg på nyhetsbrev her 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. 
Månedens tips: Intubering kan være en livreddende prosedyre som noen av oss må lære. 

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/to-kvalitetspriser/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/to-kvalitetspriser/
https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/2729838817152800
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36318674/
https://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Account/Register
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/andre-prosedyrevideoer-for-allmennleger
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm063574#figure=preview.gif


   
 

   
 

 

Ønsker du materiell om organdonasjon? 
Stiftelsen organdonasjon sender ut donorkort og plakater til interesserte 
legekontor. Stiftelsen skal ha en kampanje 14.februar, og oppfordrer til å 
bestille utstyr innen 1.februar. 
 
Donorkort og plakater kan bestilles her 

  

Unngå unødvendig testing for mulig allergi mot matvarer   
Barnelegeforeningen anbefaler at man unngår å teste med paneler eller 
allergiprøver for mulig allergi mot matvarer uten en grundig gjennomgang av 
barnets sykdomshistorie. 
 
Allergiprøver (spesifikk IgE) mot matvarer kan ikke alene gir svar på om et 
barn er allergisk mot denne matvaren. Både paneler og spesifikk IgE mot 
enkeltallergener kan være positive selv om barnet ikke har allergi. 

– Allergiprøver har generelt en høy sensitivitet og lav spesifisitet (altså høy negativ prediktiv verdi og lav positiv 
prediktiv verdi). En positiv prøve betyr bare at det er sensibilisering og trenger ikke bety allergi. Uten en tydelig 
sykehistorie som passer med aktuelle allergen og typiske straksallergiske symptomer vil positive tester ikke påvise 
allergi som betyr noe. Å stole på allergiprøvene kan  gi over- og feildiagnostisering, sier Knut Øymar, overlege ved 
barne- og ungdomsklinikken på Stavanger universitetssjukehus.  
 
Øymar forklarer at en feiltolking kan legge unødvendige begrensninger på kostholdet til barnet. Dette kan i verste fall 
føre til mangelsykdommer og veksthemning. 
 
I situasjoner der allergiprøver blir etterspurt eller foreldre mistenker matallergi er det lurt å tenke seg om to ganger.  
– Legen må selv vurdere om det er indisert å ta prøver. Det er nok ofte legene som rekvirerer på feil grunnlag og ikke 
pasienter eller foreldre som etterspør tester. Dersom de likevel gjør det må legen forklare tydelig at symptomene 
barnet har ikke gir mistanke om straksallergi og at prøver derfor ikke bør tas. Risikoen er et positivt resultat som 
likevel ikke betyr noe, understreker Øymar.  
 
Likevel finnes det situasjoner der man bør ta allergiprøver. – Spesifikk IgE bør tas når det er konkret mistanke om 
spesifikk allergi, der det er typiske allergener som gir straksallergi, og symptomene er typisk for dette. Alder bør også 
spille inn i vurderingen, matallergi debuterer gjerne i tidlige barneår. Det er viktig å huske på at det vanligvis bare skal 
tas prøver av allergener som er mistenkt og ikke andre «i samme slengen». Paneler kan være aktuelt, for eksempel på 
matvare-allergener hos barn med uttalt atopisk eksem (men da vanligvis hos spesialist), eller luftveispanel ved 
utredning av astma der spesifikk allergi ikke er kjent fra før, utdyper han.  
 
Overlege Øymar avslutter med to klare råd når det kommer til Barnelegeforeningens anbefaling.  
– Det ene er at man ikke bør ta matvarepaneler samtidig med utredning av luftveisallergi uten at det er konkret 
mistanke om straksallergi mot matvarer. Dersom det foreligger luftveisallergi vil det være stor sjanse for å få utslag på 
matvarer på grunn av kryssensibilisering, fare for overtolkning og overdiagnostikk av allergi mot matvarer. 
– Det andre er å ikke ta prøver på straksallergi mot matvarer hos eldre barn og voksne med abdominalsymptomer – 
slike symptomer gir vanligvis ikke mistanke om straksallergi mot matvarer, avslutter han. 
 
Les mer om Gjør kloke valg og alle anbefalingene her 

https://organdonasjon.no/engasjert/valentinsdagen/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/fagmedisinske-anbefalinger/


   
 

   
 

FORSKNINGSNYTT  

 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har finansiert mer enn 120 ph.d.-
stipendiater i allmennmedisin. I denne spalten presenterer vi et utvalg av disse 
og andre allmennmedisinske studier og doktorgrader.   
Les mer om AMFF her.   

 
Foto: Privat 

Nær én av tre eldre med moderat depresjon går upåaktet hen hos fastlegen  
Norsk forskning fra 18 fastlegekontorer viser at hver tiende eldre over 65 år 
hadde symptomer på moderat depresjon. Nær en tredel av tilfellene var 
ukjent for fastlegene. Høyest sannsynlighet for depresjon hadde 
aldersgruppen over 85 år, hvor 14 prosent rapporterte symptomer på 
moderat depresjon. Nest høyest forekomst hadde de mellom 65 og 69 år. 
Blant brukere av hjemmetjenester var andelen helt oppe i en tredjedel.   
 
De fleste pasienter med depresjon har mange somatiske symptomer og går til 
fastlegen flere ganger i året. Det var overraskende at det var så mange vi ikke 
hadde kjennskap til, eller mistanke om at kunne være deprimert, sier Lars 
Christian Kvalbein-Olsen. Han er fastlege hos Bjønneslegene i Arendal og 
forsker tilknyttet Universitetet i Oslo og finansiert av Allmennmedisinsk 
forskningsfond.  
Les mer om artikkelen her. 
 

 
Foto: Bjarne Storset 

Fastlegene har ulike syn på den medisinske relevansen av pasienters vonde 
livserfaringer  
Det er god dokumentasjon for at belastende og krenkende livserfaringer gir 
økt risiko for sykdom og helseplager. Likevel strevde mange fastleger i studien 
vår med å integrere pasienters historier i konsultasjonene, og de hadde ulikt 
syn på den medisinske relevansen av pasienters historier om vonde 
livserfaringer og krenkelser, sier Marianne Rønneberg, fastlege ved Tingvoll 
legesenter på Nordmøre og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet 
på NTNU. Les mer om artikkelen.  

 
Foto: NORCE 

Norsk studie kan tyde på at de eldste ikke prioriteres for 
depresjonsbehandling 
AMFF-stipendiat Anneli Borge Hansen har nylig publisert en artikkel. – Som 
fastlege ønsker man å tilby likeverdig og god behandling til alle. Det er derfor 
viktig å kjenne til at spesielt deprimerte eldre forskjellsbehandles, sier hun i et 
intervju med Dagens medisin.  

http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/-nar-en-av-tre-eldre-med-moderat-depresjon-gar-upaaktet-hen-hos-fastlegen/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/-fastlegene-har-ulike-syn-pa-den-medisinske-relevansen-av-pasienters-vonde-livserfaringer/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2023/01/11/-det-er-bekymringsfullt-at-vi-finner-mer-legemiddelbehandling-blant-de-eldste-pasientene/


   
 

   
 

 

Ill: colourbox 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser stipend til leger som vil gå i 
gang med et forskningsprosjekt som er aktuelt for primærhelsetjenesten 
 
Er du lege i allmenn- eller samfunnsmedisin og har en idé du vil utforske, eller 
et forskningsprosjekt du ønsker å realisere, kan du søke om stipend 
for inntil 6 måneder. Allmennlegestipendet er i hovedsak rettet mot leger som 
ikke har forsket tidligere, og stipendet skal gjøre det mulig å ta fri fra andre 
oppgaver for å kunne forske. 
 
Det er nok at du har en god idé for å kunne søke, men du må ha kontaktet en 
veileder før du søker.  

• Forskning er superspennende (intervju med tidligere stipendiater) 

• Les mer om hvordan du går frem her  

• Har du spørsmål, send mail til: nfaforskningsutvalg@gmail.com  

• eller ta kontakt med et av de allmennmedisinske universitetsmiljøene 
i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø.  

Endringer i reglene for Allmennlegestipender  
Allmennlegestipendet fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (tidligere kalt AFU-stipend) utlyses to ganger i året – nye 
søknadsdatoer fra 2023 er 1. mai og 1. november.  
 
Fra 2023 er det gitt noe større åpning for å søke om driftsmidler til prosjektene. Stipendet kan nå dekke  

• lønnsutgifter, p.t. kr 60.000 per stipendmåned 

• reiseutgifter til veilederinstituttet etter søknad, p.t. inntil kr. 4.000 

• driftsmidler etter søknad, p.t. inntil kr 2.500 per stipendmåned. Dette innebærer kjøp av data fra databaser, 
kjøp av litteratur, reiser til andre steder enn veilederinstituttet, reiser til kongresser i forbindelse med 
arbeidet – workshops og liknende, publiseringsutgifter i open access-tidsskrifter, bruk av PraksisNett 

• Det ytes støtte for kjøp av data, bruk av PraksisNett og liknende med engangsbeløp inntil kr 60 000,- etter 
søknad med anbefaling fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg. 

 
 

 
Ill: colourbox 

Stipend fra Renée og Bredo Grimsgaards stiftelse  
Denne stiftelsen har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av 
sykdommer som rammer barn og unge. Frist for å søke om midler er 1. april 
2023. 
Søknad om midler må inneholde: 

1. Prosjektbeskrivelse (maks. 2 sider) 
2. Finansieringsplan, inkl. budsjett for prosjektet, med spesifisering av 

hvordan midlene det søkes om, skal disponeres 
3. CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig 

 
Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun 
til svært gode prosjekter. Søknader sendes til Renée og Bredo Grimsgaard’s 
Stiftelse v/Senayt Kidane, Oslo Røde Kors  
 
 
 
 
 
 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/-forskning-er-superspennende/
http://www.legeforeningen.no/allmennlegestipend
mailto:nfaforskningsutvalg@gmail.com
mailto:Senayt.Kidane@redcross.no


   
 

   
 

 
NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 
 

Livmorhalsprogrammet: Nytt flytskjema med HPV-screening 
 
Livmorhalsprogrammet har flyttet #sjekkmeg-kampanjen til januar fra og med 
i år. Nytt av året er det at kvinner fra 30 år og eldre primært screenes for HPV. 
Informasjon med nytt flytskjema finnes på kampanjens hjemmeside.  
 
Handlingsprogrammet for gynekologisk kreft er også oppdatert.  
 
Vi gjentar samtidig budskapet fra Kreftregisteret om at risikoen for utvikling 
av kreft mellom screeningprøver er svært liten, jfr sak om dette tidligere 
denne måneden. Man kan stole på resultatet av prøvene – men ved 
symptomer må også nyutvikling av kreft vurderes som mulig årsak. 
Les mer om dette i Kreftregisterets oppdatering til publikum 
 

KURS OG KONFERANSER 

 

Godkjente kurs for allmennleger 
I medlemsbrevet annonserer vi enkelte sentrale kurs og konferanser 
foreningen er involvert i, for øvrig henviser vi til legeforeningens oversikt over 
godkjente kurs for allmennleger.  

 

Våruka 2023 – påmeldingen er åpnet!  
 
NFA og AF inviterer til våruka i Bergen på Radisson Blu Royal Hotel 8. - 12. mai 
i Bergen. 
 
• Grunnkurs D 
• Grunnkurs A 
• Klinisk emnekurs i søvn og søvnforstyrrelser 
• Klinisk emnekurs i gynekologi 
• Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 
• Klinisk emnekurs/emnekurs i drift av legekontor /HMS-kurs for ledere 
• Kurs i helsepolitikk 
• Kurs i normaltariffen  
 
Sosialt program: 
• ALIS-kveld på hotellet 
• Cornelius Sjømatrestaurant 
• Konsert med Jan Eggum og tapas på Akvariet 
• Festmiddag på hotellet 
 
Les mer om kursprogrammet og meld deg på her 
  

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/screeningstrategi-og-nasjonale-retningslinjer/HPV-i-primarscreening/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft-handlingsprogram/premaligne-lidelser-i-cervix-uteri
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/2023/livmorhalskreft-og-feilmargin/?fbclid=IwAR0L7rxYCxzoG-1twMJOMROCRB5FhOzd5-TwqyuJdWz_fcLokhD0qD6GJJA
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Kurs-og-kvalitetsarbeid/Kurs/Godkjente-kurs-for-allmennleger/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Kurs-og-kvalitetsarbeid/Kurs/Godkjente-kurs-for-allmennleger/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/varuka/
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/screeningstrategi-og-nasjonale-retningslinjer/HPV-i-primarscreening/


   
 

   
 

 

Diabetesforum 2023 – early bird-fristen er 1.februar 
Vil du bli oppdatert på det siste innen forskning og fagkunnskap om diabetes? 
Meld deg på innen 1. februar for redusert pris. Konferansen avholdes på 
Gardermoen 25. til 27. april. Den gir tellende timer og arrangeres av 
Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk forening for 
allmennmedisin. 
Meld deg på her 
 

 
 

9. nasjonale konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 6.-7. mars 
Årets konferanse har tema Fremtidens helsetjenester til våre mest skrøpelige 
eldre: Nytenkning, samhandling og kvalitet. 
 
Programmet til konferansen ligger nå ute! Her diskuteres teknologiske 
hjelpemidler, samhandling med sykehus, legemiddelbruk, tverrfaglig 
samarbeid og en rekke andre forhold som kan hjelpe oss å møte.  
 
Meld deg på til konferansen på Scandic Nidelven i Trondheim 
 

 
Fastlegekonferansen 2023“Har vi resepten for fremtidens ordning?” 
Hold av datoen 31.mai 2023 
Program og påmelding. 
 
Program og påmelding kommer her 
 

 

WONCA World conference – Sydney, 26-29 oktober 2023 
I disse dager sendes det inn abstracts til WONCAs verdenskonferanse i 
Australia. Dette er en spennende mulighet.  
Les mer om konferansen her 
 
Refusjon fra Fond II (kun for ferdige spesialister): Ett eller flere kurs, 
kongresser og hospitering utenfor Norge med beløp oppad begrenset til totalt 
kr 20 000 per år. Legen må fremlegge kursbevis, og dessuten et attestert 
oppmøteskjema. Les mer om godkjenning av utenlandskurs her 
 

 

WONCA Europe conference – Brussel, 7-10 juni 2023 
Den europeiske WONCA-konferansen inneholder en mengde parallellsesjoner 
og et fellesprogram med 6 europeiske keynote speakers.  
 
Konferansen er åpen for påmelding og early bird-fristen er 20.mars.  
Les mer og meld deg på konferansen nyhetsbrev her 
 

https://www.diabetes.no/for-helsepersonell/konferanser/diabetesforum2023/
mailto:https://www.aldersogsykehjemsmedisin.no/program
mailto:https://www.aldersogsykehjemsmedisin.no/
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/fastlegekonferansen-
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/fastlegekonferansen-
https://wonca.racgp.org.au/wonca-2023/home
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Kurs-og-kvalitetsarbeid/Kurs/godkjente-utenlandskurskongresser/
https://www.woncaeurope2023.org/


   
 

   
 

 Konferanse om hjertet og hjernen 16.-17. februar 2023 på Oslo 
Kongressenter 
Torsdag 16. og fredag 17. februar 2023 arrangeres den 6. nasjonale 
kongressen om hjertet og hjernen på Oslo Kongressenter. Det er et fyldig 
program som dekker både akuttbehandling, forebygging, rehabilitering og 
tverrfaglig behandling ved hjertesykdom og hjerneslag.  
  
Kongressen er den største i sitt slag i Norge og gir god anledning for 
oppdatering og nettverksbygging. Foredragsholderne er fra hele landet og 
blant de fremste ekspertene på sine felt.  
 
Kongressprogram og informasjon om påmelding inkludert early bird-frist.  
 

Maleri: Rembrandt 

Kurs i klinisk anatomi  
 
Seksjon for anatomi ved UiO fortsetter med etterutdanningskurs for 
allmennleger, med målsetting om å oppfriske og oppdatere klinisk relevant 
anatomi.  
Kursen er praktisk anlagt med demonstrasjon og ferdighetstrening på humane 
preparater, overflateanatomi og ultralyd på modeller, samt billed-diagnostikk.  
  
Klinisk anatomi: skulder/hofte 21.-22. april 2023  
Klinisk anatomi: rygg 2.-3. juni 2023 
 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://gyroconference.eventsair.com/hjertet-og-hjernen/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/12/35276/#tab1
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/12/35275/#tab1
https://www.legeforeningen.no/nfa

