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Evaluering av primærhelseteam 
 
En fersk evaluering av primærhelseteam viser hva man kan 
oppnå av samarbeid og bedre brukeropplevelser når man 
tilfører fastlegeordningen tilstrekkelig store ressurser.  
Pasientene og legene som arbeider på pilotkontorene er 
svært fornøyde. Men arbeidsbyrden for fastlegene har ikke 
gått ned, ifølge evalueringen. Den viser heller ikke at 
pasientene får bedre helse, livskvalitet eller mindre behov for 
spesialisthelsetjenester. 
NFA kommenterer evalueringen i Dagens medisin  
Hele evalueringen kan lastes ned her 
 

 
Foto: Colourbox 

Gå ikke glipp av viktig debatt om forskning i 
allmennmedisin! 

  

Legeforeningens forskningsutvalg inviterer til digitalt 
kveldsseminar 17. februar hvor temaet er allmennmedisinsk 
forskning. 

  

Gode primærhelsetjenester forutsetter forskning i 
allmennpraksis, men de siste årene har det vært lite satsing 
på allmennmedisinsk forskning: 

• Den samlede årlige tildelingen fra Solberg-
regjeringen til de fire allmennmedisinske 
forskningsenhetene har stått på stedet hvil siden 
2015.  

• Allerede i år er det slutt på økonomisk støtte fra 
Forskningsrådet til den Nasjonale forskerskolen i 
allmennmedisin.  

• Neste år, i 2023, avsluttes Forskningsrådets støtte 
til å bygge opp forskningsnettverket PraksisNett. 

 

En reell satsing på allmennmedisinsk forskning er en avgjørende faktor for en fastlegetjeneste av høy 
kvalitet i hele landet og for hele befolkningen.  
  
Legeforeningens forskningsutvalg arrangerer, 17. februar 2022 kl. 1600-1900, et kveldsseminar om 
forskning i allmennmedisin. På seminaret har vi invitert allmennleger og forskere til å gi et historisk 
overblikk, status for forskningen i dag og et innblikk i hvordan det er å være fastlege og forsker. 
  

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/01/21/-vi-er-overrasket-over-at-man-har-konkludert-med-positiv-samfunnsokonomisk-nytte/?fbclid=IwAR2x2nZCHlAPRiHxokEhj2JpjUeKfAObtW_RWC109wDCEgmqZKZ6d5RzDq0
https://www.regjeringen.no/contentassets/dd649daf411d4618bf1da2f0aeb2c8e8/evaluering-pht-sluttrapport.pdf
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

Kvelden rundes av med en paneldiskusjon om videre satsing på området, og her vil statssekretær Ole 
Henrik Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet delta sammen med representanter fra de fire 
allmennmedisinske forskningsenhetene, fra PraksisNett, fra HelseOmsorg21-rådet og KS.  
Alle med interesse for allmennmedisinsk forskning er hjertelig velkomne til å delta. Arrangementet er 
heldigitalt. Følg med på Legeforeningens facebookside for invitasjon!  
 

  

LISTRE – podkastserie om læringsmålene i 
spesialistutdanningen 
 

I podkast-serien Kvalitet i allmennpraksis (KVALLM) omtaler 

allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik stort og 

smått i norsk allmennpraksis. De to ildsjelene har lansert en 

ny podcastserie – LISTRE. Der gjør de i hele 88 kompakte 

podkaster refleksjoner om hver av læringsmålene i 

allmennmedisinutdanningen! LISTRE-podkasten er finansiert 

av Helsedirektoratet, men innholdet er i sin helhet utarbeidet 

av Høines og Munkvik. Podkasten er ingen fasit for hvordan 

læringsmålene skal tolkes, men skal bidra til refleksjon rundt 

læringsmålene i allmennmedisin.  

 

 
Bilde: OsloMET 

Kommunikasjon om seksuell helse – 
kompetansehevende videoer  
 
OsloMET har laget 21 filmer der norske leger har 
konsultasjoner med amatørskuespillere om vanskelige tema. 
Filmene inneholder 15 minutter lange konsultasjoner om 
seksuell helse, overgrep, traumesensitiv tilnærming og 
liknende. Filmene egner seg godt til bruk i veiledning av 
studenter og LIS. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 
bl.a. Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare 
infeksjoner, med betydelig bruker-/pasientinvolvering og 
støttet av Helsedirektoratet og BUF-dir. Noen av filmene vil 
inngå i kvalitetskursene til SKIL.  
 
Her finner du omtale av prosjektet og kan se en av filmene. 
Hele filmserien kan brukes vederlagsfritt. Tilgang fås ved 
fortelle kort hva formålet er i en e-post til OsloMET.  
 

 
Illustrasjon: Trinnvis 

Digitalt stoffkartotek inkludert i TrinnVis 
 
Ifølge arbeidstilsynet må leverandører i tiden fremover 
oppdatere sine sikkerhetsdatablader og sende ut nye 
versjoner for alle stoffer og kjemikalier som kan være 
helsefarlige. Dette gjelder også for «vanlig» forbruksmateriell 
som Antibac, desinfeksjon og vaskemidler. Legekontor er 
pålagt å samle sine datablader i et stoffkartotek som er lett 

https://www.facebook.com/Legeforeningen
https://www.facebook.com/kvallm
https://listre.podbean.com/
https://uni.oslomet.no/seksuellhelse/
mailto:prosjektpl@gmail.com


   
 

   
 

tilgjengelig for alle ansatte. De som bruker TrinnVis har nå 
digitalt stoffkartotek inkludert i sitt abonnement, hvor 
eksisterende og nye sikkerhetsdatablader enkelt legges inn. 
Alle legekontor får gjennom Legeforeningen fast 30% rabatt 
på TrinnVis. 
Her er lenke til saken på våre sider: 
https://trinnvis.no/nye-krav-til-
sikkerhetsdatablader/?utm_source=nfa_nyhetsbrev_januar_
2022 
 

 

 
 

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 (evt NFA, Legenes Hus, Postboks 1152 
Sentrum, 0107 OSLO). 

 
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 2021. 
Forslag sendes til NFA sitt utdanningsutvalg v/Odd Martin 
Vallersnes innen 1.mars 2022. 

https://trinnvis.no/nye-krav-til-sikkerhetsdatablader/?utm_source=nfa_nyhetsbrev_januar_2022
https://trinnvis.no/nye-krav-til-sikkerhetsdatablader/?utm_source=nfa_nyhetsbrev_januar_2022
https://trinnvis.no/nye-krav-til-sikkerhetsdatablader/?utm_source=nfa_nyhetsbrev_januar_2022
mailto:nfa@nfa.legeforeningen.no
mailto:nfa@nfa.legeforeningen.no
mailto:odd.martin.vallersnes@gmail.com
mailto:odd.martin.vallersnes@gmail.com


   
 

   
 

 

Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen utlyser 
kvalitetsprisen 
Legeforeningens kvalitetspris tildeles for arbeid med formål å 
heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger 
eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt. Man kan 
søke på egne vegne eller foreslå en kandidat.  Arbeidet bør ha 
 

• fokus på pasienter 

• ført til resultater som viser forbedringer for pasienter 

• anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen 
kvalitetstenkning og -forbedring 

• vært nyskapende 

• vært utført de to siste årene 

• vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort 
offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt) 

 
Søknadsfristen er 1. mars – les mer om kvalitetsprisen her 

Midlertidig refusjonsordning for kvalitetsforbedringskurs 
I en periode har kvalitetsfondet midler til å dekke kursavgift og praksiskompensasjon for allmennleger 
som deltar på kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Både næringsdrivende fastleger og 
kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for kostnad ved fravær fra praksis.  
Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset 
inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/ 
eller pasientsikkerhet. Obligatoriske grunnkurs dekkes ikke.  
 
Den enkelte lege søker om refusjon. Kursarrangører kan søke om forhåndsgodkjenning slik at 
kursdeltakerne vet på forhånd at de vil kvalifisere til refusjon. Les mer om ordningen her.  

 
 

 
Foto: Colourbox 

 

 
 

 

Utlysning av stipend fra Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (tidligere AFU) - frist 15.mars 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg lyser ut 
allmennlegestipender (tidligere AFU-stipend) til 
forskningsprosjekter tilknyttet primærhelsetjenesten, eller 
utforming av undervisningsbidrag i allmenn- eller 
samfunnsmedisin.  
 
Dette er en lavterskelordning. Stipender innvilges i inntil 6 
måneder.  
 
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.  

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/to-kvalitetspriser/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/allmennmedisinsk-forskningsutvalg-afu-utlyser-stipend-varen-20222/


   
 

   
 

 
Foto: Colourbox 
 

Utlysning av forskningsstipend fra AMFF med frist 
15.mars 
  
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) bevilger stipend til 
phd-prosjekter. Informasjon om fondet finnes på fondets 
hjemmeside.  
 
Mer informasjon om stipendet og søknadsskjema. 
 

GJØR KLOKE VALG  

 

Gjør kloke valg er en internasjonal kampanje som tar sikte på 
å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke 
har nytte av og som i verste fall kan skade. Mange 
fagmedisinske foreninger har kommet med faglige 
anbefalinger på sitt felt, les NFAs anbefalinger her.  
 
I denne spalten vil vi presentere anbefalinger som er særlig 
relevante for allmennmedisin, tilrettelagt av 
kommunikasjonsrådgiver Tor Martin Nilsen i Legeforeningen. 
 

 

Unngå å skrive ut opioid/kodein-preparater mot 
hodepine 
 
Opioider og benzodiazepiner gir avhengighet og 
toleranseutvikling. Opioider kan også øke 
smertesensitiviteten og utløse 
medikamentoverforbrukshodepine. Derfor bør man unngå å 
skrive ut opioid/kodein-preparater mot hodepine. 
 
 

– I tillegg til avhengighetsproblematikken gjør ikke disse preparatene noe med årsaken til hodepinen, 
det være seg migrene eller spenningshodepine. Det finnes bedre løsninger, både medikamentelle og 
ikke-medikamentelle. Ved å skrive ut opioider kan en konsekvens bli at pasienten ikke får den 
behandlingen som egentlig kunne ha hjulpet, sier professor Jana Midelfart-Hoff, leder i Norsk 
nevrologisk forening og overlege ved Haukeland universitetssjukehus. 
 
Midelfart-Hoff mener fastleger og nevrologer bør ha et godt og tett samarbeid om pasienter med 
denne type helseplager og tror det er gode muligheter for å gi dem enda bedre behandling.   
 
– Det har vært en rivende utvikling innenfor feltet, ikke minst i forhold til migrene der det har kommet 
en rekke nye medisiner og behandlingsprinsipp (for eksempel Botox). Vi vet også at det er gunstig å ha 
en tverrfaglig tilnærming til hodepine generelt. Jeg jobber blant annet tett med fysioterapeuter om 
kroniske nakkeplager, noe som kan være bidragende faktor, sier hun.  
 

https://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/aktuelt/utlysning-av-ph.d2.-stipender-fra-allmennmedisinsk-forskningsfond/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/53f132c83cbf4569b9a0d32dbc4a36ef/nfa-anbefalinger-2020.pdf


   
 

   
 

Dersom førstelinjebehanding med paracetamol og ibuprofen ikke virker mot for eksempel 
migreneanfall, er neste trinn ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Ved manglende effekt 
av NSAIDS, bør pasienten tilbys triptanbehandling. 
 

FORSKNINGSNYTT 
FORSKNINGSNYTT   

 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler to ganger i 
året ut stipendier til ph.d. prosjekter i allmennmedisin. 
Fondet har eksistert siden 2007, og har støttet over 120 
prosjekter. Les mer om AMFF her.  
 
I denne spalten presenterer journalist Lisbeth Nilsen et utvalg 
av disse og andre studier og doktorgrader fra norsk 
allmennpraksis.   

Foto: Lisbeth Nilsen 

Avdekket kunnskapshull om hodepine blant fastleger 
 
Fastleger har kompetanse om behandling av migrene, men en 
norsk undersøkelse avdekker forbedringsområder. – Mye bra, 
men også varierende kunnskap, sier førsteamanuensis Espen 
Saxhaug Kristoffersen ved Avdeling for allmennmedisin, 
Universitetet i Oslo. 
 
Generelt hadde fastlegene best kunnskap om akutt og 
forebyggende behandling av migrene. Kunnskapen om 
kronisk spenningshodepine, bruk av smertestillende og 
medikamentoverforbrukshodepine var derimot mer 
varierende. Her kan du lese en kort omtale av artikkelen som 
ble publisert i Journal of Headache and Pain i november i fjor. 
 
 

 
Foto: Privat 

Psykolog-samarbeid fanget opp flere unge med angst 
 
Signifikant flere unge fikk diagnosen angst og færre fikk en 
symptomdiagnose hvis fastlegen hadde psykolog og psykiater 
tilknyttet legekontoret. Det viser en randomisert norsk studie 
av Ole Rikard Haavet og medarbeidere.  
 
– At økningen i angstdiagnoser bare var signifikant for menn, 
kan bety at dette er en pasientgruppe som ellers ikke ville 
blitt funnet. Det er lettere å oppdage jenter med psykiske 
helseproblemer, sier forfatteren. Studien understøtter også 
at inngangsbilletten til legen ofte er kroppslige symptomer 
når det er en psykisk årsak som ligger til grunn.  
 
Haavet redegjør i dette intervjuet også for fastlegens 
nøkkelrolle overfor ungdom som sliter, ikke minst nå etter 
pandemien. Det må gjøres en innsats for å avklare hvilke 
tilbud som har best effekt.  

http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/avdekket-kunnskapshull-om-hodepine-blant-fastleger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/psykolog-samarbeid-fanget-opp-flere-unge-med-angst/


   
 

   
 

  

ALLMENNNYTT  

 
 

 
Alexander  Wahl,  fastlege og redaktør for 
primærhelsetjenestedelen i Helsebiblioteket, skriver for oss i 
denne spalten. Han presenterer utvalgte fagnyheter for 
allmennmedisin fra internasjonale kilder.   
 
Her er nr 1/22: 
 

 

  

Fedmekirurgi er assosiert med lengre levetid 
 
Økende evidens støtter betydelig overlevelsesgevinst ved 
fedmekirurgi. Både gastrisk bypass, gastrisk banding og sleeve 
gastrektomi gir likeverdige fordeler. 
 
En metaanalyse publisert i The Lancet  (1) om fedmeopererte 
viste forlenget levetid for de opererte på seks år. Størst effekt 
på behandlingen hadde overvektige med diabetes 2. I 
gjennomsnitt levde de ni år lengre sammenlignet med 
pasienter som fikk standard behandling. 

I metaanalysen, med 16 kohortstudier og 175000 pasienter, ble hazard ratio redusert til 0,5 i 
forbindelse med forlenget levetid. Dette gjelder pasienter som ikke klarer å gå ned i vekt ved 
livsstilsendringer. For å bli vurdert for operasjon må man i Norge ha KMI over 40, eller 35-40 med 
underliggende sykdommer som for eksempel diabetes 2. 
 
Ulempen med studien er at den ikke tar høyde for nye behandlingsformer. Semaglutid (Ozempic) i høy 
dose har gitt vektreduksjon på samme nivå som fedmekirurgi (2). Vi vet ennå ikke om dette gir de 
samme gevinstene med forlengelse av levetid. I Norge er Semaglutid ikke godkjent som et legemiddel 
mot fedme, kun mot diabetes 2.  
 
Hvor fant jeg nyheten? 
Helsebiblioteket kjøper nasjonal lisens på oppslagsverket UpToDate. Oppslagsverket har en 
nyhetstjeneste spesielt rettet mot allmennleger og der fant jeg nyheten. Se 
https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-family-medicine#H131809 
Referanser 

1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00591-2/fulltext 

2. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31773-2/fulltext# 

 
 

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-family-medicine#H131809
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00591-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31773-2/fulltext


   
 

   
 

 
Foto: ALiEM Educational Videos 

Praktiske prosedyrer – Tonometri  
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet 
på allmennleger i spesialisering.  
 
For de som har et moderne tonometer kan denne 
videosnutten være til hjelp. 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 
 

Oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer for 
utredning av ADHD  
 
Mistanke om ADHD er den vanligste årsaken til at barn og 
unge henvises til psykisk helsevern. Likevel er det store 
forskjeller i utredningspraksis mellom ulike regioner i Norge. 
– Tydelige anbefalinger for utredning av ADHD og andre 
nevroutviklingsforstyrrelser kan bidra til å redusere disse 
forskjellene, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør for avdeling 
spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.  

De nye retningslinjene publiseres  samtidig med at 
pakkeforløpet for psykisk lidelse oppdateres med et eget 
kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.  

 

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter  
 
Dette pakkeforløpet er nylig publisert, og inneholder 
standardiserte råd ved overføring av kreftpasienter fra 
spesialist- til kommunehelsetjenesten.  
 
Tre samhandlingspunkter er beskrevet i pakkeforløpet:  

1. Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten ved 
henvisning 

2. Behovskartlegging i kommunen 3-4 mnd etter en 
kreftdiagnose 

3. Behovskartlegging i kommunen 12-18 mnd etter en 
kreftdiagnose 
 

Pakkeforløp hjem skal bidra til følgende for personer som lever med kreft, eller etter endt 
kreftbehandling. 

• økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring.  

• mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover 
kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for 
den enkelte pasient.  

• at pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, og 
plassering av ansvar for videre oppfølging.  

http://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/prosedyrevideoer-for-spesialistkandidater
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sBosdQ6o1oY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sBosdQ6o1oY
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge/kartlegging-og-utredning-psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/adhd-og-andre-nevroutviklingsforstyrrelser
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft


   
 

   
 

• mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av hvor i 
landet de bor.  

• sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.   

• bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten. 

• økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjenestenivåene. 
 
Når pakkeforløpet skal implementeres i kommunene i 2022 skal bl.a. dette gjennomføres:  

• Det skal utarbeides og sendes ut informasjon om pakkeforløpet skreddersydd for 
allmennleger. 

• NFA, som har bidratt i utarbeidelsen av retningslinjene, vil bidra med å formidle 
informasjon og etablere en ressurs-/rådgivningsgruppe for pakkeforløpet. 

• Sykehusene og kommunene skal etablere kontaktpunkt for dette pakkeforløpet og 
publisere punktet på sine hjemmesider. 

• Det skal arrangeres endagskurs som søkes godkjent i videre-/etterutdanning. 

• Helsedirektoratet vil informere om pakkeforløpet på egnede konferanser. 

  

KURS OG KONFERANSER 

 
Ill.: Colourbox 

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.  

 

Geilokurset 14.-18. mars 2022 
På vegne av AF og NFA kan endelig kurskomiteen ønske 
velkommen til tradisjonelt kurs på Geilo. Vi er sterke i troen 
på at vi kan gjennomføre fysisk kurs til tross for usikre tider.  
 
 
 

Vi møtes som vanlig på Dr. Holms hotell i uke 11 (fra mandag 14. mars til og med fredag 18. mars). 
Programmet starter tidlig mandag, så det er selvfølgelig anledning til å komme søndag kveld for en 
oppfriskning med gamle og nye bekjente bekjentskaper. 
Årets hovedtema blir revmatologi, et felt der mye skjer om dagen.  På ettermiddagene reflekterer vi 
over temaet "Mennesker i vår tid" sammen med spennende foredragsholdere - Sigbjørn Johnsen, Espen 
Rostrup Nakstad og Tor Aksel Busch.  
Godkjenninger foreligger både for allmenn- og samfunnsmedisin.  
 
Geilo lokker med snø og gode muligheter for sol og skitemperatur. Hotellet har spa-avdeling. Hyggelige 
måltider, mye musikk og sang vil prege kurset. Ta gjerne med musikkinstrumenter! 
Les mer om Geilokurset her  

 

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/nyheter/geilo-kurset-2022/


   
 

   
 

 

Nordisk kongress i allmennmedisin - Stavanger 21.-23. 
juni 2022 
 
Meld deg på kongressen i dag!  
Vi har tro på at pandemisituasjonen i juni vil tillate en sårt 
etterlengtet fysisk kongress! Den nordiske kongressen i 
Allmennmedisin er en stor møteplass som pleier å ha stor 
deltakelse fra andre nordiske land, som holdes her i Norge 
bare en gang i tiåret.  
 
Årets tema "On the edge" handler om nåtidens og fremtidens 
allmennpraksis, og hvordan vi kan utvikle oss uten å miste 
fundamentet vi står på. Det arrangeres en egen prekongress 
20.juni for unge allmennleger.   
 
Det blir muntlige presentasjoner og abstracts, symposier og 
workshops. Mer enn 200 abstracts har kommet inn, 
innsendingsfrist er forlenget til 1. februar. 
 
Kongressens hjemmeside har mer informasjon og mulighet 
for nyhetsbrev. Kongressens facebookprofil 

 

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 
Arendal 15.-16. mars 2022. 
 
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin inviterer til 
konferanse på Tyholmen i Arendal. Programmet har stikkord 
som antibiotikabruk, leve hele livet, pandemi, legemidler til 
eldre, demens, jus og gjør kloke valg. Kurset er søkt godkjent 
for allmennmedisin, samfunnsmedisin, kompetanseområdet  
og en rekke andre yrkesgrupper. 
https://www.aldersogsykehjemsmedisin.no/   
 

Redaksjon: Jon Ørstavik 

 

https://www.ncgp2022.no/registration
https://www.ncgp2022.no/
https://www.facebook.com/ncgp2022/
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https://www.aldersogsykehjemsmedisin.no/
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