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Ståle Sagabråten. Foto: Thomas 
Eckhoff/Legeforeningen 

Anders Forsdahls pris til Ståle Sagabråten 
Som engasjert lege i distrikt og fastlege ved Nesbyen legesenter siden 2002, 
har Ståle Onsgård Sagabråten vært opptatt av at man skal kunne gjøre mye i 
distriktet, og at det skal gjøres med kvalitet. Nå har Nors senter for 
distriktsmedisin NSDM tildelt ham Anders Forsdahls pris 2022 for sitt lange og 
engasjerte arbeid for bedre helsetjenester i distrikt.  
 
Les intervju med prisvinneren om hans mangfoldige arbeid for 
allmennmedisin i Norge 
 

 

 

Organdonasjon - menneskene bak tallene 
I fjor var det laveste tallet organdonasjoner på ti år, men de 95 donorene 
hjalp til sammen 374 pasienter på norske sykehus. Til enhver tid står det 400-
500 mennesker på venteliste for et nytt livreddende organ.  
 
Man kan melde seg som donor i kjernejournalen, i appen "Donorkort"  eller 
på et fysisk donorkort (hvis man ikke ønsker å stå i registeret). Alle bør 
informere sine nærmeste om dette valget.  
 
Plakater til venterommet kan du printe ut fra lenken nederst på denne siden.  
 
Historien om 6 år gamle Edvin som reddet livet til 4 barn, og tre andre 
historier kan du se i videoer her.  
 
 

 

Tilpass digital dialog på HelseNorge etter kontorets behov  
Hvis kontoret benytter digital dialog gjennom Helse Norge møter pasientene 
spørsmål om bl.a. luftveissymptomer (covid-triage) når de skal bestille time og 
andre henvendelser. Denne informasjonen er ikke lenger like aktuell – og kan 
tilpasses eller skrus av etter kontorets behov! Les mer eller se webinaret: 

• Diverse informasjon og brukerveiledninger om løsningen 

• Brukerveiledning for å tilpasse informasjonen til kontorets pasienter 

• Webinar om løsningen og tilpassing til ditt bruksom strømmes her 
30.november kl 14.00-14.45  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hedret-nesbyen-fastlege-og-distriktentusiast-stale-sagabraten-med-pris/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hedret-nesbyen-fastlege-og-distriktentusiast-stale-sagabraten-med-pris/
https://organdonasjon.no/donorkort/
https://organdonasjon.no/donasjonsuka-2022-menneskene-bak-tallene/
https://organdonasjon.no/historier/
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale/Veileder%20Helsetilbud.pdf
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale/Veileder%20Helsetilbud.pdf
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/helsenorge-webinarer/webinar-for-fastleger
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/helsenorge-webinarer/webinar-for-fastleger
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

 
 

Allmenn-Nytt 
Fastlege/redaktør Alexander Wahl presenterer internasjonale 
allmennmedisinske nyheter fra Helsebibliotekets Temaside Allmennmedisin  
 
Anbefaling for kvinner som skal starte med hormonell prevensjon 
Statens legemiddelverk (SLV) oppdaterte anbefalingene sine om hormonelle 
prevensjonsmidler i september 2022. Hva vil være ditt førstevalg på 
legekontoret? SLV anbefaler progestogenbehandling som førstevalg ettersom 
dette ikke øker risikoen for blodpropp. I første rekke anbefales p-stav eller 
hormonspiral (1).  
 

Til støtte for legens og kvinnens valg kan det være interessant å se på resultater fra forskning. En randomisert 
kontrollert studie publisert i tidsskriftet Fertility and sterility i 2016 med 766 kvinner, sammenliknet Nexplanon p-stav 
med Jaydess spiral (IUD)  over ett år (2). Mrk: Studien var sponset av IUD-produsenten.  
 
Studien viste følgende (p-stav versus IUD): 

• Graviditeter: 0 versus 3 

• Seponering: 27 % versus 20 % hovedsakelig pga. bivirkninger som  
- økt blødning 11 % versus 3 %  
- akne 5 % versus 3 %  

• Pasienter som var fornøyde: 66 % versus 80 %  

• Amenoré: 29 % versus 9 %  

• Forlenget blødning 16 % versus 5 %  
 
Hva man foretrekker vil avhenge av pasientens preferanser og legens praktiske ferdigheter. 

• Det har vært rapportert om p-stav som har migrert til lungene,  infeksjoner, bariumallergiske reaksjoner og 
nerveskade ved gal innsetting.  

• P-stav kan være plundrete å fjerne sammenliknet med IUD.  

• Mange unge kvinner gruer seg til gynekologisk undersøkelse eller kan reagere med blodtrykksfall og uvelhet i 
forbindelse med innsettelse av spiral.   

 
Hvor fant jeg nyheten? 
Legemiddelverkets anbefalinger blir publisert i Tidsskrift for den norske legeforening. 
RCT studien fant jeg i Tools for practice #315 May 2022. 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. 
Månedens tips: På kirurgisk avdeling må man av og til legge inn thoraxdren. 

 
Foto: Colourbox 

Ny kunnskap om opioidrelaterte dødsfall  
Antall overdosedødsfall på grunn av reseptbelagte opioider er økende også i 
Norge, og det er nå flere overdosedødsfall nyttet til medikamenter enn det er 
knyttet til heroin. Disse pasientene er oftere eldre, og oftere kvinner, viser ny 
forskning. 
 
Det norske fagmiljøet har vært opptatt av å ikke få en likende situasjon som i 
USA der bruken av opioider har økt kraftig for langvarige ikke-kreftrelaterte 
smerter, og hvor dette har ført til en voldsom overdoseepidemi. 

https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/anbefalte-hormonelle-prevensjonsmidler
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27016644/
https://gomainpro.ca/wp-content/uploads/tools-for-practice/1652473126_tfp315_nexplanon.pdf
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/andre-prosedyrevideoer-for-allmennleger
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm071974#figure=preview.gif
https://www.fhi.no/nyheter/2022/flere-dor-av-en-overdose-sterke-smertestillende-medisiner/
https://www.fhi.no/nyheter/2022/flere-dor-av-en-overdose-sterke-smertestillende-medisiner/


   
 

   
 

 
– Selv om norske leger generelt er bevisst på dette, viser studien at vi må 
være ekstra årvåkne i bruken av opioider ved kroniske smertetilstander, men 
også i forbindelse med kreft. Studien peker på at vi i Norge ligger litt høyere 
enn andre skandinaviske land i forskrivningen av slike legemidler. Dette må vi 
se nærmere på årsakene til, sier fagstyreleder Ståle Sagabråten i et intervju 
med NRK. 
 

 

Stipender til reiser og kvalitetsarbeid mot luftveisinfeksjoner 
 
ReSpiraNet utlyser 2 stipender med søknadsfrist 02.01.23. ReSpiraNet er et 
nasjonalt forskningsnettverk initiert for å optimalisere diagnostikk og 
behandling av luftveisinfeksjoner i Norge. Nettverket ledes av professor 
Harleen Grewal (UiB og HUS) og professor Lars Heggelund (UiB og Drammen 
sykehus).  

1. To reisestipend á NOK 50.000 for å lære seg en metode eller utvikle et 
konkret samarbeid med en annen forskningsgruppe på 
luftveisinfeksjoner 

2. To stipend á NOK 150.000 for kvalitetsfremmende arbeid innenfor 
diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner. 

Søknadene vil behandles raskt. For mer informasjon, se uib.no/respiranet 
 

 

Her følger månedens GKV-artikkel. Les alle anbefalingene her.  
 
Nytt og oppdatert GKV-kurs hos SKIL  
SKILS nye kvalitetspakke Kloke valg fokuserer på Gjør kloke valg-kampanjens 
mål om å unngå å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Kvalitetspakken 
gir deltakerne bedre oversikt over egen rekvisisjon av blodprøver og 
røntgenundersøkelser. 

SKIL tilbyr alle leger i Norge poenggivende kurs som er tuftet på kvalitetsarbeid som skal heve kvaliteten på 
legekontor ved hjelp av refleksjon og måling i praksis. De har utviklet kvalitetspakken i samarbeid med NFA, Norsk 
forening for klinisk biokjemi og Norsk radiologisk forening 

Mona Alvestad er ansvarlig for kvalitetspakken i SKIL og mener Gjør kloke valg-kampanjen er viktig.  

– De fagmedisinske foreningene i Legeforeningen har lenge vært bekymret for uønsket variasjon i helsetjenestene, og 
er kommet med anbefalinger som skal redusere overdiagnostikk og overbehandling. Overdiagnostikk og 
overbehandling kan være både belastende og skadelig for pasienter. Villscreening, helsesjekker og nye tilbud av 
helsetjenester øker risikoen for dette, sier Alvestad.  

Hun forteller at kvalitetspakken er utviklet på bakgrunn av anbefalingene fra Norsk allmennmedisinsk forening, Norsk 
forening for medisinsk biokjemi og Norsk radiologisk forening.  

https://www.nrk.no/norge/en-ny-pasientgruppe-dor-av-overdoser-1.16113744?fbclid=IwAR3Q5blZZ_y0zxn1m62ysmMT9dqAKl2c9VGZgO_kh-KlALmsYQtCv3JGuV4
https://www.nrk.no/norge/en-ny-pasientgruppe-dor-av-overdoser-1.16113744?fbclid=IwAR3Q5blZZ_y0zxn1m62ysmMT9dqAKl2c9VGZgO_kh-KlALmsYQtCv3JGuV4
https://www.uib.no/respiranet/154264/stipend
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/


   
 

   
 

– Formålet er å gi leger kunnskap om Gjør kloke valg- anbefalingene, og gjennom læring, refleksjon og 
kollegadiskusjon innføre endringer og kvalitetsforbedringer i egen praksis. Kvalitetspakken er godt egnet for 
smågrupper i allmennpraksis og er godkjent som klinisk emnekurs, sier Mona Alvestad før hun avslutter:  

– Tre kollegagruppemøter arrangeres over ca åtte måneder. Før hvert gruppemøte tas en e-læringsmodul. Kurset er 
gratis ettersom leger kan søke refusjon av kursavgift og søke praksiskompensasjon dersom gruppemøter avholdes i 
arbeidstiden. 

Informasjon om kvalitetspakken Kloke valg finner du her.   

 

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 studier og doktorgrader fra norsk allmennpraksis.   
Les mer om AMFF her.   

 

Forskningspriser til Legevakten i Oslo 
Anja Brænd, leder av Allmennmedisinsk forskningsutvalg, delte ut to 
forskningspriser på Primærmedisinsk uke 27.oktober. Begge prisene gikk til 
forskere ved Allmennlegevakten i Oslo.  
 
Ingvild Vik fikk reisestipendet til AMFF, som nylig fullførte sin doktorgrad der 
hun sammenlikner ibux og pivmecillinam ved behandling av ukomplisert 
cystitt. Ingvild har mottatt stipend fra Allmennmedisinsk forskningsfond 
AMFF.  
 
Nicolai Klem fikk årets forskningspris til en nykommer i allmenn- eller 
samfunnsmedisinsk forskning. Prisen tildeles det beste frie foredrag under 
Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk Uke (PMU). Klem presenterte sin 
artikkel om endret bronkiolitt-behandling i perioden 2009 – 2017.  
 

 

Gratulerer til mottakerne av stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg! 
To ganger i året tildeler forskningsutvalget stipend på inntil 6 måneder til 
allmenn- og samfunnsmedisinere som vil gjøre et forskningsarbeid i 
samarbeid med et av de allmennmedisinske forskningsmiljøene. I høstens 
tildeling ble stipend for første halvår 2023 tildelt: Camilla Berg-Utby, Silje 
Rebekka Heltveit-Olsen, Kari Thori Kogstad, Eilen Nordlie, Irina Kargaltseva 
Halbostad og Lucia Corral-Kaland. Allmennlegestipendet (før kalt AFU-stipend) 
er ment som et lavterskeltilbud og et rekrutteringstiltak til forskning.   
Les kort om prosjektene og stipendordningen her  
Har du lyst til å prøve deg på forskning? Følg med på utlysning av stipend i 
desember! Søknadsfristen er 15. mars og 15. september. 
 

https://www.skilnet.no/kurs/gjor-kloke-valg-klok/
http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/heder-og-are-til-ingvild-vik-for-legevaktforskning-pa-antibiotikabruk/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/heder-og-are-til-ingvild-vik-for-legevaktforskning-pa-antibiotikabruk/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/allmennlege-fikk-pris-for-forskning-pa-behandling-av-bronkiolitt-hos-barn/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/underutvalg/Forskningsutvalget/retningslinjer-for-afu-stipend/


   
 

   
 

 
Tonje Rambøll Johannessen. Foto: 
Lisbeth Nilsen 

Raskere infarktavklaring på legevakt kan spare innleggelser og millioner 
Lavrisikopasienter med akutte brystsmerter kan avklares 19 timer raskere på 
legevakt enn på sykehus, med en ny metode validert av norske forskere. Tonje 
Rambøll Johansen ved allmennlegevakten i Oslo fullførte sin AMFF-finansierte 
doktorgrad med disputas ved UiO 18.november. 
  

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 
 
 

  

Nasjonal retningslinje for somatiske akuttmottak er revidert 
Den oppdaterte retningslinjen har økt oppmerksomhet på kapasitet og 
kompetanse i akuttmottakene, og har inkludert to nye råd: 

• Tryggheten til de ansatte må tas vare på, slik at de ikke blir utsatt for 
trusler og vold. Ledere i akuttmottakene skal kartlegge faktorer i 
arbeidsmiljøet som kan påvirka tryggheten til arbeidstakerne, for 
eksempel ha nok ansatte og minst to personer til stede ved truende 
situasjoner, eventuelt vurdere behov for hjelp fra vektere og politi.  

 

• Økt oppmerksomhet på vold og seksuelle overgrep. Mottakene 
anbefales å ha kompetanse og utstyr til å dokumentere skader og 
sikre spor i slike saker, ta vare på pasientene og ved behov varsle 
politi eller barnevern.  

 

 

Kolesterolsenkende PCSK9-hemmere 
Anbudskonkurransen for blåreseptordningen førte til lavere pris, så nye 
grupper kan komme inn i ordningen.  

• Praluent vant anbudet og blir forhåndsgodkjent fra 1/1-23 

• Nye grenseverdier med lavere tersekel for blåresept  

• Spesialisthelsetjenesten skal fortsatt skal starte opp behandlingen  

• Repatha og Leqvio er fortsatt tilgjengelige på individuell søknad, og 
pasienter som allerede bruker disse er ikke pålagt å bytte til Praluent.  

 
Les mer om de nye reglene og indikasjonene hos Legemiddelverket 
 

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.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/ny-studie-raskere-infarktavklaring-pa-legevakt-kan-spare-helsevesenet-for-millionbelop/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/ny-studie-raskere-infarktavklaring-pa-legevakt-kan-spare-helsevesenet-for-millionbelop/
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/oppdatert-retningslinje-for-akuttmottak
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/oppdatert-retningslinje-for-akuttmottak
https://legemiddelverket.no/nyheter/flere-pasienter-far-pcsk9-hemmere-pa-bla-resept?utm_campaign=Flere+pasienter+f%C3%A5r+PSCK9-hemmere+p%C3%A5+bl%C3%A5+resept%2C+nytt+om+legemidler%2C+botulinumtoksin-veileder+for+klinikker...&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Les+mer...&utm_content=Flere+pasienter+f%C3%A5r+PSCK9-hemmere+p%C3%A5+bl%C3%A5+resept%2C+nytt+om+legemidler%2C+botulinumtoksin-veileder+for+klinikker...+ew9zYc3ioKRi1gF_n2tbyA
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/


   
 

   
 

 

Klinisk emnekurs i psykiatri på dr.Holms hotell på GEILO 20-21 januar 2023 
Vinterkurset er godkjent som 15 timers emnekurs i videreutdanning innen 
allmennmedisin. Det er anledning til å ta med familien til fjells denne helgen. 
Kurskomiteen har avtale med 2 førskolelærere, som har et eget opplegg for 
de minste barna, og det er som vanlig en uhøytidelig slalomkonkurranse på 
lørdagen, for aldersgruppen 4-15 år med flotte premier. Mer om kurset i 
kurskatalogen, og informasjon og påmelding her.  

 

 

Solstrand 30.mai – 2 juni 2023 
Det blir kurs i Nevrologi og Kvinnehelse på Solstrand i 2023. Hold av datoene 
(30.-31.mai for Kvinnehelsekurs og 1.-2.juni for Nevrologikurs) – mer 
informasjon om påmelding kommer i neste nyhetsbrev før jul! 
 
  

 

 

Er dine ansatte datasikre? 
I samarbeid med Legeforeningen har TrinnVis laget datasikkerhetskurs for 
helsepersonell. Kurset er innebygget i TrinnVis, og tar for seg det viktigste du 
og kollegene dine trenger å vite for å sikre legekontoret mot datainnbrudd og 
hackerangrep. Kurset passer for alle uansett forkunnskaper. 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/11/35211/#tab1
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/11/35211/#tab1
https://www.vinterkurset.com/
https://trinnvis.no/gratis-datasikkerhetskurs-i-trinnvis/?utm_source=nf
https://trinnvis.no/gratis-datasikkerhetskurs-i-trinnvis/?utm_source=nf
https://www.legeforeningen.no/nfa

