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Illustrasjon: Eivind Mo Andreassen 

Innleggelse i psykiatrien på 6 minutter 
Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening har gått 
sammen om å lage en film om innleggelser i psykiatrien. Filmen hadde premiere 
på faglandsrådsmøtet 28.april. Foreningene vil senere lansere en film til, om 
innholdet i henvisninger til psykisk helsevern. 
 
Har du reflektert over forskjellen på bruk av tvang, øyeblikkelig hjelp og 
planlagte innleggelser?  Er du usikker på når du skal velge hva?  
Se filmen om innleggelser på youtube 
 
Se omtale av prosjektet her   
 

 
Illustrasjon: Colourbox 

Faggrupper som trenger flere medlemmer: Overdiagnostikk og Muskel/skjelett 
NFA har 25 faggrupper der interesserte kolleger samles om fagfelt eller 
problemstillinger de har særlig interesse for eller kompetanse i. Noen 
faggrupper har et langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt, mens andre 
oppstår i forbindelse med et tidsavgrenset tema eller oppdrag. Gruppens arbeid 
kan variere og bestå i f.eks. å arrangere kurs eller utarbeide råd, retningslinjer, 
handlingsprogram, rapporter m.v. Faggruppene gir NFA-styret råd til 
høringsuttalelser som berører interessefeltet. 
 
To av faggruppene ønsker nå å rekruttere ny interesserte kolleger - gjerne leger 
som vil ta med seg egne ønsker og ideer for videre utvikling av fagområdet.   

• Faggruppe overdiagnostikk – ledes av Elisabeth Swensen 

• Faggruppe muskel- og skjelettlidelser – ledes av Satya Sharma 
 
Har du spørsmål om disse eller andre faggrupper, eller ønsker å starte en gruppe 
innenfor ditt interessefelt? Ta gjerne kontakt med nfa-sekretariatet.  
 

 

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend for våren 2023 
Allmennleger og samfunnsmedisinere kan søke inntil 6 måneders stipend til å 
gjennomføre et forskningsprosjekt med klar tilknytning til primærhelsetjenesten 
eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Søkere må 
være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- eller 
samfunnsmedisin ved en veileder. Tiden er inne for å planlegge søknader til 
fristen 15. september 2022.  
 
Siste tildeling ble gitt 29.april til Ulrikke Aarseth, Neelesh Kasbekar, Fredrik 
Brunsvig-Engemoen og Christine Agdestein. Vi gratulerer og ønsker dem lykke til 
med prosjektene!  
 

https://youtu.be/lxyB1PSfkO4
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/filmpremiere-pa-faglandsradsmotet/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/muskel-og-skjelettlidelser/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/overdiagnostikk/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/muskel-og-skjelettlidelser/
mailto:nfa@nfa.legeforeningen.no
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

Les mer og søk om stipend her 
La deg inspirere av oversikten over tidligere tildelinger på NFAs hjemmesider  
 

Foto: Parliamentlive.tv 

Kontinuitetsstudien diskuteres i parlamentet i London 
Interessen er stor for studien som viser både akuttinnleggelser, legevaktbruk og 
til og med dødelighet synker betydelig dersom man har samme fastlege over tid. 
Professor og medforfatter Steinar Hunskår diskuterer funnene med den britiske 
helse- og sosialkomiteen på denne videoen. 
 
Artikkelen til Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar 
Hunskår mottok NFAs skribentpris på årsmøtet 12.mai 2022.  
 

 

 

Refusjon ved deltakelse på kvalitetskurs 

Vi minner om at legeforeningens kvalitetsfond i en periode kan refundere 
utgifter til deltakelse på kvalitetsforbedringskurs. Næringsdrivende fastleger og 
kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad 
ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller 
pasientsikkerhet. 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. 

 
Legen må sende krav til fondet etter at kurset er gjennomført – søk her.  
 
Disse kursene er forhåndsgodkjent for ordningen:  

• Klinisk emnekurs i kvalitetsarbeid - Pre-kongress til Nordisk kongress i allmennmedisin 2022  

• BI - SMC 1001 Lederkurs for allmennleger 

• UIO – Emnekurs HADM4402 Kvalitet og pasientsikkerhet 

• SKIL – Introduksjonskurs for veiledere 

• SKIL – Klinisk emnekurs i Gjør Kloke Valg 

• SKIL – Klinisk emnekurs i Legemiddelgjennomgang 

• SKIL – Klinisk emnekurs i Pasientforløp for sårbare grupper 

• SKIL – Klinisk emnekurs i Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene 

• SKIL – Klinisk emnekurs i Smittevern  

• SKIL – Klinisk emnekurs i Sykemeldingarbeid for leger 

• SKIL – Kvalitetssamarbeid for kommunesamarbeid 

• SKIL - Sunn Seksuell Helse Hele Livet 

• SKIL - Vanedannende midler 

• SKIL - Verdibasert radiologi  
 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/allmennmedisinsk-forskningsutvalg-afu-utlyser-stipend-varen-2023/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/underutvalg/Forskningsutvalget/
https://parliamentlive.tv/event/index/8d62929c-acdd-48b7-8e67-af3656f91ec1
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/nfas-skribentprisen-2021-tildeles-hogne-sandvik-oystein-hetlevik-jesper-blinkenberg-og-steinar-hunskar/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/nfas-skribentprisen-2021-tildeles-hogne-sandvik-oystein-hetlevik-jesper-blinkenberg-og-steinar-hunskar/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/


   
 

   
 

 

Nytt SKIL-kurs - "Bedre liv med diabetes" 
1. mai lanserte SKIL, i samarbeid med Diabetesforbundet, Noklus og 
Helsedirektoratet en ny kvalitetspakke (klinisk emnekurs 15 poeng)  - "Bedre liv 
med diabetes". Kurset er godkjent for refusjon.  
 
Temaet er diabetes, men overførbart til andre pasienter med kroniske 
sykdommer. Formålet med dette kurset er å: 
 

• gi deg kunnskap om oppdaterte diabetesretningslinjer for oppfølging av 
pasienter med diabetes 

• bli kjent med diabetes årskontroll 

• lære mer om livsstil og behandling av overvekt 

• se på pasientmedvirkning i praksis 

• få bedre oversikt over egen praksis 

• muliggjøre kvalitetsforbedring og oppfølging av dine pasienter 
 
Les mer om kurset og meld på smågruppen din her 
 

 
Ingvild Vatten Alsnes. Foto privat. 

SKIL kvalitetspakke "sunn seksuell helse hele livet" 
 
God helse og livskvalitet handler også om pasientens seksualitet. Dette er en ny 
type kvalitetspakke der man tilnærmer seg kvalitetsarbeid på en ny måte. Kurset 
legger vekt på mange refleksjonsoppgaver med teori og gir gode rammeverktøy 
for hvordan man kan tolke ulike situasjoner. Kurset krever at man skal reflektere 
over det faglige og etiske, og gir deg som tar kurset spesifikke 
kommunikasjonsverktøy og forslag til hvordan man kan adressere ulike 
problemstillinger. 
 
Les intervju med fastlege Ingvild Vatten Alsnes som er fagansvarlig for kurset.  
Meld deg på kvalitetspakken her 
 

Illustrasjon: Trinnvis 

Grepene som gir mindre stress og bedre trivsel 
Når man har fullt fokus på pasientrettet arbeid kan oppfølging av ansatte og 
medarbeidere bli nedprioritert. Kombinert med hektiske hverdager kan det føre 
til stress, interne konflikter og dårligere arbeidsmiljø. Det er én av konklusjonene 
fra spørreundersøkelsen Norsk Helsesekretærforbund gjennomførte blant sine 
medlemmer.  
 
Legekontor har gode erfaringer med å delegere og systematisere driften og 
involvere helsesekretærene i større grad. Trinnvis har funksjoner som skal gjøre 
dette lettere å få til. Les mer her om undersøkelsen og hvordan Trinnvis kan 
brukes til å redusere stress på ditt kontor 
 
 
 
 
 

https://www.skilnet.no/pakker/dia/?utm_medium=email&_hsmi=60265830&_hsenc=p2ANqtz-8Ujq9yzKkhPhYVA4oBMDaSxWjpluY63_ngnvwky9vBy_7uh0qw4tlvjehBe56K44t1yfg22gUGNIsfTXUYYY0bdjOcZw&utm_content=60265830&utm_source=hs_email
https://www.skilnet.no/godhelseoglivskvalitetshl/
https://www.skilnet.no/pakker/shl/
https://trinnvis.no/grepene-som-gir-mindre-stress-og-bedre-trivsel/
https://trinnvis.no/grepene-som-gir-mindre-stress-og-bedre-trivsel/


   
 

   
 

FORSKNINGSNYTT  

 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)  
Fondet deler to ganger i året ut stipendier til ph.d. prosjekter i allmennmedisin. 
Fondet har eksistert siden 2007, og har støttet over 120 prosjekter. I denne 
spalten presenterer journalist Lisbeth Nilsen et utvalg av disse og andre studier 
og doktorgrader fra norsk allmennpraksis.  Les mer om AMFF her.  
 
25. april tildelte fondet 9,093 millioner kroner til 15 stipendiater. Tre av 
stipendiatene er nye denne gangen – vi ønsker lykke til med arbeidet!   

• Cathrine Abrahamsen: “Kan fastlegers bruk av samtaleverktøyet ICIT hos 
pasienter med MUPS gi økt mestringsfølelse hos pasienter og leger?” 

• Marianne Natvik: “Informasjon om overgangsalderen - kvinnens behov 
og fastlegens rolle.” 

• Gunhild Nytrøen: “Kan en smerte- og samhandlingsplan (SOS-plan) ved 
utskrivning etter alvorlig skade gi redusert opioidbruk og økt livskvalitet? 
En randomisert kontrollert effektstudie og en kvalitativ 
fokusgruppestudie av deltakende fastleger.” 

 

 
Foto: Arngeir Berge 

Avdekker store forskjeller i fastlegekontinuitet 
 
Pasienter i utkantstrøk treffer oftere en annen lege enn fastlegen sin. 
Kontinuiteten øker med sentralitet, og den øker med pasientens alder. Også 
kjønn og pasientens utdanningsnivå slo ut i en norsk studie av legevaktlege og 
forsker Sahar Pahlavanyali. Hun har undersøkt i hvilken grad pasienter med 
hjertesvikt, diabetes, KOLS eller astma hadde et kontinuerlig behandlerforhold 
til sin fastlege. Forfatteren ser også på effekter på dødelighet, disse analysene 
kommer i en senere publikasjon.  
 
Les omtale av artikkelen her.  
 

 
Foto: Lisbeth Nilsen 

Dette skiller det allmennmedisinske forskningsmiljøet i Bergen fra resten av 
landet 
Fagområdet allmennmedisin i Bergen ble etablert allerede i 1972, og miljøet har 
vært sentralt i norsk akademisk allmennmedisin. Gjennom 50 år har de også 
funnet nye måter å organisere arbeidet på. I dag er både forskningsenheten AFE 
og kompetansesenteret for legevaktmedisin tilknyttet NORCE. De arbeider 
selvstendig men i tett samarbeid med fagområdet på Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Miljøene holder til sammen i Alrek helseklynge i Bergen. 
 
Les mer om samarbeidet her. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/avdekker-store-forskjeller-i-fastlegekontinuitet/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/dette-skiller-det-allmennmedisinske-forskningsmiljoet-i-bergen-fra-resten-av-landet/


   
 

   
 

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 5/22. 
 

 
Foto: Colourbox 

Kun liten effekt av treningsterapi mot kroniske korsryggssmerter   
I en systematisk oversikt fra Cochrane (1) ble effekten av treningsterapi for å 
lindre smerte og bedre funksjonsevne ved kroniske korsryggssmerter vurdert. 
Trening ble vurdert opp mot ingen behandling, vanlig oppfølging, placebo og 
andre konservative behandlinger.  
 
Oversiktsstudien konkluderte med at det var moderat evidens for noe mindre 
smerter, men ikke klinisk betydningsfull bedring av funksjon hos pasienter som 
drev trening av kjernemuskulatur, Pilatestrening, generell styrketrening og 
tøyninger sammenlignet med ingen behandling.  
 

 
Ikke trening for alle? 
En sterk rygg er utvilsomt bedre enn en svak rygg, men studieresultatene er viktige for å korrigere helsepersonells 
overoptimistiske tro på at trening er løsningen for alle med kroniske korsryggssmerter. Studien kan gjøre legene mer 
lydhøre når pasientene forteller om lite fremgang og noen ganger forverring under trening. Slik kan vi hindre at vi 
påfører pasientene våre ytterligere tapsopplevelser fordi de får en følelse av å skuffe terapeutene når de ikke klarer å 
følge et treningsprogram. 
 
Hvor fant jeg nyheten?  
På temasiden Allmennmedisin på Helsebiblioteket finner du blant annet lenke til PEARLS. PEARLS gir deg uttrekk fra 
Cochranerapporter/metaanalyser som er spesielt relevante for primærhelsetjenesten.  
 
1.Cochrane Systematic Review Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for 
chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 9. Art. No.: CD009790. DOI: 
10.1002/14651858.CD009790.pub2. This review contains 249 trials with a total of 24,486 participants. 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. 
 
Hver dag utføres venepunksjon ved blodprøvetaking på legekontor. Noen ganger trenger helsepersonell opplæring 
eller oppfrisking av kunnskap. Da kan en kort video om venepunksjon være instruktiv. 
 
 
 
 

https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/prosedyrevideoer-for-spesialistkandidater
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ke5Dv6L7G0Q


   
 

   
 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 

Apekopper 
I 2022 er det for første gang rapportert innenlands smitte med apekopper i flere 
land i Europa uten epidemiologisk tilknytning til Afrika. Smittespredning er i 
dette utbruddet satt i sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant 
menn som har sex med menn (MSM).   Apekopper er ikke meldingspliktig til 
MSIS, men mistenkte aktuelle tilfeller skal varsles smittevernvakten (tlf 
21076348) ved FHI i henhold til IHR forskriften §4. Eventuell diagnostikk gjøres 
med PCR fra hudlesjon/vesikkel. Ved alvorlige tilfeller kan antiviral behandling 
vurderes (tecovirimat, p.t. ikke tilgjengelig i Norge). 

 
Apekopper skyldes orthopoxvirus. Forekomsten har vært økende de siste årene, ettersom en minkende del av 
befolkningen har fått koppevaksinen (som også gir beskyttelse mot apekopper). Sykdomsbildet ved apekopper kan 
forveksles med vannkopper (varicella). De første symptomene er vanligvis feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte 
og stivhet er vanlig.  En del utvikler deretter lymfadenopati (til forskjell fra vannkopper og kopper), og etter noen 
dager utvikles det kløende utslett. Utslettet utvikles over tid til vesikler, som får skorpedannelse og som deretter 
tørker inn og faller av. Utslettet starter ofte i ansiktet og sprer seg til resten av kroppen, inkludert håndflater og 
fotsåler. De fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av 2-4 uker. Noen kan utvikle hudarr. I enkelte tilfeller 
ser man mer alvorlig sykdomsbilde, og i sjeldne tilfeller dødsfall. Dødeligheten i afrikanske utbrudd har vært 
rapportert til 1 til 10 %. 
 
Les mer om apekopper og utbruddet hos Folkehelseinstituttet. 
 

 

Regjeringen gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om 
helseattest for bilførere over 80 år 
Regjeringen lytter til faglige råd og beholder kravet om helseattest for bilførere 
over 80 år. Det foreslås i tillegg  noen  endringer i førerkortforskriften:  

• Kognitive tester skal kun brukes ved mistanke om kognitiv svikt 

• Samferdselsdepartementet skal gjøre det enklere for leger å henvise 
eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens vegvesen.  

• I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator. 
 
Les mer om endringene her 
 

 

Ny varighet for diabetikeres førerkortattester - påminnelse  
Vi omtalte i marsbrevet at diabetespasienter som bruker blodsukkersenkende 
medisiner fra januar 2023 må ha et førerkort med begrenset varighet. Mange 
oppsøker nå lege for å få ny førerkortattest. Legen må i slike tilfeller krysse av 
for begrenset varighet på helseattesten for disse pasientene. Pasienter som 
bruker blodsukkersenkende medisin kan få førerkort med 5 års varighet for 
førerkortgruppe 1, men bare 3 års varighet for gruppe 2 og 3. Trafikkstasjonene 
opplyser at en del leger fortsatt krysser av for vanlig varighet, dette blir ikke 
riktig. 
 
Les mer i avsnitt 12 i førerkortveilederen 
 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjor-endringer-i-forerkortveilederen-men-beholder-krav-om-helseattest-for-bilforere-over-80-ar/id2913699/?fbclid=IwAR0NN_NeCgW72sMaAi4M-EKYkntOnCLcfmuj4ixY0h6zKQAAl-WySVY2Fhw
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveileder/diabetes-30-32#spesifikke-helsekrav-ved-bruk-av-legemidler-som-kan-gi-hypoglykemi


   
 

   
 

 

Oppstart for tarmscreeningprogrammet 
Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft starter gradvis opp nå før 
sommeren. Fastlegen er ikke direkte involvert i screeningprogrammet, men kan 
bli en viktig støtte for den enkelte deltager i beslutningsprosessen. Dersom en 
pasient har symptomer fra mage-/tarmtraktus, skal vedkommende ikke vente på 
innkalling til screening, men utredes og eventuelt henvises til videre 
undersøkelse etter vanlige kriterier. 
 

• Deltagere blir invitert første gang ved 55 års alder og det første årskullet 
som inviteres er de født i 1967 

• Tilbudet rulles gradvis ut i landet.  

• Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til 
Tarmscreeningprogrammet. 

• Man kan ikke velge screeningmetode selv. 

• Man kan reservere seg mot deltagelse. 
 

I starten av programmet vil metoden som tilbys være test for blod i avføringen annethvert år fra deltagerne er 55 til 
65 år gamle. Den enkelte deltager får tilsendt en immunologisk test (iFOBT eller FIT) som er spesifikk på humant blod. 
Fastlegen blir ikke involvert i distribusjon eller retur av prøvesett. Man trenger ikke forberede seg før man tar 
avføringsprøven; det er ikke nødvendig med diettrestriksjoner eller endring i bruk av faste medisiner (inkludert 
blodfortynnende medikamenter). 
 
Dersom det påvises blod over grense for positiv test, blir screeningsdeltakeren innkalt til koloskopi. På sikt er det 
planlagt at man går over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode, uten forutgående avføringstest. En 
deltaker som skal til koloskopi i screeningprogrammet får informasjon om å ta kontakt med screeningsenteret på 
forhånd dersom de: 
 

• bruker blodfortynnende behandling (som for eksempel Marevan, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Plavix og Effient, 
Lixiana). Acetylsalisylsyre kan brukes som vanlig.  

• har hjertestarter eller pacemaker  

• har kronisk hjerte-, lunge- eller nyresykdom 

• er, eller nylig har vært, under behandling for alvorlig sykdom 

• har nedsatt almenntilstand eller er pleietrengende 

• bruker medisiner for diabetes 

• har påvist smittsom sykdom eller vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden siste 12 mnd 
 
Fastlegen får epikrise fra en eventuell koloskopiundersøkelse, men ikke svaret på avføringstesten. 
 
Les mer om screeningsprogrammet, sensitivitet og spesifisitet og diverse annen informasjon til leger på 
Kreftregisterets informasjonsside.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kreftregisteret.no/screening/tarmscreening/utrulling/
https://www.kreftregisteret.no/screening/tarmscreening/fastlege/


   
 

   
 

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.  

 

Nordisk kongress i allmennmedisin – siste sjanse! 
Kongressen som avholdes i Stavanger 21.-23. juni 2022 har 850 påmeldte, men 
fortsatt plasser ledig. Kongressen er godkjent som 20 timer emnekurs forskning, 
og det arrangeres en egen prekongress 20.juni for unge allmennleger. Fond II 
dekker mye av kostnadene. ALIS i kommuner som søker om ALIS-tilskudd kan 
foreslå for kommunen at de bruker tilskuddet til å dekke resten.  
 
I tillegg til 10 felles keynote lectures er nesten 300 abstracts satt sammen til et 
detaljert program under disse hovedtemaene: Klinisk praksis, Utdanning, Ulikhet 
i helse, Forebyggende medisin, Helsetjenester, Teknologi og innovasjon, 
Epidemiologi og folkehelsepolitikk.  
 
Meld deg på kongressen i dag! 
Kongressens hjemmeside har mer informasjon og mulighet for nyhetsbrev. 
Kongressens facebookprofil 

 
UiO Foto Francesco Saggio 

De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa  

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo arrangerer 13. og 14. 
juni et kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin. Leger som arbeider 
med gamle står overfor mange og krevende etiske dilemmaer. Dette kurset gir 
deg kunnskap om og økt innsikt i etiske dilemmaer knyttet til behandling av 
gamle. Sentrale temaer er pasientautonomi, forhåndssamtaler på sykehjem og i 
allmennpraksis, beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling, 
samtykkekompetanse og tvang samt prioritering og ressursbruk. 
 
Kurset holdes på Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo den 13. og 14. juni. 
Påmeldingsfrist: 23. mai.  Kurset er godkjent av Den norske legeforening. For 
mer detaljer om godkjenning, program, påmelding og annet, se lenke(r): 
 
Meld deg på kurset her    

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

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.ncgp2022.no/registration
https://www.ncgp2022.no/
https://www.facebook.com/ncgp2022/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/2/34790/#tab1
https://www.legeforeningen.no/nfa

