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NYTT FRA NFA  

 

NFA-styret ønsker alle NFA medlemmer fint sommervær, innboksfri og 
gode dager med de nærmeste. I strevsomme tider hjelper det med påfyll! 
Noen hundre av dere hentet ny energi på våruka i mai eller på Nordisk 
kongress i juni. Nå håper vi sommeren vil gi alle mulighet til å fylle på med 
det som gir den enkelte styrke og lyst til å fortsette. Det er en rik jobb å 
hjelpe andre å finne sin vei til et godt liv i god helse.  
 
Å finne ro i sitt eget liv er et godt skritt på veien. God sommer!  

 

Kvalitetsprisen tildelt Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19 
På landsstyremøtet 31.mai mottok innsatsgruppen Kvalitetsprisen for 
primærhelsetjenesten. Innsatsgruppen dekket et stort behov for kontinuerlig 
oppdaterte råd til primærhelsetjenesten og fylte dermed et stort tomrom. 
Innsatsgruppen jobbet hardt og lenge både opp mot myndighetene og ut til 
allmennlegene. Også mange andre har lest de over 150 nyhetsbrevene 
innsatsgruppa har sendt ut. Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev tok imot 
den velfortjente prisen på vegne av styrene i NFA og AF. 
 
Les mer om prisutdelingen hos Allmennlegeforeningen 
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Informasjon om fondsmidler forvaltet av legeforeningen 
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt 
Fra legatet kan det i år deles ut totalt kroner 200 000 kroner som midler til 
forskning på obstruktive lungesykdommer hos barn og voksne. Pengene skal 
benyttes til et klinisk eller annet relevant forskningsprosjekt og skal benyttes som 
drifts- eller lønnsmidler. Ytterligere informasjon om legatet finner du her. 
Søknadsfrist: 1. september 2022 
  
Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 
Fra legatet kan det i år deles ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter 
vedrørende diabetes. Det kan utdeles totalt kr 540 000 fra legatet. Pengene skal 
benyttes som drifts- eller lønnsmidler. Les mer om Johan Selmer Kvanes' legat her. 
Søknadsfrist: 1. september 
  
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. Her finner du utfyllende informasjon om fondet.  
Søknadsfrist: 1. oktober 
 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/kvalitetspris-for-primarhelsetjenesten/
http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6ebp-2F6y6Lj1NYNKIskF5tCfjFJeebjr3eMu51NX-2FsxiZYGmBEyvQ0ixkvhCsspv8pnn8qcisv1Sd38ZC3-2F2yWCH36z34_pLZWGOQm-2B17e4IXDg0uR6TunKTYp9CnYGb0x4lWDdVQQcrUEDxdi-2BKPraloyq5zxbhgIdpq24d-2F-2BmfpoNRA3A675P7EOj3T9ximmWjeU9N1d5Yscq-2BPnp9nQXBdO528Gk5KrR5EDDRxdVkorrnXnhBj3E5by9aXU8uwl9kWWDRS0zQrpJ1tHO-2BGdggEepjI5DOweR5fsI3tu-2BoPA9cAAf7gO01-2BlZNH648NaWRstnaRmlL7jlXg0Qdh75xU38d1-2FqjHgDTLDvDu7PykeSOpU7Uq-2FnCLzKaUuS9b8UzJuOKPMiszBeL8BhH-2FYQ5x5taMtegS0CQpsSkNrrFsL7SfotrgGG-2BbIgsfmGQ3FprgtPkmqbTHGTF5uEEdw8PflAcvXCpum8CnKZdxN3aAyUa34d6hg1ymBMgfrFuxdkbFb7K2NIu1mRs5rmQzSVG-2FusuQc-2Bo7n62jltfh5sYFHl6hekA-3D-3D
http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6ebp-2F6y6Lj1NYNKIskF5tCfjFJeebjr3eMu51NX-2FsxiZYGmBEyvQ0ixkvhCsspv8pnn8qcisv1Sd38ZC3-2F2yWCH36z34_pLZWGOQm-2B17e4IXDg0uR6TunKTYp9CnYGb0x4lWDdVQQcrUEDxdi-2BKPraloyq5zxbhgIdpq24d-2F-2BmfpoNRA3A675P7EOj3T9ximmWjeU9N1d5Yscq-2BPnp9nQXBdO528Gk5KrR5EDDRxdVkorrnXnhBj3E5by9aXU8uwl9kWWDRS0zQrpJ1tHO-2BGdggEepjI5DOweR5fsI3tu-2BoPA9cAAf7gO01-2BlZNH648NaWRstnaRmlL7jlXg0Qdh75xU38d1-2FqjHgDTLDvDu7PykeSOpU7Uq-2FnCLzKaUuS9b8UzJuOKPMiszBeL8BhH-2FYQ5x5taMtegS0CQpsSkNrrFsL7SfotrgGG-2BbIgsfmGQ3FprgtPkmqbTHGTF5uEEdw8PflAcvXCpum8CnKZdxN3aAyUa34d6hg1ymBMgfrFuxdkbFb7K2NIu1mRs5rmQzSVG-2FusuQc-2Bo7n62jltfh5sYFHl6hekA-3D-3D
http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6ebp-2F6y6Lj1NYNKIskF5tCfjtyQ9ngIb-2FIErycQzi32ieyOGKa0rB5KK1FQrxFD9Mq5saCU8-2Bryj0Kb77L68lucoCjPN_pLZWGOQm-2B17e4IXDg0uR6TunKTYp9CnYGb0x4lWDdVQQcrUEDxdi-2BKPraloyq5zxbhgIdpq24d-2F-2BmfpoNRA3A675P7EOj3T9ximmWjeU9N1d5Yscq-2BPnp9nQXBdO528Gk5KrR5EDDRxdVkorrnXnhBj3E5by9aXU8uwl9kWWDRS0zQrpJ1tHO-2BGdggEepjI5DOweR5fsI3tu-2BoPA9cAAf7gO01-2BlZNH648NaWRstnaRmlL7jlXg0Qdh75xU38d1-2FqjHgDTLDvDu7PykeSOpU7ffz7Na6g0s4LDJrH8yyz4KiNjYqeFC3c4rOimY6vS5nwtRkMbXROT7NQDUAdptCLidlh36-2FjNxB0YcR6DwoYg-2FlHgHGpmNfWDqIV9Sm4huNDQQF6lE74MbBJ9S-2BuOmvvb5AtfphGzlAakIvFlFzDaI40S1DhXBBteDSqyUkuod5VniVePMfyS5dIjlDjkvgSQ-3D-3D
http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6ebp-2F6y6Lj1NYNKIskF5tCfjSKqFarP5uJThzbBTKHisAVmNCGXga0GUwxdBzgNq6594dDkNrfU8vSe-2Bt47uCY0NUn2PZfhpVm-2FQB-2B1wRchM5gh-2FrCmNnGm8kcXe9iDtCJU-3DGZz0_pLZWGOQm-2B17e4IXDg0uR6TunKTYp9CnYGb0x4lWDdVQQcrUEDxdi-2BKPraloyq5zxbhgIdpq24d-2F-2BmfpoNRA3A675P7EOj3T9ximmWjeU9N1d5Yscq-2BPnp9nQXBdO528Gk5KrR5EDDRxdVkorrnXnhBj3E5by9aXU8uwl9kWWDRS0zQrpJ1tHO-2BGdggEepjI5DOweR5fsI3tu-2BoPA9cAAf7gO01-2BlZNH648NaWRstnaRmlL7jlXg0Qdh75xU38d1-2FqjHgDTLDvDu7PykeSOpU7aJhbBcP1C4L2o0deiIETkKUgr27UYsctc3V1AiLmPfyldLvFob12S-2BucZRcUAtEveNZIJUZ0kj6bT-2BlUCOcb0f9vHfgbBsntNaQjNOlGw0AGfWrMfv3QfbIBk-2F5WTUStpRnSG56dSBX7X6sve1gTMOt3lJYoUisGGi5SEhsMh64XZQ1FuIJ-2BghMB083fLUPow-3D-3D
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

 

Utlysning av ekstra Allmennlegestipend  
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i sitt mandat å utfordre kolleger i 
førstelinjen til forskningsprosjekter på relevante tema. Nå utlyses tre slike 
tilleggsekstrastipender på inntil 6 måneders arbeid:  

• Primærhelsetjenester til flyktninger 

• Kriseberedskap i primærhelsetjenesten 

• Fastlegekrisen 
Søknadsfristen er 15. september. Søknader må være forankret i et forskningsmiljø. 
Les mer om tilleggsstipendene her.  
 

 

Call for Action fra Nordisk kongress i allmennmedisin 
Nordisk kongress for allmennmedisinsk forskning fant sted i Stavanger 21.-23. juni. 
Deltakere fra 17 land utvekslet kunnskap, forskningsprosjekter – og bekymring for 
allmennmedisinens vilkår i mange land. På kongressens siste dag ble det vedtatt 
ett Call for action – en oppfordring til alle beslutningstakere om å sikre at alle har 
tilgang til å velge en fastlege som kjenner dem over tid.  
 
Les Call of action på NFA sine facebookprofil 
 

 

NOKLUS anbefalte labprøver 
 
Lurer du på om du har riktig prøverepertoar på laboratoriet? NOKLUS har i samråd 
med NFA revidert sine anbefalinger om hvilke analyser som bør tilbys i norske 
legekontor.  
Den oppdaterte anbefalingen ligger her 
 

Bak pålogging tilbyr noklus.no gratis opplæringsplan i labarbeid, labprosedyrer og e-læringskurs med både teori, 
filmer og pasienthistorier. E-læringskursene er populære og per 20. juni 2022 er ca 1900 e-læringskurs gjennomført 
på legekontor og legevakt i 2022. Her er noen anbefalte eksempler:  
For leger:  

• «Laboratorieprøver ved infeksjoner» er godkjent som seks timers valgfritt kurs i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin 

• «Venøs blodprøvetaking» og «Kapillær blodprøvetaking» er spesielt aktuelt for leger som tar prøver selv  
For medarbeidere:  

• Glukosemåling på legekontor, CRP i legekontor, Venøs blodprøvetaking, Kapillær blodprøvetaking, 
Prøvetaking ved Covid-19, Urinveisinfeksjon, Laboratorieundersøkelser i legekontor, Kvalitetsarbeid 

 

 
Lars Lien og Tore Willy Lie. Foto: 
Helge Toft/NKROP 

Ny bok om integrert behandling av rus og psykiske lidelser 
Det har kommet ut en ny bok på Fagbokforlaget. Redaktører er Lars Lien og Tore 
Willy Lie, begge fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og 
psykisk lidelse (NKROP). Med boka «Sammensatte problemer, Sammenvevde 
tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser» ønsker redaktørene at alle 
som arbeider med mennesker med en kombinasjon av rus og psykiske lidelser og 
deres pårørende skal la seg inspirere til bedre samhandling. 
Les mer om boka her 
 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/allmennmedisinsk-forskningsutvalg-utlyser-3-ekstrastipender/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5250070058412311&id=1105140896238602
https://www.noklus.no/media/qvedxles/anbefaling-for-laboratorievirksomhet-allmennlegekontor.pdf
https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/Norskforeningforallmennmedisin/Delte%20dokumenter/Medlemsinformasjon,%20brev/2022/noklus.no
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/aktuelle-saker/ny-bok-om-integrert-behandling-av-rus-og-psykiske-lidelser/


   
 

   
 

 

Detaljert  kols-veileder hos Norsk forening for lungemedisin 
Helsedirektoratet publiserte i vår Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering 
og behandling av kols, basert på en arbeidsgruppe med sterk representasjon fra 
Norsk forening for lungemedisin. Retningslinjen er vinklet inn mot 
primærhelsetjenesten.  
 
Norsk forening for lungemedisin fikk anledning til å legge ut det detaljerte utkastet 
som en veileder. Her kan interesserte finne mer omfattende  informasjon, bl.a. 
flytdiagram for behandling av kols, kriterier for henvisning til 
spesialisthelsetjenesten og annen informasjon som ikke kom med i den nasjonale 
retningslinjen. Foreningen planlegger å oppdatere veilederen løpende. 
 

 
Venstresidig leukokori. Foto: 
Tidsskrift for den norske 
legeforening.  

Fra organspesialisten - Retinoblastom 
NFA mottar stadig henvendelser fra organspesialister og pasientforeninger om 
enkelt-tilstander. Da forklarer vi hva det innebærer å jobbe med en uselektert 
populasjon, og at allmennlegens fordypning må skje rundt legens pasienter og ikke 
tilstander som legen sjelden eller aldri støter på. Likevel ønsker vi iblant å formidle 
noen faglige påminnelser som vi håper kan være til nytte.  
 
 

I dag minner vi om at mulig retinoblastom tilsier en hastehenvisning. Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom 
på OUS Ullevål behandler de 4-5 tilfellene hvert år. De forteller at ventetiden til undersøkelse hos øyelege kan være 
kritisk for disse barn, noen barn mister øyet eller livet på grunn av forsinkelser. Behandlingstjenesten kontakter derfor 
alle landets øyeleger og andre aktører for å sikre de aktuelle barna rask tilgang. Allmennleger og helsestasjoners 
bidrag er å flagge henvisningen som en hastesak, jfr siste versjon av veileder for Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten: 
 
Fravær av rød refleks (leukokori) eller plutselig oppstått strabisme gir særlig mistanke om malign sykdom og bør 
utløse umiddelbar henvisning til spesialisthelsetjenesten, se Prioriteringsveileder kapittel 2.10 Ondartet sykdom i øyet, 
orbita eller øyets omgivelser – mistanke. Helsestasjonslege har ansvar for at det blir ringt øyeavdeling i 
spesialisthelsetjenesten for å bekrefte at henvisning sendes og for å sikre rask oppfølging. 
 
Les mer om retinoblastom i NEL 
 

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.  
  

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-lungemedisin/fag/veiledere/retningslinjer-for-kols/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-lungemedisin/fag/veiledere/retningslinjer-for-kols/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/oyesykdommer/tilstander-for-oyesykdommer/ondartet-sykdom-i-oyet-orbita-eller-oyets-omgivelser-mistanke
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/oyesykdommer/tilstander-for-oyesykdommer/ondartet-sykdom-i-oyet-orbita-eller-oyets-omgivelser-mistanke
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/oye/tilstander-og-sykdommer/netthinnen-retina/retinoblastom
http://www.legeforeningen.no/amff


   
 

   
 

 

UTLYSNING STIPEND FORSKNINGSFONDET (AMFF)  
Moden for en forandring? Allmennmedisinsk forskningsfond har nå ny 
utlysningsrunde for ph.d. prosjekter, med søknadsfrist 15.sept.  
Les mer her.  
 
 

  
 

SKIL-artikkel kåret til Paper of the year 2021 
 
Tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care kåret på Nordisk kongress 
i allmennmedisin i Stavanger artikkelen «Improving drug prescription in general 
practice using a novel quality improvement model» til Paper of the year 2021. 
Artikkelen av Nicolas M F Øyane, Morten Finckenhagen, Sabine Ruths, Geir Thue 
og Anne Karin Lindahl beskriver effekten av et kvalitetsfordringsprosjekt på 
forskrivning av legemidler til pasienter over 65 år. Opplegget er basert på et klinisk 
emnekurs i regi av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL).  
 
Senter for kvalitet i legetjenester forsetter å imponere, sier styreleder Marte 
Kvittum Tangen. Les mer kåringen her 
  

Guro Haugen Fossum Foto: 
Privat 

Forskerne sparer måneder og år på å bruke PraksisNett for å rekruttere til 
studier 
Allerede etter et par uker hadde PraksisNett rekruttert halvparten av de 60 
fastlegene vi trengte til studien om bedre behandling av bihulebetennelse, sier 
forsker Guro Haugen Fossum. Fastlege Stein Jarle Pedersen over-rekrutterte ved 
hjelp av PraksisNett til sin studie om beslutningsstøtte ved skulderplager. Samtidig 
sliter prosjekter som ikke kan benytte dette forskningsnettverket med 
rekrutteringen, og bruker måneder og år på inkludering.   
 
Les mer om effekten av PraksisNett her. 
 

 
Marte Kvittum Tangen Foto: 
Legeforeningen 

Helseforetakene stod for 6 ganger flere forskningsartikler innen kommunal helse 
og omsorg enn kommunene 
I perioden 2017-2019 publiserte norske forskningsmiljøer totalt 2.262 
forskningsartikler relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse 
bidro universitets- og høgskolesektoren med cirka 55 prosent, mens 
helseforetakene (sykehusene) stod for 26 prosent. Forskningsinstituttene, som 
blant andre Folkehelseinstituttet og NORCE, stod for 11 prosent.  
 
Kommunenes bidrag utgjorde bare 4 prosent at det totale publikasjonsomfanget – 
som betyr mer enn seks ganger høyere andel fra helseforetakene enn fra 
kommunene selv. 79 prosent av artiklene var innenfor fagområdet medisin og 
helsefag. Allmennmedisin har ikke en egen kategori.  
 
Les mer om rapporten «Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og 
omsorgstjenester – kartlegging av resultater av forskningen og erfaringer fra 
kommunal sektor». 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/utlysning-av-ph.d.-stipender-fra-allmennmedisinsk-forskningsfond/
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2976264/Improving%2bdrug%2bprescription%2bin%2bgeneral%2bpractice%2busing%2ba%2bnovel%2bquality%2bimprovement%2bmodel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2976264/Improving%2bdrug%2bprescription%2bin%2bgeneral%2bpractice%2busing%2ba%2bnovel%2bquality%2bimprovement%2bmodel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/06/28/norsk-studie-karet-til-paper-of-the-year/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/forskerne-sparer-maneder-og-ar-pa-a-bruke-praksisnett-for-a-rekruttere-fastleger-til-studier/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/helseforetakene-stod-for-6-ganger-flere-forskningsartikler-innen-kommunal-helse-og-omsorg-enn-kommunene/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/helseforetakene-stod-for-6-ganger-flere-forskningsartikler-innen-kommunal-helse-og-omsorg-enn-kommunene/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/helseforetakene-stod-for-6-ganger-flere-forskningsartikler-innen-kommunal-helse-og-omsorg-enn-kommunene/


   
 

   
 

Foto: Vidar Sandnes 

Forskerskolen: Fra statlig million-støtte til dugnad og spleiselag  
Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin, NAFALM, drives videre i det første 
året uten støtte fra Forskningsrådet. – Vi vet ennå ikke hvor bærekraftig dagens 
løsning er, men det er en samstemt vilje fra det allmennmedisinske 
forskningsmiljøet om at dette er noe vi må få til, sier NAFALM-leder Anja Brænd. 
 
Les mer om NAFALM og intervjuet med Anja Brænd her. 
 

Foto: Lisbeth Nilsen 
 

Forskningsmiljøet i Bergen feirer 50 år med jubileumsbok 
Det allmennmedisinske forskningsmiljøet har vært en spydspiss, og gjør seg 
bemerket både i Norge og utlandet. Steinar Hunskår har skrevet en jubileumsbok 
som beskriver hvordan de har bygget opp miljøet.  
 
Legeforeningen har spilt en avgjørende rolle for å utvikle dette viktige miljøet for 
norsk og internasjonal allmennmedisin. Denne støtten er viet et halvt kapittel i 
boken, og er et eksempel på hvordan legene selv kan starte prosesser som uten å 
vente på helsemyndighetene.  
Les mer om jubileet i Utposten 
 

 

Foto: Zoltan Tot 

Diskusjon med legen om nettinfo mer enn doblet sannsynligheten for 
livsstilsendring 
En studie blant diabetesforbundets medlemmer viser at de som diskuterer 
helseinformasjon fra nettet med legen sin har større sjanse for å lykkes med 
livsstilsendring. Den samme forskergruppen har vist at også deltakelse i 
onlinegrupper øker sannsynligheten for livsstilsendringer. Sisteforfatter Anne 
Helen Hansen, spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin, overlege ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og førsteamanuensis ved Institutt for 
samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, kommenterer funnene. 
 
Les mer om studiene her. 
 

ALLMENN-NYTT  

 
 

 
Alexander Wahl,  fastlege og redaktør for primærhelsetjenestedelen av biblioteket, 
presenterer internasjonale allmennmedisinske nyheter. Vi anbefaler temasiden 
Allmennmedisin på Helsebiblioteket for videre utforskning. Her kommer allmenn-
nytt nr 6/22. 

CT kalsiumskår av hjertet gir lite tilleggsnytte ved vurdering av risiko for hjertesykdom (primærprevensjon) 
I en systematisk oversikt i tidsskriftet JAMA har forskere vurdert nytten av kalsiumskår målt med CT som metode for 
vurdering av risiko for hjertesykdom. Kalsiumskår målt med CT er egnet til å avkrefte koronarsykdom ved mistanke 
om angina pectoris. Undersøkelsen er imidlertid ikke egnet til screening av asymptomatiske pasienter. 
I den systematiske oversiktsartikkelen i JAMA (1) konkluderte forskerne med at fordelene ved undersøkelsen ikke var 
stor nok til å forsvare ulempene undersøkelsen medførte (som tilfeldige funn, strålerisiko og kostnad). 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/fra-statlig-million-stotte-til-dugnad-og-spleiselag-for-forskerskolen/
https://www.utposten.no/journal/2022/4/m-23/Bergensforskere_feiret_50_%C3%A5r_med_akademisk_allmennmedisin
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/diskusjon-med-legen-om-nettinfo-mer-enn-doblet-sannsynligheten-for-livsstilsendring/
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35467692/


   
 

   
 

 
Risikokalkulator NORRISK 2 anbefales ved vurdering av intervensjon ved primærforebygging av hjerte- og 
karsykdommer i primærhelsetjenesten. 
 
Hvor fant jeg nyheten? 
Helsebiblioteket gir tilgang til nyhetsabonnement fra McMaster University i Canada. De frigir regelmessig selekterte 
nyheter som har gjennomgått kritisk vurdering. Du kan selv melde deg på her. 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. 
Dersom du føler behov for å friske opp hukommelsen mht ØNH- undersøkelse, kan du få hjelp av en videosnutt. 
 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 

Revidert helsekort for gravide – kan bestilles her 
Helsekort for gravide er revidert. Endringene består i:  

• Det er ikke lenger anbefalt å screene for asymptomatisk bakteriuri 

• Det er lagt til en mulighet for å markere om det er søkt godkjenning som 
medmor. 

• Helsekortet har sort skrift for å skille det fra det gamle som hadde blå 
skrift. 

• Man kan ikke lenger bestille blanketten, den må trykkes ut lokalt.  

• EPJ-leverandørene blir varslet. 
Last ned det nye helsekortet hos Helsedirektoratet  
 

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.  

 

PMU 2022 
 
Hovedkomitéen for PMU 2022 er hoppende glade for å ønske velkommen til Oslo 
og PMU med ekte sosiale møtepunkter mellom venner og kollegaer, en rekke 
spennende kurstilbud og kulturelle opplevelser som krydrer det hele. Sett av uke 
43 og ta med hele legekontoret på kurs!  
 
Mottoet for PMU 2022 er «Helse for alle?» hvor vi på forskjellige måter lar 
spørsmålstegnet utfordre idealet om god helse for alle. Vi fokuserer både på 
fastlegeordningen som en viktig ordning for å sikre lik helsehjelp i Norge, samt på 
hvordan allmenn- og samfunnsmedisinen kan bidra til å legge premisser for god 
helse for alle. Dette preger flere av kursene og ikke minst plenumsforelesningene. 

https://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Account/Register
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/prosedyrevideoer-for-spesialistkandidater
https://www.youtube.com/watch?v=dt0hDagF4VQ
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/helsekort-for-gravide
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/


   
 

   
 

 
Les mer om de forskjellige kursene på https://www.pmu2022.no - påmeldingen 
åpnet i uke 25. Følg også med på informasjonen som gis på Facebooksiden til PMU.  
 

 Kort nettkurs om skeiv helse 
Klar for en basal innføring om skeiv helse? Meld deg på et kort, gratis nettkurs i 
regi av klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, fagmiljøet i sexologi ved 
Universitetet i Agder, Skeive Sørlandsdager og FRI Agder. 
Helse for alle – skeive som streite 
 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.pmu2022.no/
https://www.facebook.com/primaermedisinskuke
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=310
https://www.legeforeningen.no/nfa

