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NYTT FRA NFA  

 

Septembersjekking 
#sjekkdeg sier vi - «Det er enkelt! Bestill time hos fastlegen i dag.»  
Men for noen er dette alt fra enkelt. 
Også i år setter #sjekkdegkampanjen søkelys på kvinnene som ikke følger 
livmorhalsprogrammet. De 3 av 10 kvinnene som ikke sjekker seg. Kvinner som alle 
har sin grunn til at de ikke har tatt denne prøven. For dem kan kanskje det kjappe 
#sjekkdeg-dyttet provosere om det å ta prøven er utfordrende. Les mer her. 
 

Ill: Biorender.com 

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B 
Hepatitt B-veilederen er revidert med nytt innhold og design. Den er utarbeidet av 
Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, 
Norsk gastroenterologisk forening, Norsk barnelegeforening og Norsk forening for 
allmennmedisin.  
 
Du finner veilederen på www.hepatittfag.no.  
 

 

Fontenehus – støtte til aktivitet  
Fontenehus kan være et nyttig verktøy for å støtte sine pasienter ut av passivitet, 
til deltakelse i et arbeidsfellesskap, og til en hverdag med mening. Fontenehusene 
gir blant annet støtte til å komme (inn) i jobb eller studier, finne bolig, rydde i 
økonomien, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse andre praktiske 
utfordringer.  Ambisjon om ordinær jobb er ikke et krav. 
 

Hensikten med Fontenehus er å bygge broer over sårbare overganger i et fragmentert helse- og velferdssystem. 
Tilbudet er aktuelt ved behandling/sykmelding på grunn av psykisk uhelse, og bidrar til økt livskvalitet for mange som 
mottar AAP, eller uføretrygd.  
 

• Man trenger ikke henvisning, tilbudet er gratis og uten tidsbegrensning.   
• Fontenehusene er livssynsnøytrale og politisk uavhengige. 
• Det finnes 21 Fontenehus i Norge, og over 300 i verden. Flere kommuner ønsker å etablere Fontenehus.  

Mer informasjon finner du her 
• Psykemeldt – Hva nå? En rapport om sykemeldingens effekt og hvordan å unngå bivirkningene 
• Hjemmesiden til Fontenehus Norge  

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/septembersjekking/
http://www.hepatittfag.no/
https://static1.squarespace.com/static/5b7b1a42c258b45a4655c5ed/t/62f589a08fced53dfd2eca76/1660258733670/Psykemeldt+hva+na%CC%8A+-+Publisert_12_august2022.pdf
http://www.fontenehus.no/
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

 

Kommunikasjon med pasienter  
Det er sjelden å se så positiv bokomtale som den Edvin Schei skrev i juni om 
kommunikasjonsboka til legene Trond A. Mjaaland og Bård Fossli Jensen:  
 
Dette er den beste boken om pasientkommunikasjon jeg har hatt mellom mine 
hender. De 178 oversiktlige sidene oser av at forfatterne, erfarne 
kommunikasjonsundervisere, har lært av sine kursdeltakere hva de må si for å bli 
forstått. Har vi tid til dette da? Ja det har vi. 
 
Les hele bokanmeldelsen her  
 
 

 

Påminnelse - ekstrastipend  
Vi minner om at Allmennmedisinsk forskningsutvalg har utlyst tre tilleggsstipender 
på inntil 6 måneders arbeid:  

• Primærhelsetjenester til flyktninger 

• Kriseberedskap i primærhelsetjenesten 

• Fastlegekrise 
Søknader må være forankret i et forskningsmiljø. Søknadsfristen er 15. september, 
samtidig som fristen for "vanlige" Allmennlegestipender.  
Les mer om tilleggsstipendene her  
Les mer om vanlige allmennlegestipend her 
 

 

Har du lyst til å bli gruppeveileder for kolleger i allmennmedisin? 
Legeforeningen starter utdanning av et nytt kull gruppeveiledere til 
spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kurset består av tre 4-dagers kurs over 2 
år, det første kurset finner sted 23.–26. januar 2023 på Pellestova Hotell på Hafjell 
nord for Lillehammer.  

På kursene er det mye egenaktivitet. Deltakerne blir godt kjent med hverandre, og lærer 
veiledningspedagogikk og metoder for gruppeledelse. Etter første kurs starter deltakerne egne 
veiledningsgrupper. Erfaringene som gjøres i veiledningsgruppene brukes videre i utdanningen. 
 
Vi har spesielt behov for nye veiledere i Vestfold, Telemark, Agder, Nordmøre, Innlandet og Trondheim. Bor du 
et annet sted, så søk allikevel! Vi trenger spesialister med engasjement for faget og glede av å veilede. Send en 
søknad med begrunnelse for hvorfor du mener du er egnet, sammen med en kort CV. Ta gjerne med navn på 
en kollega du kan ha som referanse. 
 
Les mer om Legeforeningens utdanning av veiledere.  
Ta kontakt med din lokale veilederkoordinator i Legeforeningen ved spørsmål.  
Søknaden sendes til Veiledningsgrupper@legeforeningen.no  
 
 

https://tidsskriftet.no/2022/06/anmeldelser/glimrende-om-bli-god-pa-kommunikasjon
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/allmennmedisinsk-forskningsutvalg-utlyser-3-ekstrastipender/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/allmennmedisinsk-forskningsutvalg-afu-utlyser-stipend-varen-2023/
mailto:Veiledningsgrupper@legeforeningen.no
mailto:Veiledningsgrupper@legeforeningen.no
https://www.legeforeningen.no/contentassets/cf1f1cd604904b418b506a9e7ef26a06/hefte-om-veilederutdanningen-13.10.2016.pdf
https://www.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Allmennmedisin/Veiledningsgrupper/veilederkoordinator/
mailto:Veiledningsgrupper@legeforeningen.no


   
 

   
 

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 resepter til bruk på andres indikasjon 
Dette er et av 10 GKV-anbefalinger fra Norsk forening for Allmennmedisin.  
 
Legeforeningen minner også om at medisinske undersøkelser, behandling og forskrivning av legemidler i 
utgangspunktet er legens ansvar. Forskrivende lege har ansvar for indikasjonsstilling og for delegering av 
behandling inkludert injeksjonsbehandling.  
 

• Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper. Bare den som selv er faglig kvalifisert til å 
utføre en oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det forutsettes 
at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik 
delegering gis.  

 

• Leger kan delegere arbeidsoppgaver til annet helsepersonell, men legen må da konkret vurdere om 
det er forsvarlig å overtale ansvaret til andre, blant annet ut fra oppgavens art, personellets 
kvalifikasjoner og den oppfølgningen som gis.  
 

• Det er rekvirerende leges ansvar at medhjelperen har tilstrekkelig kompetanse. Legen skal gi 
nødvendige instruksjoner og føre tilsyn med medhjelperen. Dette innebærer at ansvarlig lege må 
være tilgjengelig for å gi råd, veiledning og instruksjon. 
 

• Med mindre legen kan sikre en forsvarlig gjennomføring, med tilstrekkelig opplæring, kontroll, tilsyn 
og oppfølgning frarådes inngåelse av avtaler om å stå ansvarlig for annet personells behandling. 
 

• Dersom det inngås denne typen avtaler, innebærer det at legen er ansvarlig for behandlingen,. Legen 
påtar seg ansvaret for at den gjennomføres i samsvar med lovpålagte krav, herunder at vurdering, 
indikasjon, informasjon, behandling og oppfølgningen er forsvarlig. Det betyr at legen må være mer 
involvert i virksomheten enn bare å foreskrive legemiddelet. 
 

I denne saken kan du lese om Helsetilsynets vurderinger da de ga advarsel til lege som skrev ut kenacort og 
xylocain til en fysioterapeut som injiserte i ledd.  
 
 
 
 
 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/53f132c83cbf4569b9a0d32dbc4a36ef/nfa-anbefalinger-2020.pdf
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynssaker/2021/lege-lot-fysioterapeut-gi-injeksjoner-i-ledd-uten-a-ta-leges-ansvar-fikk-advarsel-for-brudd-paa-reglene-om-medhjelper/


   
 

   
 

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.   

 
Foto: Privat 

Et nytt samtaleverktøy for MUPS-pasienter hjalp fastlegene 
«Før visste jeg ikke hvordan jeg kunne hjelpe disse pasientene. Men nå kan jeg 
bruke verktøyet for å hjelpe dem». Det sier en av fastlegene i studien der fastlege 
Cathrine Abrahamsen har testet bruken av samtaleverktøyet hun selv har utviklet.  
 
Samtidig som forskningen går videre, arrangerer Abrahamsen nye kurs i bruk av 
den enkle kognitive teknikken ICIT (Individual Challenge Inventory Tool). Verktøyet 
dreier fokus fra symptomer til mestring for en pasientgruppe mange synes det er 
vanskelig å hjelpe.  
 
Les mer om ICIT og forskningen her.   
 

 
Ina Grung. Foto: privat 

Fastleger som lytter er til hjelp ved depresjon 
Som nyutdannet lege ble jeg lett usikker når folk kom til meg med psykiske 
problemer. Jeg skulle ønske at jeg den gang hadde visst at jeg ikke alltid 
behøvde å sende pasienten videre, men at jeg kunne gi god hjelp bare ved 
å lytte og støtte, sier fastlegevikar Ina Grung. Hun har forsket på fastlegens 
rolle i depresjonsomsorg.  
Les mer om forskningen og hvordan pasientene setter pris på fastlegens 
oppfølging.  
 

 
Marit Nymoen. Foto: Steffi 
Wilhelmsen 

En inntakssamtale endret hastegraden for pasienter som var henvist til DPS 
Ved gjennomføring av inntakssamtale til DPS kan behandler justere 
maksimalventetiden. I en undersøkelse viste det seg at 27 % ble justert opp i køen 
og fikk redusert maksventetid, 19 % ble justert ned i køen. Det ble ikke påvist at 
kvaliteten på henvisningen kunne forklare justeringene.  
 
Les mer om undersøkelsen her. 
  

 

To legater med søknadsfrist 1.september   
Har du et prosjekt på gang som omfatter obstruktiv lungesykdom eller diabetes?  
Disse legatene kan bidra til å dekke lønns- eller driftskostnader: 
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt 
Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 
 

http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/et-nytt-samtaleverktoy-for-mups-pasienter-hjalp-fastlegene/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/pasientenes-opplevelse-fastleger-som-lytter-er-til-hjelp-ved-depresjon/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/pasientenes-opplevelse-fastleger-som-lytter-er-til-hjelp-ved-depresjon/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/en-inntakssamtale-endret-hastegraden-for-pasienter-som-var-henvist-til-dps/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/trelasthandler-a.-delphin/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/johan-selmer-kvanes-legat/


   
 

   
 

 

Påminnelse - 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. 

ALLMENN-NYTT  

 
 

 
Alexander Wahl, fastlege og redaktør for primærhelsetjenestedelen av biblioteket, 
presenterer internasjonale allmennmedisinske nyheter. Vi anbefaler temasiden 
Allmennmedisin på Helsebiblioteket for videre utforskning. 

Hvor effektiv er behandling mot allergisk rhinitt? 
Kortison nesespray oppnår bedre symptomlindring (~78%) versus antihistaminer nesespray (~58%). Kombinasjon med 
begge gir neppe klinisk relevant effektbedring. Orale antihistaminer reduserer symptomer med ~10-30% 
 
Flere antihistaminer og nesesprayer er reseptfrie legemidler, men kan også skrives på resept i større kvanta.  Når 
antihistaminer sammenlignes med hverandre, har de omtrent samme effekt. Imidlertid viser en systematisk 
oversiktsartikkel (13 RCTs) at det er liten klinisk meningsfull forskjell i å legge til nasale antihistaminer sammen med 
kortisonnesespray. 
 
Hvor fant jeg nyheten?  
Helsebiblioteket har en samling podkaster på siden Effektiv medisinsk oppdatering. En favoritt er Best Science 
Medicine Podcast – denne har en noe pludrete stil, men hviler på et grundig arbeid som refereres skriftlig som TOOLS 
FOR PRACTICE nederst på siden til hver enkelt podcast. 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. I dagens videoer gjennomgås 
prosedyre for å «bagge» med ansiktsmaske. 
 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 
  

 

Revidert nasjonal retningslinje for LAR-behandling av opioidavhengighet 
I mai kom det nye retningslinjer for LAR. Retningslinjene tar opp i seg noen nye 
elementer som er relevante for allmennleger.  

• Økt handlingsrom for individuell tilpasning av utlevering og kontroll 

• Flere legemidler og legemiddelformer kan brukes, unntaksvis også 
langtidsvirkende morfin  

• Lavterskel-LAR (stabilisering i påvente av at pasienten vurderes tatt inn i 
LAR) 

http://url742.legeforeningen.no/ls/click?upn=j0TWeo6aijsaFllLGlO-2BcmQCWcBdLkCfgkaw-2Fw5O6eZsj7rqAMJBZMERzjUsaJKxBYs33tuvyiZyMejJeaeAGdfxqkVwGIL1s-2BJ2tZGU0pRmv0l2FK1gMka-2BkbkqfsRwdu4uCN9DGP81nnf-2FganL22LQPdrdfKZCroWSefuX3og-2FDNKLLEXoyjEZ9-2FuHUaZO9cYaBpJEdj8L2Ccfcrf-2BkywzcLH1byhG8sWTgywWSo-2FOlhjhEYJ2a7D5tJ-2F71E5e8LwURt6O8WdF2wrBTtdm6w-3D-3DH5tZ_TcK4HU0RW2hVCNXM8iVRTayKKzrFD3ewtA0HTI7HGYA8oFzkYemrHNREauQNlaZiLtIRfzrDd7bFqViUwJBdWkyQNoH5ovgirndA-2Fe08gQnt6Q0mu2HWUZ1ntPjBokgflWQejSmOrkmPDzjgHxTlUo19fmP-2BJbu38F-2FhcLl23deMyWYp2KYq32Wn1upJTjj7WnRDYHOGnyWVRqt-2BIbGx8ma9oENwR8mB9EJEBNbb7dtY1LO2j6c6B-2F35nbKv80Cskw0aF5GWRPc3Q3c-2BACoCeErKLdXFHN8IPJ1-2Fe9Kpfo-2BAYokyjJzuz8GkZ-2BcR8do0neuxjxW7u2dC5feRka4xuZNKsoGedgFcZwNINBWUgIzokCbUVeivy0IDj0uHQVNFFOZLb6Cw-2FO1hOYo1VAh224Ec2FUa1BlS4JhN0rop9rlMDK4EcACmcxoZPoG-2FDYnpMWzKUTgEsoUmXvepK5Ev1L43-2BPxLb1ILV43TI6oRRhOK2h8CyrQ5mfKh97jM-2F9cQ
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.netvibes.com/effmed?page=effmed#Podkaster
https://gomainpro.ca/wp-content/uploads/tools-for-practice/1655929479_tfp317_antihistamine-revised.pdf
https://gomainpro.ca/wp-content/uploads/tools-for-practice/1655929479_tfp317_antihistamine-revised.pdf
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/andre-prosedyrevideoer-for-allmennleger
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm071298


   
 

   
 

• Nedtrapping i regi av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for 
opioidavhengige utenfor LAR (i samarbeid med fastlege) 

• Behandling av benzodiazepinavhengighet hos pasienter i LAR innebærer 
nedtrapping, vedlikeholdsbehandling kan vurderes 

 
Retningslinjene finner du her 
Direktoratets omtale av retningslinjene 
 

 

 
Foto: Kompetanseportalen.no 

Informasjon om spesialistutdanningen 
Både leger og kommuner strever mange steder med å finne ut av den nye 
spesialistutdanningen. En del kommuner er fortsatt ikke registrert som 
utdanningsvirksomheter.  
 
DigiLIS er et nytt verktøy fra Helsedirektoratet til hjelp for å forstå oppbygging og 
roller. Det inneholder korte filmer og lenkesamlinger. Siden kan brukes til å skaffe 
seg oversikt selv – og ikke minst som en innledning for kommuneansatte som skal 
ta et delansvar for spesialistutdanningen.  
 
LISTRE er en podcast der ALIS, supervisører og veiledere kan lytte til korte snutter 
om læringsmålene i allmennmedisin.  
 
Les mer om spesialistutdanningen på samlesiden til Helsedirektoratet: 
Spesialistutdanningen i allmennmedisin. 
 

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.  

 
Foto: Radisson BLU Scandinavia 

Velkommen til kurs på Primærmedisinsk Uke i uke 43!  
 
Det er på tide å planlegge høstens kurs og sosiale aktiviteter. På PMU får man 
begge deler samtidig, og det er hele 43 spennende og nyttige kurs for både leger 
og medarbeidere.  
 
Ta med hele legekontoret på en inspirerende faglig oppdatering og sosial samling! 
Nytt av året er at vi tilbyr 50% rabatt i kursavgift for medarbeider nr. 2, 3 osv fra 
samme legekontor, nettopp for at man kan dra på kurs samtidig.  
 
Påmeldingsfristen er 15. september, men noen kurs begynner å fylles opp, så det 
lønner seg å melde seg på så snart som mulig. Les mer om de forskjellige kursene 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-ved-opioidavhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-retningslinje-for-behandling-ved-opioidavhengighet
https://www.kompetansebroen.no/courses/ny-lis-utdanning?o=ahus
https://listre.podbean.com/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/kliniske-laeringsmal
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/


   
 

   
 

på https://www.pmu2022.no og meld på deg og dine kollegaer. Følg også gjerne 
med på informasjonen som gis på Facebooksiden til PMU.  
Velkommen!  
 

 

Nasjonal ALIS konferanse i Bergen 7.-8. september 
 
Dette er avslutningskonferanse for ALIS vest og tar opp en rekke temaer: 
Erfaringer fra ALIS vest, evaluering av ny spesialiseringsordning i allmennmedisin, 
interkommunalt samarbeid i ALIS utdanning, ALIS tilskudd, evaluering av 
handlingsplanen for fastlegeordningen og paneldebatt om rammene i 
spesialistutdanning m.m 
 
Kurset er gratis og man kan delta digitalt. Påmelding finner du her.  
 

 

HMS-kurs for ledere 
Ledere av helsevirksomheter er pålagt å sikre at de ansatte ivaretas, og at 
forholdene på arbeidsplassen legger til rette for trygghet, trivsel og sikkerhet. Det 
er derfor pålagt å gjennomføre HMS-opplæring som gir deg kjennskap til 
arbeidsmiljøloven, og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø– 
og sikkerhetsarbeid. 
Det finnes mange som tilbyr HMS-kurs, men disse er som regel tilpasset 
virksomheter innen industri, bygg eller tilsvarende. TrinnVis har HMS-kurs spesielt 
tilpasset deg som leder en helsevirksomhet. Kurset er på tre timer, og kan 
gjennomføres på web eller fysisk i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og 
Tromsø. Kursavgiften er kr 3.800. Les mer om kurset her.  
 

 

Hvordan få gutter og menn som sliter psykisk til å søke hjelp? 
NFA bidrar i Likestillings- og diskrimineringsombudets seminar 21.september om 
at gutter og menn i liten grad benytter tjenestetilbudet for psykisk helse. 
Konferansen avholdes i Oslo og blir streamet. Les mer om programmet her.  
 

 

Fra kropp til sjel og tilbake - Fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser og 
om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelser 
Enhet for somatikk ved Rikshospitalet inviterer til dagskurs på Gaustad sykehus 
19.oktober. Les mer om kurset her.  

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.pmu2022.no/
https://www.facebook.com/primaermedisinskuke
https://www.deltager.no/Alis/event/NasjonalALISkonferanse2022ogAvslutningskonferanseALISVestprosjekt_1654682107?fbclid=IwAR3mcPtovHrYd9_N5Wif3ymsIPUfNqgAZ7tvFs-lBh0sngoz22Z2xdwVmNc#init
https://trinnvis.no/hms-kurs-for-ledere/?utm_source=dnlf
https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/hvordan-fa-gutter-og-menn-som-sliter-psykisk-til-a-soke-hjelp/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/3/34878/#tab1
https://www.legeforeningen.no/nfa

