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Virkemiddelet "advarsel" ble fjernet fra Helsepersonelloven 1.juli 2022 
1.juli 2022 trådte flere viktige endringer i helselovgivning i kraft. Statsforvalteren 
får større frihet til å vurdere hvordan klager skal følges opp.  Reaksjonsformen 
"advarsel" opphører.   Noen av sakene som tidligere ville vært grunnlag for 
advarsel vil nå gi faglig pålegg, som innebærer at helsepersonell kan pålegges å 
motta veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak. Der 
virksomheten blir involvert vil dette være kommunen ved faglig pålegg til 
fastleger.  
 
Hør om endringene i sendingen fra legeforeningens frokostmøte 25.august. 
(sendingen begynner 14 min og 40 sekunder ut i opptaket). 
 

 

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
a) Vi minner om søknadsfrist 1.oktober for midler fra kvalitetsfondet. 

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til 
hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med: Utredning, 
utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift. 

b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap 
c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker  
d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av ferdigheter 
e) Utarbeiding av veiledere  
f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre 

kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene. 
 

 
Tidligere prisvinner Marit 
Torkildsen Lia 

Medarbeiderprisen 2022 – kom med forslag! 
 
Til fastleger og medarbeidere: Under Primærmedisinsk uke (PMU) 24.-28. 
oktober i Oslo skal det tildeles en medarbeiderpris pålydende kr 15 000. 
Hovedkomiteen for PMU ber om forslag til kandidater. Prisen tildeles en 
medarbeider som 

• har en reflektert holdning til sin rolle og arbeidsplass. Hun/han ser 
legekontoret og oppgavene der som en helhet, og verdsetter 
teamarbeid for å sikre fremdrift i arbeidet 

• har respekt og omsorg for kolleger og pasienter, evner å skape 
motivasjon og tar ansvar i kvalitetsforbedringsarbeidet 

• har på en eller annen måte vært en inspirator for andre medarbeidere – 
lokalt, regionalt og/eller nasjonalt 

Forslag sendes innen 10.oktober hovedkomitéleder Trygve Skonnord 
 
Har kontoret ikke meldt seg på PMU ennå? Se lenge lenger nede i 
medlemsbrevet!  

https://www.facebook.com/events/7782316301838773/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/prosjektmidler-til-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet/
mailto:trygve@skonnord.no
https://www.legeforeningen.no/nfa
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Blærekreftkampanje 26.-30. september 
Den Europeiske urologforeningen EAU gjennomfører denne uken en 
publikumskampanje mot blærekreft. Hovedbudskapet er at personer med 
makroskopisk hematuri bør kontakte lege og be om henvisning til urolog.  I 
denne anledning minner vi om føringene som ligger i NEL:  
 
Makroskopisk hematuri hos voksne uten åpenbar årsak skal anses å ha malign 
bakgrunn inntil det motsatte er bevist, og skal utredes fullstendig.  
Vanligste diagnoser ved synlig hematuri hos voksne er 

• Infeksjon 30-50% 

• Kreft i urogenitaltraktus 40% (blærekreft er vanligst) 

• Prostatasykdom 20-30%  

• Steinsykdom, traume og nyresykdom er mer sjeldent 
 

 
 

Allmenn-Nytt 
Fastlege/redaktør Alexander Wahl presenterer internasjonale 
allmennmedisinske nyheter fra Helsebibliotekets Temaside Allmennmedisin  
 
Hjertesviktpasienter har neppe gevinst av streng saltfattig diett. 
Sterkt saltet mat kan forverre hjertesvikt. Men det har vært kontroversielt om 
pasienten har gevinst av å holde en streng saltfattig diett. 

 
I en randomisert studie publisert i tidsskriftet Lancet (1 og 2), vurderte man om lavt saltinntak (mindre enn 1,5 g pr 
dag) ga en gunstig effekt på antall hjerte-kar relaterte innleggelser på sykehus/legevaktsbesøk og på total dødelighet. 
Til sammenligning er det cirka seks gram salt i en teskje. Studien pågikk over tolv måneder, og tiltaket ga ingen 
gevinst. 
 
UpToDate anbefaler hjertesviktpasienter mindre enn tre gram salt per dag, men at det ikke er noen grunn til å gå på 

svært streng saltfattig kost. "God pasientinformasjon er livets salt", sa en klok doktor en gang       
 
Hvor fant jeg nyheten? 
UpToDate har en egen informasjonstjeneste som heter Whats new in Family medicine. Der kan du finne nyheter som 
forandrer både oppslagsverk og praksis. Om du ikke har tilgang, kan du opprette en gratis bruker på en PC som er 
tilknyttet Norsk Helsenett. 
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. Å legge på en god gips er en 
praktisk kunst. Men før du øver deg på det, kan du forberede deg med en videosnutt. 
  

https://uroweb.org/education-events/urology-week-2022
https://urologyweek.org/healthcare-providers/awareness-campaign/
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-family-medicine#H138335
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673622003695?via%3Dihub
https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-family-medicine
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/andre-prosedyrevideoer-for-allmennleger
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0801942#figure=preview.gif


   
 

   
 

 

Her følger månedens GKV-artikkel. Les alle anbefalingene her. 
 
Studenter for kloke valg  
GKV-kampanjen breddes ut til et nasjonalt program for studenter. 12 engasjerte 
medisin- og ernæringsstudenter deltok på første samling på Legenes hus 9. 
september. Programmet går over 15 måneder og består av en fellesdel og et 
individuelt prosjekt. 
 
Les mer om starten på programmet 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.   

 

Nicolay J Harbin. Foto: privat  

Oppnådde redusert antibiotikabruk i sykehjem 
Behandlingsplaner og rutiner, kunnskap, riktig bruk av diagnostiske tester, 
tverrfaglig samarbeid, samarbeid med pårørende og god tilgang til lege. Dette er 
forhold som kan bidra til riktigere antibiotikabruk i sykehjem og KAD-poster, 
forteller Nicolay Harbin, forsker ved UiO og Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP). Den kvalitative pilotstudien fra Østfold avdekket også en 
rekke forhold som gjorde riktig antibiotikabruk vanskelig.  
 
Les mer om studien her. 
 

 
Olav Thorsen. Foto: privat  

PSA-test for prostatakreft utfordret fastlegenes vurderinger 
Olav Thorsen og kolleger har publisert en artikkel om utfordringene fastleger 
opplever ved PSA-screening. Selv om legene gjerne vil følge nasjonale 
retningslinjer og være restriktive med PSA-testing uten god indikasjon, handler 
de ofte på tvers av anbefalingene. Studien undersøkte fastlegers praksis med 
PSA-testing før utprøving av en ny diagnostisk test.  
 
Neste studie ble publisert i 2020. Rogaland-regionens fastleger benyttet i 
studieperioden en ny test kalt Stockholm-3 (STHLM3). Studien viste bl.a. at 
andelen menn diagnostisert med prostatakreft med STHLM3 og som trengte 
behandling for prostatakreft, steg fra 42 prosent til 65 prosent, sammenlignet 
med dem som fikk diagnosen ved kun PSA-test.  
 
Les mer om begge studiene her. (LENKE TIL FORSKNINGSNYTT) 
 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/studenter-for-kloke-valg2/
http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/dette-kan-bidra-til-riktigere-antibiotikabruk-ved-sykehjem/
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02453-7
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02453-7
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/fastleger-i-rogaland-erstattet-psa-proven-med-en-ny-kreftmarkor/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/psa-test-for-prostatakreft-utfordret-fastlegenes-vurderinger/


   
 

   
 

 
Lina Grönvall. Foto: privat  
 

Utvidet screening hadde liten effekt på forekomsten av svangerskapsdiabetes 
Antallet gravide som var aktuelle for screening av svangerskapsdiabetes økte 
med 45 prosent i 2017, da nasjonale retningslinjer innførte strengere definisjon 
av svangerskapsdiabetes og lavere screeningalder. Men den utvidede 
screeningen hadde ifølge norske forskere liten påvirkning på forekomsten av 
svangerskapsdiabetes. Førsteforfatter Lina Grönvall mener som NFA at 
retningslinjene bør endres. Det er feil prioritering å screene så mange som vi 
gjør i dag, med så liten gevinst. 
 
Les om artikkelen her.  
 

  

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 

Brystkreftkampanjen Rosa sløyfe 2022 lanseres 26.september 
 
En av fire inviterte møter ikke i Mammografiprogrammet. Lav sosioøkonomisk 
status øker risiko for å ikke møte. Disse faktorene har enda sterkere påvirkning 
blant innvandrere enn blant norskfødte. Oslo har lavest oppmøte både blant 
innvandrere og norskfødte. De yngste og eldste møter sjeldnere enn andre 
aldersgrupper. Savner dere faktaark eller brevmaler på arabisk, engelsk, somali, 
urdu, polsk eller nordsamisk? Nå er også Ukrainsk tilgjengelig. 
 

Vanlige spørsmål og svar om Rosa Sløyfe-kampanjen 
Når kommer invitasjonsbrevet til Mammografiprogrammet? 
Mange kvinner venter invitasjon når de nærmer seg 50 år, men innkallingsalder varierer opp til 53 år. Dette er en 
naturlig variasjon på grunn av det toårige intervallet, og at fylkene startet opp i ulike år og med ulike fødselskohorter. 
Kreftregisteret oppdaterer jevnlig en oversikt over innkallingstider. For kvinner som har møtt tidligere, kommer ny 
invitasjon etter om lag 24 måneder. Alle invitasjonene kommer automatisk når kvinnen står for tur, og alle får 10 
invitasjoner. 
 
Hvilke symptomer i bryst gir grunn til å oppsøke lege?  
Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk og Kreftregisteret har laget en plakat som viser symptomer på 
brystkreft og informerer kvinner om når de bør oppsøke lege og når de kan avvente. Plakaten passer for venterom, og 
kan lastes ned fra Kreftregisterets nettsider.  
 
Hvordan foregår undersøkelsen?  
Kreftregisteret har laget en 5 minutter lang film som viser samtale med radiograf og selve undersøkelsen. 
 
Hva er fordelene og ulempene ved mammografiscreening? 
Det informeres om fordeler og ulemper i invitasjonsbrevet. Fordeler ved å delta i screening er tidlig oppdagelse, mer 
skånsom behandling, mindre bivirkninger, færre seneffekter, lavere dødelighet og bedre livskvalitet etter behandling. 
Ulemper er at en del kvinner kalles inn til tilleggsundersøkelser uten at brystkreft blir diagnostisert. Det kan skape 
angst og uro. En annen ulempe er overdiagnostikk som kan føre til overbehandling.  
 
Kampanjen er nærmere omtalt på Kreftforeningens hjemmesider 
 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/utvidet-screening-hadde-liten-effekt-pa-forekomsten-av-svangerskapsdiabetes/
https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/oversettelser/
https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/oversettelser/
https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/Kommuneoversikt-per-fylke/
http://kreftregisteret.no/globalassets/mammografiprogrammet/informsjonsmateriell/2020-plakater/a3-symptomplakat-web.pdf
http://kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/informasjonsfilm-mammografi
http://kreftregisteret.no/globalassets/mammografiprogrammet/informsjonsmateriell/2020-desember/10094-faktaark-trykk-ny.pdf
https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/


   
 

   
 

 

Hjelp pasientene dine å slutte å røyke 
Helsedirektoratet arrangerer Stopptober for 6.gang. En påminnelse fra fastlegen 
kan være det lille dyttet som skal til, og takst 101 kan benyttes. Legeforeningen 
og NFA stiller seg bak kampanjen.  
 
På Stopptober-siden finner du bl.a.  

• Flere videosnutter 

• Hjelpemidler på nettet  

• Plakater og brosjyrer 

• Se for eksempel 1 min 20 sek video om teknikken Very Brief Advice  
 

 
 

  

Fødselsforberedende filmer på flere språk 
Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har i 
samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget flerspråklige filmer som 
omhandler graviditet, fødsel og barseltid. Filmene er laget med norsk tale, og 
dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkversjoner på arabisk og 
tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.  
Materialet er delt opp i syv korte filmer: 

• Svangerskapsomsorg 

• Fødselsforberedelser 

• Fødsel 

• Barseltiden del 1 – den første tiden hjemme 

• Barseltiden del 2– den første tiden hjemme 

• Familieplanlegging 

• Kvinnelig kjønnslemlestelse 
 

 
Apekopper klassifisert som en allmennfarlig smittsom sykdom 
 
Med denne klassifiseringen får pasienten rett til gratis testing, behandling og 
vaksine. Legen skal gi den smittede personlig informasjon og 
smittevernveiledning og drive smittesporing.  
 

Les mer og finn lenker til leger og publikum hos Helsedirektoratet 
 

 
Endringer i spesialistforskriften fra 1.september 
 
Det er gjort endringer i spesialistforskriften.  

• Når en virksomhet blir registrert, skal virksomheten regnes som 
registrert fra søknadstidspunktet. Det er også åpnet for at 
Helsedirektoratet kan godkjenne tjeneste i kommuner som ikke har søkt 
og blitt registrert som utdanningsvirksomhet før legen begynte i 
stillingen. 

• Det åpnes for at veiledning i perioder kan ivaretas lege med en annen 
spesialitet. 

• Fristen for konvertering til ny ordning er utsatt. Læringsaktiviteter fra 
gammel ordning må godkjennes innen 31/12-23, og 
spesialistutdanningen fullføres innen 31/12-26.  

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/stopptober-2022/
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/stopptober-2022/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-og-informasjonsmateriell
https://vimeo.com/466141255
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/fodselsforberedende-filmer-pa-flere-sprak?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/fodselsforberedende-filmer-pa-flere-sprak?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/apekopper-klassifiseres-som-en-allmennfarlig-smittsom-sykdom?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-spesialistforskrifta-fra-1.-september/id2926089/


   
 

   
 

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.  

 
Foto: Radisson BLU Scandinavia 

PMU 2022 i uke 43– påmeldingen er nå!  
 
Primærmedisinsk uke består av mer enn 40 kurs på SAS-hotellet i Oslo. Dette er 
en flott anledning til å lære og treffe kolleger. Mange kurs er fylt opp, andre kan 
bli strøket pga liten påmelding. Derfor er det viktig å melde seg på det man er 
interessert i så snart som mulig.  
 
I år har også samfunnsmedisinernes tradisjonelle Sundvolden-kurs blitt lagt inn i 
PMU, så kombinasjonsleger kan få litt fra hver spesialitet.   
 
Programmet ligger på hjemmesiden til PMU 2022.  
Mange av kursene har fått særskilt omtale på Facebooksiden til PMU.  
Velkommen!  
 

 
Foto: NSDM 

Restaurering og nybygg i Tromsø 15.-16. november 
 
Når grunnmuren forvitrer ramler huset sammen. Konferansen med undertittel 
“utvikling av legetjenestene i kommunene” blir et verksted med god tid til 
dialog og diskusjon for både innledere og deltakere. Fastleger og 
kommuneoverleger har en stor plass i programmet. Blant de mange innlederne 
er også leder i ekspertutvalget, statssekretærer fra HOD, 
Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet samt  
fagfolk fra forskning og forvaltning.  
 
Se NSDM-Anette Fosses introduksjon og gå videre til Program og påmelding. 
  

 

Emnekurs om kognitiv svikt i allmennpraksis (Oslo 30.nov-1.des) 
Kurset omhandler hvordan man kan optimalisere den enkeltes helse før videre 
sykdom utvikles. Kurset fokuserer på metoder som kan nyttiggjøres på et 
legekontor, samtidig som det gir et innblikk i fremtidens løsninger, utfordringer 
og mulige digitale løsninger. Det vil inngå praktiske øvelser og tips om metoder 
for å lette arbeidet i en hektisk arbeidshverdag. 
 
Kurset arrangeres av EU-prosjektet AI-Mind ved OUS i samarbeid med eksperter 
innen kognitiv helse og allmennmedisin. Leger som henviser minimum 5 
deltakere til studien tilbys vederlagsfri kursavgift.  

• Nærmere informasjon om kurset og AI-Mind 

• Program og påmelding 

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.pmu2022.no/
https://www.facebook.com/primaermedisinskuke
https://www.youtube.com/watch?v=m_mTT_m0TDI
https://www.nsdm.no/konferanse/?fbclid=IwAR3TemArum54aEgjvgsKAfOa4oG2GylFAl9mPILjvZnbytOVG-Vfr8y7PCM
https://www.ai-mind.eu/event/emnekurs-om-kognitiv-svikt-i-allmennlegepraksis-cognitive-impairment-in-general-practice/
https://www.legeforeningen.no/KURS/2022/5/34938/#TAB1


   
 

   
 

 

28th WONCA Europe Conference – Brüssel, 7.-10. juni 2023 
Den som vil presentere internasjonalt eller hente inntrykk fra andre land kan 
merke seg disse datoene. Kongressen har presentasjoner og workshops i mange 
formater. Innmelding av abstracts åpner i september, påmelding for deltakere 
åpner i november. Registrer deg på kongressens hjemmeside for å motta 
løpende informasjon.  
 

 

WONCA World Conference 26.-29.oktober 2023 Sydney Australia 
De som ønsker en enda mer eksotisk reise kan krysse av denne store 
kongressen. Løpende informasjon kan hentes på kongressens hjemmeside.  
 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.woncaeurope2023.org/
https://www.racgp.org.au/wonca-2023/home
https://www.legeforeningen.no/nfa

