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Behandlingspause for migrenepasienter på CGRP-hemmere 
NFA er bekymret for innføringen av obligatorisk behandlingsstopp for 
migrenepasienter som bruker  CGRP-hemmere (Aimovig, Ajovy og Emgality). 
NFA mener at behandlende lege må kunne vurdere i hvert enkelt tilfelle om 
behandlingsstopp er hensiktsmessig og om stopp må avbrytes. 
Legeforeningen har nylig forklart bakgrunnen for bekymringen i en 
høringsuttalelse til Stortinget. Påtvunget medikamentstopp representerer nok 
en reguleringsmekanisme som snevrer inn klinikernes handlingsrom. Valg av 
behandling må gjøres ut fra pasientens behov, og ikke overstyres av 
økonomiske hensyn.  
Leger bør merke seg at kravet om behandlingspause gjelder for vedtak som er 
fattet etter 1. april 2022. Det innebærer at behandlingspause kun skal 
gjennomføres for pasienter satt på CGRP-behandling etter denne dato, og 
først etter 18 måneders behandling, dvs. fra 1. oktober 2023. NFA håper 
helsemyndighetene vil justere reglene før det blir nødvendig å gjennomføre 
behandlingsstopp slik det nå er beskrevet i refusjonsvilkårene for CGRP-
hemmere.  
 

  

Statsbudsjettet 2023  
 
Regjeringen viser med forslaget til Statsbudsjett vilje til å prioritere 
fastlegeordningen, og vi håper dette er starten på en endring som vil gi effekt.  
 
NFA støtter ikke forslaget om risikojustert basistilskudd  
Økningen av basistilskudd er et godt tiltak, men innretningen er uklar og 
fremstår lite hensiktsmessig. Vi etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag. For å 
legge bedre til rette for god oppfølging av innbyggerne med de største 
behovene for tjenester og skape en mer rettferdig fordeling av 
basistilskuddet, foreslår regjeringen å styrke og legge om basistilskuddet fra 
1.mai i 2023. Omleggingen foreslås slik at leger med tyngre lister får økt 
tilskudd.  Dessverre vil det nok vise seg å være en umulig oppgave å definere 
hva tyngre lister er. Det vil kreve mye administrasjon, og vi vil ikke klare å 
finne parametere som gjenspeiler arbeidsmengde for hver enkelt pasient.  
 

 
Det er store individuelle variasjoner på helsehjelpbehov, også for de med flere kroniske sykdommer eller høy alder. 
Det må være hvor mye helsehjelp som gis til hver enkelt pasient som er avgjørende, en pasient med diabetes, høy 
alder og KOLS kan ha alle kontroller hos andre enn fastlegen eller nær ukentlig behov for oppfølging og helsehjelp fra 
fastlegen. Vi har heller ikke høyt nok presisjonsnivå på vår koding eller vårt kodeverk til at diagnoser kan brukes som 
grunnlag. Pasienter blir akutt syke med store behov og mange blir friske igjen. Selv om kontakthistorikk legges til 
grunn for beregninger mener vi det ikke vil gjenspeile reell arbeidsbelastning med lista, og det vil være lite 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-innspill/?dnid=26866&h=10004630
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

forutsigbart og rettferdig. Regjeringen skriver i forslaget at legene som får økt tilskudd vil få større handlingsrom til å 
korte listene sine, uten å gå ned i inntekt, eller ansette personell de kan dele oppgavene med, slik at de kan gi 
listeinnbyggerne bedre tjenester. Hvis formålet er å stimulere til at fastlegene ikke skal diagnostisere og behandle 
pasientene selv er dette forslaget en umulig omvei.  
 
Vi savner en grundig analyse av kunnskapsgrunnlag og effektene av en slik omlegging av basistilskuddet.  
Vi ønsker et system som bidrar til at vi kan prioritere riktig og gi mest til de med størst behov. Dette må løses 
gjennom å videreføre knekkpunkt på basistilskudd og takstfinansiering for gitt helsehjelp. Takster som bidrar til at de 
pasientene som har størst behov får mest må fortsatt videreutvikles. 
 

 

Smuler til allmennmedisinsk forskning i statsbudsjettet 
NFA-leder Marte Kvittum Tangen er frustrert over den lille økningen i 
bevilgningene til allmennmedisinsk forskning.  
 
For eksempel får de allmennmedisinske forskningsenhetene ved de fire 
universitetene en økning fra totalt 16,5 millioner til 17 millioner kroner neste 
år. Økningen er på 3 prosent – etter seks år med bevilgninger på stedet hvil.  
 
I forslaget til neste års statsbudsjett får de allmennmedisinske 
forskningsenhetene ved de fire universitetene omtrent like mye hver i 
tilskudd som det ekspertutvalget for fastlegeordningen alene får, med sine 4,2 
millioner kroner, konstaterer NFA-lederen. Les mer i Forskningsnytt.     
Kvittum Tangen er imidlertid glad for at Regjeringen foreslår å sikre 
finansiering til PraksisNett neste år, med 10 millioner kroner. PraksisNett er 
en infrastruktur for forskning med fastlegedata og har til og med i år vært 
finansiert med midler fra Forskningsrådet og fra partnerne, som 
universitetene. 
10 millioner til praksisnett – Vi er svært glade 
 

 

40-årsjubileum for NFA/NSAM 
I 2023 er det 40 år siden NSAM (Norsk selskap for allmennmedisin), senere 
NFA ble stiftet. I den forbindelse ønsker vi i NFA å samle dokumentasjon 
(tekst, bilder osv) om bakgrunn, oppstart, den første tiden, utviklingen, 
betydningen for norsk allmennmedisin osv.  
Har du lyst å bidra? Har du bilder eller annet materiale som kan være med i et 
dokument, kanskje et hefte eller en liten bok om dette?  
 
Ta kontakt hvis du har lyst til å være med. Alle er hjertelig velkomne! 
 

 

NOKLUS feirer 30 år i år!  
Stiftelsen som ble opprettet av legeforeningen, KS og helsedepartementet i 
1992 bidrar sterkt til kvalitet i laboratorietjenesten i hele Norge. I neste års 
statsbudsjett kom det midler til å fullføre kvalitetssikring av 
hjemmetjenestens prøvetaking i alle landets fylker.  
NOKLUS-jubileet er kort omtalt i denne artikkelen 
 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/statsbudsjettet-okningen-er-bare-smuler-for-den-allmennmedisinske-forskningen/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/10/06/10-mill.-til-praksisnett---vi-er-svart-glade/
mailto:othorsen@lyse.net
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/noklus-30-ar-i-2022/?fbclid=IwAR17XYvf4wElSzMW6FJB6AOQEqa-6nSCKk_52dt0AdGUBmmwVbPyfjWCHCU


   
 

   
 

 

Modum Bad – tilbud og henvisning 
Modum bad har ikke kun et tilbud for helsepersonell, du kan også henvise 
pasienter til et bredt tilbud innen psykiske lidelser. Modum bad har 
spesialisert seg på tilbud til pasienter som har forsøkt lokalt hjelpetilbud uten 
å få tilstrekkelig hjelp innen angst, depresjon, traume og spiseforstyrrelser.   
 
Klinikken tilbyr intensiv behandling og har rundt 100 senger og to poliklinikker 
– en i Vikersund (for Modum, Krødsherad og Sigdal) og en traumepoliklinikk i 
Oslo. 

Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst om familiebehandling og pasienter med spiseforstyrrelser, og kapasitet til å 
ta imot pasienter fra andre regioner. Her er det i dag liten ventetid til utredning eller behandling. De har også 
kapasitet innen angst og depresjon, men her tas foreløpig inn kun pasienter fra Helse Sør- Øst. Modum Bad gjør 
rettighetsvurderinger. Henvisninger kan sendes elektronisk eller til Modum Bad, postboks 33, 3371 Vikersund.  
 
Les mer om behandlingstilbudet her 
 
Prosjekt for unge med angstlidelser ønsker henvisninger frem til 15.desember!  

• Døgnbasert, intensiv metakognitiv behandling i gruppe over 14 dager 

• Målgruppe Unge fra 18-30 år med panikklidelse/agorafobi, sosial angst og/eller generalisert angst 

• Forutsetning: Prøvd hjelpetiltak tidligere uten tilfredsstillende effekt 

• Kort ventetid.  
Les mer om prosjektet for unge med angstlidelser her 
 

 
 

Allmenn-Nytt 
Fastlege/redaktør Alexander Wahl presenterer internasjonale 
allmennmedisinske nyheter fra Helsebibliotekets Temaside Allmennmedisin  
 
Ikke evidensgrunnlag for innleggssåler hos barn med plattfot 
Plattfot hos barn forekommer hyppig. Rådene leger har gitt til foreldre har 
variert opp gjennom årene. Plattfot anses som fysiologisk frem til 4-5 års 
alder, men opptil 15 % av barna beholder denne fotformen (1). Bare en 
brøkdel av dem plages. Kunnskapen på området er begrenset. Derfor finnes 
det fortsatt ikke internasjonal konsensus på når innleggssåler eller fotortoser 
skal brukes.  
 
I Norge anbefales gode sko med stabil hælkappe og såler ved myk plattfot 
uten plager. Ved plattfot med smerter kan myke fotsenger vurderes, men 
dette dekkes ikke av NAV (2). 

Hvor fant jeg nyheten? 
På allmennsiden på Helsebiblioteket finnes en boks som heter Faglig oppdatering. Under overskriften PEARLS finner 
du selekterte nyheter fra Cochrane Library som er nyttige for primærhelsetjenesten.  
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. Plutselig kan du komme i en 
situasjon hvor pasienten trenger en nasogastrisk sonde. Her vises hvordan. 
 

https://www.modum-bad.no/behandling/
https://www.modum-bad.no/behandling/angst/#nyttprosjekt
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006311.pub3/full
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ortopedi/tilstander-og-sykdommer/legg-ankel-og-fot/plattfot
https://nz.cochrane.org/publications
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/andre-prosedyrevideoer-for-allmennleger
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm050183#figure=preview.gif
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Man kan selv sjekke hvilke apotek som har medisinen 
I en tid med mye leveringsvansker er det greit å kjenne til at pasienter og 
leger kan søke selv hos apotekkjedene for å undersøke hvilke apotek som har 
et gitt preparat på lager. Man må søke opp pakningen og kan da velge å se 
hvilke apotek som har den inne. Forøvrig har apotekforeningen en 
bransjestandard som sier at hvis legemiddelet ikke er inne skal kunden få 
informasjon om hvem som har det inne, også på tvers av kjeder.  
Søkemulighetene er samlet på denne hjemmesiden. Man kan søke på 
apotek1.no, vitusapotek.no og boots.no. 
 

 

Slik forbereder du deg på el-tilsyn 
I det siste har mange opplevd el-tilsyn, og en del har mangler som fører til 
pålegg. Basert på henvendelser om dette har Trinnvis har vi laget en oversikt 
over hva du bør ha klart før et el-tilsyn. Les mer hos Trinnvis. 

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.   

 
Sharlene Riiser. Foto: privat 

Stor studie viser variasjoner i depresjonsbehandling i allmennpraksis 
Allmennlege og AMFF-stipendiat Sharlene Riiser har publisert data om 
depresjonsbehandling i norsk allmennpraksis.  

• Pasienter med lang kontinuitet hos legen fikk mindre antidepressiva 
og samtaleterapi 

• Listelengde ga lite utslag på bruk av de samme behandlingene 

• I perifere strøk brukes antidepressiva mer og samtaleterapi mindre 
Les mer om resultatene og fortolkningen her.  

 

 
Bjørn Bjorvatn. Foto: Lisbeth Nilsen 

Legestudenter samler data på venterommet 
Siden 2014 har Fagområde for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen 
rekruttert studenter som er ute i praksis hos fastleger. Studentene deler ut og 
samler inn spørreskjemaer til pasienter som sitter på venterommet. 
Ordningen genererer gode data, og har til nå ført til 9 publiserte artikler.  
 
Nå er tiden kanskje inne for å bredde dette ut til hele landet sa professor og 
spesialist i allmennmedisin Bjørn Bjorvatn på nasjonalt allmennmedisinsk 
universitetsmøte i september. 
 
Les mer om FAMFIB-prosjektet her. 
  

https://www.apotek.no/Default.aspx?Id=12531
https://www.apotek1.no/
https://www.vitusapotek.no/
http://www.boots.no/
https://trinnvis.no/slik-forbereder-du-deg-pa-eltilsyn/?utm_source=dnlf
http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/pasienter-med-et-langt-fastlege-forhold-fikk-mindre-samtaleterapi/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/medisinstudenter-i-allmennpraksis-innhenter-forskningsdata/


   
 

   
 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 
 
 

  

Allmennlegestatistikk – nå med dine egne tall 
Helsedirektoratet samler relevant statistikk på sine hjemmesider og utvider 
repertoaret stadig vekk. Her er en kort oversikt:  

• Nasjonale kvalitetsindikatorer finnes for legevakt (samtrening med 
ambulansepersonell, tilgang til tolk, bruk av triagesystem) og 
Allmennlegetjenester (andel spesialister, pasienterfaringer, varighet 
på fastlegerelasjon, varighet på fastlegeavtaler).  

• Statistikk om allmennlegetjenester viser gjennomsnittlig takstbruk og 
diagnoser på fylkes- og kommunenivå.  

• NYHET! Allmennlegestatistikk med pålogging er nå lansert. Der kan 
man sammenlikne egne tall med gjennomsnittstall. Løsningen er 
tilgjengelig i Helsenett og på Internett. Foreløpig ligger det inne et lite 
antall takster bak påloggingsløsningen:  
- Legemiddelgjennomgang (takst 2ld) 
- Tidstakst (takst 2cd/2ck) 
- Fullstendig undersøkelse (takst 660) 
- Samtaleterapi (takst 615) 

 

 
 

  

Ny takst for livsstilsintervensjon 
De tidligere takstene grønn resept og røyketakst ble i sommer slått sammen til 
en ny takst "Livsstilsintervensjon". Taksten kan nå brukes i tillegg til 
medikamentell behandling, ikke bare som et alternativ til dette.  
Les mer om hensikten og bruk av taksten hos Helsedirektoratet 
 

 

Hvilke vaksiner kan settes samtidig? 
Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper høsten 2022; 
influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine samt 
pneumokokkvaksine.  
Plakaten nedenfor kan lastes ned her 
Les mer hos FHI 

 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-om-allmennlegetjenester
https://portal.helsedirektoratet.no/allmennlegestatistikk
https://internett-portal.helsedirektoratet.no/allmennlegestatistikk
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/fra-gron-resept-til-taksten-livsstilsintervensjon?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.fhi.no/publ/plakat/hvilke-vaksiner-kan-settes-samtidig/
http://www.fhi.no/publ/plakat/hvilke-vaksiner-kan-settes-samtidig/


   
 

   
 

 

Nye pneumokkvaksiner for bruk hos personer 18 år eller eldre 
To nye pneumokokkonjugatvaksiner er nå tilgjengelige for voksne: 
Vaxneuvance og Apexxnar (for aldersgruppen yngre enn 18 år er kun Prevenar 
13 godkjent). 
 
Pneumovax anbefales fortsatt til eldre og risikogrupper. Anbefalt intervall for 
revaksinering er nå hvert femte år, ikke hvert 10.år som tidligere anbefalt. 
Noen få med spesiell risiko anbefales også enda kortere intervall. 
 
Kombinasjon av Pneumovax og konjugatvaksine kan være aktuelt for å gi 
optimal effekt til personer med høy risiko for invasiv pneumokokksykdom. 
Personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel og personer med 
gjennomgått stamcelletransplantasjon er aktuelle.  
 
Mer detaljert informasjon finnes hos Folkehelseinstituttet 
 

 

Forebyggende vaksinasjon mot apekopper 
Spesialisthelsetjenesten har fått i oppdrag å vaksinere de aller mest usatte 
mot apekopper. Vaksineringen vil trolig skje ved infeksjonsmedisinske/SOS-
klinikker, men det kan bli lokale variasjoner i landet. Risikogruppen som er 
aktuell å vaksinere er gruppe 1:  

• MSM eller transpersoner som har sex med menn, OG som er  
- HIV-positive ELLER står på HIV-PrEP, OG som har   
- ≥ 1 episode med syfilis, gonoré eller klamydia siste 6 måneder    

• MSM og transpersoner som selger sex til menn  
 
Les mer om vaksine mot apekopper hos Folkehelseinstituttet 
 

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.  

 

SKIL forum 22.mars 2023 - EARLY BIRD-billetter  
 
Årets tema: Vanlig, viktig og vanskelig - oppfølging av skrøpelige eldre.  
Hvordan kan vi finne og gi mest til de som trenger tjenesten mest? Hvordan 
forebygge og sikre god informasjonsflyt?  
 
SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for legetjenester, og en 
møteplass for deg som ønsker bedre samarbeid, kvalitet og pasientsikkerhet i 
kommunehelsetjeneste. Bruk rabattkoden EARLYBIRD i påmeldingsskjemaet 
på www.skilforum.no.   
 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/nye-pneumokkvaksiner-er-tilgjengelige-for-bruk-hos-personer-18-ar-eller-eld/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/apekoppvaksine/
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/
http://www.skilforum.no/


   
 

   
 

 

Preventing overdiagnosis – PODC i København 14-16 august 2023 
Overdiagnostikk skader pasienter og innbyggere, forbruker ressurser og truer 
bærekraften I helsesystemer og global helse.  Bærekraftige helsesystemer må 
eksplisitt håndtere både under- og overbehandling.  
 
Neste sommer blir overdiagnostikk-konferansen avholdt i København – kryss 
av i kalenderen. Registrering for nyhetsbrev er allerede åpnet på konferansens 
hjemmesider. 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.preventingoverdiagnosis.net/
https://www.preventingoverdiagnosis.net/
https://www.legeforeningen.no/nfa

