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En travel høst går mot slutten. Også for oss i NFA er arbeidet med FLO 

dominerende i disse krisetider. Samtidig har vi som fagmedisinsk forening 

mulighet til å arbeide med fagutvikling, utdanning og forskning. Til dette 

trekker vi på innsatsen til kollegene i hele landet – gjennom verv, forskning, 

rådgivning og frivillig innsats i svært mange sammenhenger. Tusen, tusen takk 

til alle medlemmer som bidrar til dette arbeidet. Summen av mange små skritt 

gjør det lettere å holde humøret oppe mens vi arbeider videre for at 

rammene skal komme på plass som kan sikre allmennlegetjenester til alle 

Norge – i alle kommuner, i alle aldre og med alle sosiale kjennetegn. Vi ønsker 

dere en fredelig jul med overkommelige vakter og tid til refleksjon og 

forhåpentligvis å forlate "boblen" vår og tenke noen lange tanker om tiden, 

samfunnet og livet vi lever sammen i. Riktig god jul alle sammen!   

Foto: Colourbox 

Inspirasjonshefte om sykmelding ved vanlige psykiske plager 
Det har vært en voldsom utvikling av psykisk sykemeldte og uføretrygdede de 
siste årene. Vi som leger må se på om pasienten trenger en sykemelding over 
tid eller om det er beste for pasienten å være på jobben, sier Bente Aschim.  
 
Aschim har sett hvordan forløpet kan bli gjennom 40 år som allmennlege og 
10 år ved poliklinikken Psykisk helse på Diakonhjemmet sykehus. Hun  mener 
at det er viktig at sykemeldingen ikke varer for lenge og at pasienten raskt kan 
komme tilbake til arbeid.  
 
For å lette dette arbeidet har Aschim og kolleger ved poliklinikken skrevet et 
inspirasjonshefte som inneholder blant annet råd om henvisninger, hvordan å 
diskutere problemstillingen med pasienten, hvordan tilrettelegge for arbeid 
og lister over aktuelle steder der pasienten kan få annen hjelp. 
Les intervju med Bente Aschim her og last ned inspirasjonsheftet.  
 

 
 

Allmenn-Nytt 
Fastlege/redaktør Alexander Wahl presenterer internasjonale 
allmennmedisinske nyheter fra Helsebibliotekets Temaside Allmennmedisin  
 
Helsebiblioteket i 2023 
Tilgangen til oppslagsverkene UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex og 
Legevakthåndboken vil fremdeles finnes på helsebiblioteket.no til tross for 
kuttene i Folkehelseinstituttets budsjett. Det samme gjelder databasene 
Cinahl, Medline (via Ebsco) og Pyramidesøket. 

Helsebibliotekets redaksjon samler også lenker til andre relevante kilder og innhold for å sikre hele landet enkel og 
umiddelbar tilgang til pålitelig kunnskap. Helsebiblioteket vil fortsette arbeidet sitt med å formidle retningslinjer, 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/nytt-inspirasjonshefte-for-sykemelding-av-pasienter-med-psykiske-lidelser/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/ad68fd5b8ac0422ebd07a37e919570cf/inspirasjonshefte-om-sykmelding-for-fastleger-diakonhjemmet-sykehus-11-sept-2022.pdf
https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin
http://www.helsebiblioteket.no/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/11/02/300-arsverk-ma-kuttes-i-fhi-med-regjeringens-budsjettforslag/
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

veiledere, skåringsverktøy og andre nyttige informasjonskilder i tråd med Helsebibliotekets motto: "Nyttig på nett for 
helsepersonell". 
 
På grunn av innsparingstiltak blir New England Journal of Medicine og databasene AMED, Embase, PsycINFO og 
Cochrane Library ikke lenger gratis tilgengelig for alle fra 1.januar 2023..  
 
Praktisk prosedyre 
Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger/ALIS.  
Det kan være vanskelig å legge inn veneflon hos små barn. Ved lang reisevei til sykehuset vil intraossøs tilgang være et 
godt alternativ.  
  

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.   

 
Odd Martin Vallersnes, Anne 
Kathrine Nore og Mette Brekke. 
Foto: Lisbeth Nilsen.  
 

Forskningssamarbeid med legevakt har resultert i seks doktorgrader 
Mange års samarbeid mellom Allmennlegevakten i Oslo og Avdeling for 
allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har ført til 20 forskningsprosjekter og 
seks disputaser. Sentrale tema er rusmiddelforgiftninger, overgrep, 
infeksjoner og antibiotikabruk, diagnostikk ved brystsmerter og  
migrasjonshelse.  
 
Samarbeidet var et av temaene på nasjonalt universitetsmøte i 
allmennmedisin i høst. Det trengs mer forskning i primærhelsetjenesten, blant 
annet fordi prevalensen av sykdommer og plager er annerledes enn på 
sykehus. Tilgangen til midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond har vært 
avgjørende.  
 
Artikkelen ble først publisert hos Utposten 
  

 

Hvor står forskningen på kvinners helse i dag? 
Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak 
rammer kvinner. Heldigvis gjøres det allerede mye kvinnehelseforskning av 
høy kvalitet i Norge, og denne skal vi bygge videre på. De siste fire årene har 
Forskningsrådet finansiert 79 prosjekter som fokuserer på kvinnehelse med 
vel 100 millioner kroner per år. 
 
Dette var tema for Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse 7.desember, der 
NFA-leder Marte Kvittum Tangen var blant innlederne.  
Interesserte kan streame konferansen fra Forskningsrådets hjemmeside. 
 
 
 
 

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/lenker/allmennmedisin/allmennlegen
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0900916#figure=preview.jpg
http://www.legeforeningen.no/amff
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/uio-oslo-legevakt-20-forskningsprosjekter-og-6-doktorgrader/
https://www.utposten.no/journal/2022/7/m-112/Forskningssamarbeid_med_Oslo_Legevakt_har_resultert_i_seks_doktorgrader
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/forskningsradets-kvinnehelsekonferanse/


   
 

   
 

NYTT FRA HELSEMYNDIGHETENE 

 

Influensavaksinering av pasienter og helsepersonell 
Helsedirektoratet minner om verdien av influensavaksinasjon for å redusere 
smittepress og unngå at pasienter smittes av helsetjenesten.  
 
Folkehelseinstituttet minner om influensavaksineringen, spesielt at 
risikogruppen blant barn utgjør 5-10 % og at Flere barn bør få 
influensavaksine. I år er det anskaffet rikelig med nesesprayvaksinen, som kan 
benyttes i alderen 2-7 år. FHI har utarbeidet informasjonsmateriell om 
influensavaksinen, blant annet et Informasjonsark til helsepersonell om 
nesesprayvaksinen Fluenz Tetra der også målgruppen er spesifisert:   
 

• Prematurfødte, særlig før uke 32 (vaksineres fra 6 mnd til 5 års alder) 

• kronisk lungesykdom (inkludert astma) 

• kronisk hjerte-/karsykdom 

• kronisk lever- eller nyresvikt 

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt nedsatt 
lungekapasitet og/eller hostekraft  

• diabetes type 1 og 2 

• svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

• annen alvorlig/kronisk sykdom (f.eks. genetisk) der influensa utgjør en 
alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege  

 
I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – 
eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn. 
 

 

Endringer i livmorhalsprogrammet 
Det er besluttet å utvide HPV-screening også til kvinner yngre enn 34 år. På 
grunn av laboratoriekapasitet osv, innføres dette i to omganger:  

• kvinner 30-33 år får tilbudet fra 1. januar 2023  

• kvinner 25-29 år får tilbudet fra 1. juli 2023   
 
Endringen innebærer at en går fra celleprøve hvert tredje år til HPV-test hvert 
femte år for kvinnene i alderen 25-33 år. Endringen kan redusere antall 
krefttilfeller i aldersgruppen 25-33 år med opp til 44 tilfelle av de 50-70 
tilfellene vi har i denne aldersgruppen årlig. Kreftforeningen og Kreftregisteret 
kommer til å ha oppdatert informasjon om dette på sine nettsider.  
Les mer om endringen her. 
 
#sjekkdeg-kampanjen flyttes til slutten av  den internasjonale 
livmorhalsmåneden som er januar. Kampanjen i januar 23 blir noe mindre 
omfattende enn vanlig, fordi det er kort tid siden sist. Materiell til kampanjen 
kan bestilles på www.kreftforeningen.no/brosjyrer.  
 
 

  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsearbeidarar-vaksiner-deg?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsearbeidarar-vaksiner-deg?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-til-barn/
https://tidsskriftet.no/2022/10/debatt/flere-barn-bor-fa-influensavaksine
https://tidsskriftet.no/2022/10/debatt/flere-barn-bor-fa-influensavaksine
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/informasjonsmateriell/#informasjonsark
https://www.fhi.no/contentassets/931a1eba953f4ffdac2521ec94d859e9/fluenz-plakat-med-baksid.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/931a1eba953f4ffdac2521ec94d859e9/fluenz-plakat-med-baksid.pdf
https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/sporsmal-og-svar/
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/hpv-test-na-ogsa-for-kvinner-under-34-ar?utm_source=abonnement&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhet
http://www.kreftforeningen.no/brosjyrer


   
 

   
 

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.  

 
 

Solstrandkurset 30.mai – 2 juni 2023 
Programmet er klart og påmeldingen åpnet for årets Solstrand-kurs. Det blir 
kliniske emnekurs i Kvinnehelse 30.-31.mai og i Nevrologi 1.-2.juni. Kursene er 
søkt godkjent i videre- og etterutdanningen.  
 
Påmeldingen er nå åpnet! 

 
 
 

Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 9.- 10. februar 2023  
Ønsker du faglig påfyll om kreftbehandling og oppfølgingen av kreftpasienter? 
Dette kurset på Ullevål setter fokus på hvilke utfordringer allmennlegen møter 
ved behandling av kreftpasienter. Foreleserne er blant Norges fremste 
forskere og klinikere innenfor kreftfeltet. Kurset er godkjent som 16 timer 
med videre-/etterutdanning. 
OBS – KORT FRIST: Frist for påmeldinger 1. januar 2023 

 

 

Diabetesforum 2023 
Konferansen går av stabelen 25.–27. april på Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport, Gardermoen. Diabetesforum gir faglig oppdatering på tvers av 
helsetjenestenivåene og de ulike faggruppene. 
 
Konferansen består av to deler og har en rekke foredrag tilpasset 
allmennlegens behov 

• Forskningsforum presenterer ny diabetesforskning  

• Fagforum gir deg oppdatert informasjon innen diabetesbehandling 
Diabetesforbundet er arrangør i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk 
forening for allmennmedisin. 
Les mer om diabetesforum 2023 her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/2022/solstrandkurset-2023/
https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-9-10-februar-2023
https://www.diabetes.no/for-helsepersonell/konferanser/diabetesforum2023/


   
 

   
 

 

 

Stipend til HIMSS23 
Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for 
deg! Konferansen HIMSS23 er verdens største konferanse og utstilling av 
helseteknologi. Den finner sted i Chicago, 17. – 21. april 2023. 
Les mer om HIMSS og hvordan du kan søke her. 

Redaksjon: Jon Ørstavik  

 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/stipend-til-himss23/
https://www.legeforeningen.no/nfa

