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1  STYRET 

 

1.1  Styret  

 

1.9.2019-31.8.2021 

Marte Kvittum Tangen, Tynset, leder  

Torgeir Hoff Skavøy, Bergen, nestleder  

Ståle Sagabråten, Nesbyen  

Kjartan Olafsson, Florø  

Sirin Johansen, Tromsø  

Katrine Prydz, Hammerfest  

Anette Fosse, Mo i Rana (i permisjon til 1.10.20, deretter fratrådt pga ny stilling)  

 

Varamedlemmer:  

Christina Fredheim, Fredrikstad  

Ingvild Vatten Alsnes, Sandnes  

Elisabeth Stura, Askøy  

 

1.9.2021-31.8.2023 

Marte Kvittum Tangen, Tynset, leder 

Torgeir Hoff Skavøy, Bergen, nestleder 

Ståle Sagabråten, Nesbyen 

Kjartan Olafsson, Florø 

Christina Stangeland Fredheim, Fredrikstad 

Ingvild Vatten Alsnes, Sandnes 

Elisabeth Stura, Askøy 

 

Varamedlemmer:  

Katrine Prydz, Hammerfest 

Katrina Tibballs, Oslo 

Øyvind Stople Sivertsen, Oslo 
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2  NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS ØVRIGE ORGANER 

 

2.1 Representasjon i landsstyret 

Foreningen er for tiden direkte representert i Landsstyret med tre representanter 

gjennom Faglandsrådet Valggruppe 3 – allmennmedisin. 

 

Følgende representanter er valgt for perioden 1.9.2021– 31.8.2023 

Marte Kvittum Tangen 

Ståle Sagabråten 

Ingvild Vatten Alsnes    

Vararepresentanter 

Elisabeth Stura, Katrine Prydz  

Øyvind Stople Sivertsen, Sandra Langedal, Katrina Tibballs (LIS) 

 

2.2 Representasjon i faglandsrådet 1.9.2021– 31.8.2023 

Faglandsrådet 2021: 

Ståle Sagabråten  

Marte Kvittum Tangen  

Torgeir Hoff Skavøy  

Kjartan Olafsson  

Christina Stangeland Fredheim  

Ingvild Vatten Alsnes, LIS  

Katrine Prydz, LIS  

Vararepresentanter: Elisabeth Stura Sirin Johansen Sandra Langedal, LIS 

 

Perioden 1/9-21 til 31/8-23  

Torgeir Hoff Skavøy 

Kjartan Olafsson 

Elisabeth Stura 

Øyvind Stople Sivertsen (LIS) 

Katrina Tibballs (LIS) 

Christina Stangeland Fredheim 

Ingvild Vatten Alsnes 

Katrine Prydz 

Frode Oosterling 
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2.3 Representasjon i spesialitetskomiteen i allmennmedisin 2021 

Spesialitetskomiteen er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre på forslag fra 

NFA.  

 

Leder Hans Høvik 

Medlem  Mark Fagan 

Medlem  Siw Odden Fosheim 

Medlem  Gisle Roksund 

Medlem  Katrina Tiballs 

Varamedlem  Hanne Undlien 

Varamedlem  Elisabeth Stura 

Varamedlem  Vegar Tegle Skjærvø 

 

 

3  MEDLEMMER I NFA 

Pr 31.12.2021 hadde NFA 8265 ordinære medlemmer og 95 assosierte 

medlemmer.  NFA har dermed fortsatt medlemsøkningen i 2021. I 2020 økte vi 

med 548 nye medlemmer, og i 2021 med 213 medlemmer. Vi er fortsatt den 3. 

største foreningen i Legeforeningen (etter Ylf og Of), og klart den største 

fagmedisinske foreningen.    

  

Av de 7127 yrkesaktive medlemmene er 52 % spesialister i allmennmedisin.    

Av alle medlemmer er 46% kvinner. Vi har 615 medlemmer med godkjent 

spesialitet i en annen spesialitet enn allmennmedisin. For mer statistikk, 

se https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-

foreninger/fagmedisinske-foreningers-medlemsrapporter/  

 

4  ÅRSMØTET 2021 

Årsmøtet ble avholdt som nettmøte 29.april 2021.  

Referat ligger på hjemmesidene:  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab4

1f22/210429-referat-arsmote-nfa-_mkt_tc.pdf  

 

  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-foreninger/fagmedisinske-foreningers-medlemsrapporter/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-foreninger/fagmedisinske-foreningers-medlemsrapporter/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/210429-referat-arsmote-nfa-_mkt_tc.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/210429-referat-arsmote-nfa-_mkt_tc.pdf
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5 STYRETS ARBEID i 2021 

  
2021 ble nok et pandemiår og selvfølgelig preges foreningsarbeidet fortsatt av 

dette. Det er utfordrende å drive samlende styrearbeid uten å møtes fysisk, men 

vi har etter hvert etablert gode digitale rutiner.  

 

 
  

 

1.september tiltrådte nytt NFA-styre, heldigvis med god kontinuitet. Vi takker 

mangeårig NFA styremedlem Sirin Johansen for solid og svært god innsats, og er 

takknemlig for friskt ungt blod med våre to nye styremedlemmer Katrina Tibballs 

og Øyvind Stople Sivertsen. Heldigvis fikk vi til en fin fysisk sommeravslutning for 

styret og et godt høstseminar for det nye styret. Vi laget ingen Hurdalsplattform, 

men hadde nyttige arbeidsdager på Hurdalssjøen i starten av september. 

Forutenom disse samlingene har det meste av styrearbeid skjedd med telefoner, 

e-postutveksling og på Teams. NFA styret har vært svært aktivt også gjennom 

hele 2021, og det er nærmest ubegrenset hvor mange som ønsker styrets 

meninger om smått og stort. Vi har hatt nærmest daglig mediakontakt med alt 

fra ukeblad, lokalaviser, medlemsblad til de store riksmediene. Vi har 

vedlikeholdt og utviklet mange av våre kontakter, også politisk. Vi har fortsatt å 

være aktive i paneldebatter, ved foredrag, kurs, seminar, ulike innspillsmøter, 

styringsgruppemøter og i det interne arbeidet i Legeforeningen. Vi har sendt 

månedlige nyhetsbrev til alle medlemmer inkludert spalter med nasjonale og 

internasjonale forskningsnyheter. Vår Facebook-side får stadig flere «liker»-klikk 

og vi har publisert små og store nyheter og delinger regelmessig.   
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Vi mener selv at vi fortsetter å styrke kvaliteten på det allmennmedisinske 

arbeide som gjøres i landet og at vi bidrar til å gi faget større anerkjennelse og et 

tydelig ansikt utad.  Vi er opptatt av å være en forening for alle allmennleger og 

er også engasjert for legevaktmedisin, sykehjemsmedisin, 

helsestasjonslegetjenesten og alle andre allmennmedisinske oppgaver.   
  

Fastlegekrise  

 I mai 2020 kom Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten. Planen 

inneholder 17 tiltak.  Handlingsplanen anerkjenner og styrker fastlegen 

som pasientnær kliniker, og skal bygge videre på det evalueringsrapportene 

viste: Fastlegen er faglig dyktig, lytter og tar pasientene på alvor. Kontinuitet i 

lege–pasientforholdet gir god kvalitet, tillit, trygghet og gode tjenester. Det er 

viktig at fastlegenes kliniske oppgaver vektlegges. Fastlegen skal fortsatt 

diagnostisere, behandle, støtte og veilede, og ha en koordinerende rolle i 

samarbeid med andre helseaktører og offentlig forvaltning.  
 

NFA har hele veien støttet Allmennlegeforeningens vurdering av at tiltakene 

likevel ikke vil løse fastlegekrisen, det tilføres for lite økonomi. Vi må sikre både 

rekruttering og stabilisering, og det er ingen tegn til at den negative trenden vil 

snu. I Helsedirektoratets egen rapport om utviklingen konkluderer de i 

4.kvartlasrapport for 2021 med at kapasiteten i fastlegeordningen fortsetter å gå 

ned, det mangler plasser på fastlegers lister og det mangler fastleger til å 

betjene lister, i hele landet.  
  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/oppfolging-av-handlingsplan-for-

allmennlegetjenesten-2020-2024-kvartalsrapport-4.kvartal-2021  
  

NFA er nå representert i en rekke arbeidsgrupper og referansegrupper som skal 

følge opp Handlingsplanen og sikre videre god faglig innretning. NFA støtter at 

stabilisering og rekruttering er de viktigste strakstiltakene, og at det må bli 

attraktivt å være fastlege. Sammen må også vise frem hva som er bra med 

fastlegejobben og hvorfor vi kjemper for å bevare fastlegeordningen.     
  

Det er en nær umulig oppgave å arbeide for videreutvikling av faget 

allmennmedisin i den fastlegekrisen vi står i nå. Vi har deltatt med våre faglige 

innspill gjennom hele året og håper det snart kan snu slik at vi får en ny vår. Det 

er imponerende med alle medlemmene som klarer å holde sitt faglige 

engasjement vedlike til tross for alle utfordringene. Svært mange av våre 

medlemmer har engasjert seg og virkelig skrevet sitt fag. Norsk allmennmedisin 

fikk høsten-21 en ny milepæl med studien fra Sandvik et. alt. om verdien av 

kontinuitet i lege-pasient forholdet. Den har gitt uvurderlig kunnskap om hvorfor 

vi fortsatt må kjempe for vår fastlegelegeordning.   

 

Innsatsgruppen allmennleger covid-19  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/oppfolging-av-handlingsplan-for-allmennlegetjenesten-2020-2024-kvartalsrapport-4.kvartal-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/oppfolging-av-handlingsplan-for-allmennlegetjenesten-2020-2024-kvartalsrapport-4.kvartal-2021
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Vi fortsatte i 2021 arbeidet med Innsatsgruppen allmennleger covid-19 sammen 

med Allmennlegeforeningen. Innsatsgruppearbeidet har i hovedsak blitt 

håndtert av de to lederne i foreningene.  
  

Første halvdel av året ble fylt med mange vaksinasjonsspørsmål og nye 

oppgaver for allmennlegene. Det var mange ukjent problemstillinger som skulle 

løses, men også det klarte allmennlegetjenesten i kommunene å løse på strak 

arm.   
  

De fleste covid-19 pasienter og nær all vaksinering har blitt håndtert i 

primærhelsetjenesten uten at vi har fått tilført økte ressurser med økt 

allmennlegekapasitet i kommunene, og vi mangler fortsatt gode elektroniske 

verktøy som kunne lettet arbeidshverdagen. MSIS meldinger, 

bivirkningsmeldinger osv er fortsatt ikke integrert i våre journalsystem. Vi har både 

muntlig og skriftlig uttrykt våre bekymringer for dette gjentatte ganger.   
  

Vi har i 2021 sendt ut 49 medlemsbrev med oppdaterte råd, anbefalinger, lover, 

regler, tips og triks i forbindelse med pandemien. Bak noen av rådene ligger flere 

måneders arbeid for å få plass anbefalinger eller endringer som har vært viktige 

for oss. Vi har videreført våre kontakter med Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, E-helsedirektoratet, NAV, media og 

internt i Legeforeningen. Vi har opplevd et godt samarbeid, men hvor noen 

saker ikke har vært mulig å finne gode løsninger på. Vi er takknemlige for alle 

medlemmer som har kontaktet oss for å synliggjøre hva som har viktigst å 

arbeide med gjennom pandemien. Vi har fortsatt opplevd at medlemmene har 

hatt stort informasjonsbehov og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på 

Innsatsgruppearbeidet.   
  

Alle allmennleger har i denne perioden vært svært fleksible og vist en stor stå-på 

vilje til tross for at pandemien rammet oss midt i en allerede etablert 

fastlegekrise. Det er helt logisk at det var riktig å håndtere så mange smittede 

som mulig utenfor sykehus, for å ivareta sykehusenes beredskap og unngå smitte 

inne på sykehusene. Dette lyktes vi med i Norge, mye takket være svært 

kunnskapsrike og løsningsorienterte fastleger, til tross for manglende 

beredskapsløsninger og nesten umulige rammebetingelser. De aller fleste 

pasienter ble og blir behandlet i primærhelsetjenesten. Ved fremtidig håndtering 

av lignende situasjoner eller ved en ny smittebølge, må dette organiseres 

bedre.    
  

Styremøter   

I 2021 har vi kun hatt to styremøter hvor styremedlemmene har møtt hverandre 

fysisk, i juni og i september. Vi har digitalt hatt både ordinære heldagsmøter og 

halvdagsmøter. Styremedlemmer har vært svært fleksible og engasjerte, og 

tilpasset seg den nødvendige endringen. Vi starter alle styremøter med en runde 

hvor styremedlemmene referer fra sine oppdrag og oppgaver, det er alltid 

imponerende hvor mye aktivitet det er mellom hvert møte. Det er fortsatt 
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utfordrende å utvikle ny politikk uten å møtes, men vi blir alle litt og litt bedre på 

å mestre den digitale plattformen. Vi har i 2021 hatt skifte av både sekretær og 

sekretariatsleder. Tor Carlsen ble pensjonist til nyttår. Han har “alltid” vært en del 

av NFA og har stor kunnskap om kvalitetsarbeid, faget vårt og vår forening. Han 

vil bli savnet, men vi er takknemlige for å ha fått Jon Ørstavik som hans erstatter 

og gleder oss til videre NFA-arbeid sammen med Jon. Silje Kristine Hals overtok i 

mai sekretariatstillingen fra Charlotte Ibsen Henriksen, stor takk til Charlotte og 

stort velkommen til Silje. Vi er takknemlige for og avhengige av god 

sekretariatstøtte.    
   

Saker styret har jobbet med   

Styret har hatt et godt og gjennomarbeidet arbeidsprogram som vi har brukt 

aktivt som en rettesnor for det vi har arbeidet med og de initiativer vi har tatt for 

å utvikle faget.     
 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/e97de158553f430aad5171218ea

cafc4/nfas-arbeidsprogram-2020-2022.pdf  
  

Vi har samarbeidet tett med myndigheter, pasientorganisasjoner, politikere, 

andre profesjonsorganisasjoner, andre foreningsledd i Legeforeningen og 

aktuelle samfunnsaktører for å bidra aktivt til god allmennmedisinsk utvikling i 

helsetjenestene. Vi har deltatt i debatter, skrevet innlegg og vært intervjuet av 

en rekke medier om mange ulike saker. Vi har prioritert arbeidet i fagstyret og 

sammen med mange andre fagmedisinske foreningene frontet felles saker. Vi 

har hatt godt samarbeid med Allmennlegeforeningen og andre yrkesforeninger.   
  

Leder i Legeforeningens IT-utvalg er også styremedlem i NFA. Vi har deltatt aktivt 

i dialogen om nye teknologiske muligheter. Mange styremedlemmer og andre 

NFA-medlemmer har viktige verv innen E-helseområdet. Pasientens 

legemiddelliste og E-multidose har vært frontsaker også i 2021.   
  

I 2021 har vi publiserte to policydokument. Policynotatet om svangerskap og 

fødsel er utarbeidet i samarbeid med faggruppa for svangerskap og barns 

helse: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab866

61e/policydokument-svangerskap-og-fodsel.pdf  
 

Policynotatet om kosmetisk behandling er utarbeidet sammen med Den norske 

tannlegeforening: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab866

61e/policydokument-kosmetisk-behandling-.pdf    
  

Vi har også i 2021 samarbeidet tett med faggruppa i gynekologi og 

Kreftregisteret for å øke oppmerksomheten rundt livmorhalsscreening. Det ble 

igjen en vellykket #sjekk-deg-kampanje og høsten-21 deltok både NFA-leder og 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/e97de158553f430aad5171218eacafc4/nfas-arbeidsprogram-2020-2022.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/e97de158553f430aad5171218eacafc4/nfas-arbeidsprogram-2020-2022.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab86661e/policydokument-svangerskap-og-fodsel.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab86661e/policydokument-svangerskap-og-fodsel.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab86661e/policydokument-kosmetisk-behandling-.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/d53fa00699df44f49c46428eab86661e/policydokument-kosmetisk-behandling-.pdf
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leder av faggruppa for svangerskap og barns helse, Kari Løvendahl Mogstad, i 

Livmorhalsscreeningprogrammets 25-års jubileum med hver sine innlegg.   
   

Vi har deltatt aktivt i arbeidet med å utvikle allmennlegestatistikk og flere 

nasjonale kvalitetsindikatorer som er nyttige for oss. Indikatorer og data om 

allmennlegetjenesten skal brukes til kvalitetsutvikling uten kontrollvirksomhet som 

målsetting.   

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-om-allmennlegetjenester  

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/allmennlegetjenes

ten  
  

En oversendelsessak fra årsmøtet i 2019 er å arbeide for en endring i 

sanksjonsregelverket for tilsynssaker som omhandler medisinsk faglige feil. Vi har 

deltatt i flere møter med Helsetilsynet og skrevet både høringer og 

debattinnlegg om tema. Det foreligger nå et lovforslag om endring av dette, og 

forhåpentligvis er dette vedtatt når årsmøtet avvikles.  
 

Vi har også arbeidet tett sammen med UKOM (Statens undersøkelseskommisjon 

for helse- og omsorgstjenesten) i flere av de sakene de har publisert rapporter til 

ila 2021, og leder har blitt medlem av UKOM sitt refleksjonspanel.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/nyheter2/ukom-om-laring-av-de-vonde-hendelsene/  
  

I all vår virksomhet har vi oppmerksomhet på sosial ulikhet i helse og vi arbeider 

for et sterkt offentlig helsevesen som skal gi likeverdige tjenester til alle 

innbyggere. På faglandsrådet våren 2021 hadde leder sammen med leder av 

Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening ansvar for en sesjon om sosial 

ulikhet i helse, se resolusjonen fra faglandsrådet her: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/0b20d358c49a438b8caa8dde6e

4f6487/vedtatt-resolusjonsforslag-sosial-ulikhet-i-helse.pdf 

 

Leder har også sammen med leder av fagstyret, Ståle Onsgård Sagabråten, spilt 

inn en Legeprat-podcast om sosial ulikhet i helse:  

https://legeforeningen.podbean.com/e/legeprat-9-sosiale-ulikheter-i-helse/ 

 

Vi har også deltatt med flere foredrag og innlegg om temaet i ulike fora. I all vår 

virksomhet har vi oppmerksomhet på sosial ulikhet i helse og vi arbeider for et 

sterkt offentlig helsevesen som skal gi likeverdige tjenester til alle innbyggere. 

Arbeidet for sosialt frikort og dekning av egenandel opp til 20 år for alle 

fortsetter. Det tas opp i alle relevante sammenhenger.   
  

I Handlingsplanen for allmennleger 2020-2024 fant Regjerningen ingen løsning for 

legevakt. Vi ønsker en likeverdig legevakttjeneste for alle innbyggere som gir 

befolkningen trygghet for at de kan få råd og hjelp hele døgnet uavhengig av 

hvor de bor. Legevakt er allmennmedisin og skal være «for alle, men ikke for alt». 

HOD nedsatte gjennom trepartssamarbeidet en ekspertgruppe som leverte sin 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-om-allmennlegetjenester
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/allmennlegetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/allmennlegetjenesten
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/ukom-om-laring-av-de-vonde-hendelsene/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/ukom-om-laring-av-de-vonde-hendelsene/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/0b20d358c49a438b8caa8dde6e4f6487/vedtatt-resolusjonsforslag-sosial-ulikhet-i-helse.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/0b20d358c49a438b8caa8dde6e4f6487/vedtatt-resolusjonsforslag-sosial-ulikhet-i-helse.pdf
https://legeforeningen.podbean.com/e/legeprat-9-sosiale-ulikheter-i-helse/
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rapport om kartlegging av dagens situasjon i legevakt høsten 2021. Ståle 

Onsgård Sagabråten deltok som medlem i ekspertgruppa. Nå vet vi enda mer 

om legevakt og det haster med tiltak. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2592eb7c9d5f41278ee604025ea519b

5/rapport-ekspertgruppe-legevakt.pdf 
 

Vi har tydelig pekt på behovet for mer midler til allmennmedisinsk forskning og 

problematisert kuttene som medfører at allmennleger ikke lenger har tilgang til 

mye av den faglitteraturen vi tidligere fant i Helsebiblioteket.   
  

En elektronisk versjon av Allmennlegebiblioteket er under oppbygging på vår 

hjemmeside og vi håper å bygge ut denne med relevant allmennmedisinske 

ressurser medlemmene ikke så lett finner andre steder.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/kvalitetsarbeid/allmennlegebiblioteket/  
  

Vi har selvsagt arbeidet med langt mer enn disse enkeltsakene som er nevnt her, 

og vi håper at dere medlemmer ser spor av oss i mange sammenhenger.   
    

Høringer   

Vi har i 2021 levert 59 høringssvar, hvorav flere også har vekket medieinteresse.   

Høringene er utarbeidet med vanlig god NFA kvalitet, med bred involvering av 

styret. Vi mener at det er viktig å prioritere høringsarbeidet, selv om dette tidvis 

er ganske ressurskrevende. Det er en viktig del av det å lage vår politikk.  Vi har 

forsøkt å involvere faggrupper og underutvalg mer, og takk for gode innspill fra 

flere av dere. Vi vil i 2022 fortsette å utfordre flere til å levere innspill til oss i forkant 

av høringer.  

Oversikt over avgitte høringssvar finnes her.    
 

 

 

SKIL – Senter for kvalitet i legetjenester  

I 2021 lyktes endelig arbeidet med å få på plass en nasjonal fast finansiering av 

SKIL. SKIL endret driftsform fra et AS til en stiftelse, og nytt stiftelsesstyre trådte i 

kraft fra høsten 2021 med følgende medlemmer: Marte Kvittum Tangen 

(styreleder), Nils Kristian Klev (AF), Frode Engtrø (Norsam), Lars Duvaland 

(Legeforeningen), Frøydis Olafsen (PSL) og Athar Tadjik (ekstern).   

L-en i SKIL har endret betydning fra legekontor til legetjenester, og nå venter 

spennende utviklingsarbeid. SKIL har nå 8 ansatte i 7,1 stillinger, daglig leder er 

Nicolas Øyane.  
   

Gjør Kloke Valg   

NFA har fortsatt å fremme kampanjen Gjør Kloke Valg i mange fora. Vi har i 2021 

ikke utviklet nye anbefalinger, men har brukt de 10 vi har aktivt. Vi bidro også på 

ulikt vis med høstens publikumskampanje av Gjør Kloke Valg (GKV).   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2592eb7c9d5f41278ee604025ea519b5/rapport-ekspertgruppe-legevakt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2592eb7c9d5f41278ee604025ea519b5/rapport-ekspertgruppe-legevakt.pdf
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/kvalitetsarbeid/allmennlegebiblioteket/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/kvalitetsarbeid/allmennlegebiblioteket/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/politikk/hoeringsuttalelser/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/politikk/hoeringsuttalelser/
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Under årets pasientsikkerhetskonferanse deltok leder i en live Legeprat-sending 

sammen med pasient- og brukerombudet i Oslo, Anne Lise Christensen, og 

Stefan Hjørleifsson fra GKV-kampanjen: “Kan det bli for mye helsehjelp?” 

https://open.spotify.com/episode/5VXEuq96S3gmUwPagmbXb8 

 

Se våre anbefalinger her   

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-

anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/  
  
   

WONCA og internasjonalt arbeid   

26.november ble Anna Stavdal innsatt som ny president i WONCA. NFA er vært 

stolte over en slik representasjon fra norsk allmennmedisin og vi følger tett med 

på hennes arbeid. NFA støtter henne i det viktige internasjonale vervet.  
  

Mye av det internasjonale arbeidet har også i 2021 kun vært digitalt, men 

mange av våre representanter i ulike Wonca Europe verv har vært aktive i sine 

utvalg.  
  

 
 

I august 2021 arrangerte vi sammen med Allmennlegeforeningen Nordisk 

ledermøte på Soria Moria hotell i Oslo, med god representasjon både fra 

allmennmedisinske colleges og unions i de Nordiske landene. Vi oppdaterte 

hverandre om nytt fra våre land, skapte nye relasjoner og hadde også et 

spennende faglig program med innlegg fra presidenten i Wonca, Anna Stavdal, 

https://open.spotify.com/episode/5VXEuq96S3gmUwPagmbXb8
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/
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rapport fra Nordic Young General Practitioners (NYGP), «How do advocate for 

family medicine?» (Sverige), «Specialist training» (Island), «National 

implementation of Choosing Wisely» (Norge), “Realistic Medicine” (Danmark) og 

“Influencing guidelines – with regard to overdiagnosis” (Finland). 
  

Leder har deltatt i flere styremøter med Nordisk Føderasjon for allmennmedisin 

(NFGP). Våre internasjonale kontakter har også vært verdifulle i 

pandemihåndteringen. I NFGP har vi opprettet en felles internettside for deling 

av informasjon  

https://www.nfgp.org/flx/nfgp/current_matters_covid19/  
  

På senhøsten 2021 ble NFGPs film om «Core Values and Principles of Nordic 

General Practice/Family Medicine” lansert. Se den her. 
  

Faggrupper og underutvalg   

NFA sine faggrupper og underutvalg er en uvurderlig ressurs for NFA. Deres 

arbeid har i stor grad blitt påvirket av pandemien, de fleste av våre planlagte 

kontaktmøter måtte utsettes i 2021. Aktiviteten i hvert enkelt underutvalg og 

faggruppe beskrives i kapittel 8 og 10 i årsmeldingen.  
 

Faggruppene arbeider med et felt innenfor allmennmedisinen som 

medlemmene har særskilt interesse for og kompetanse i, og det er fortsatt plass 

til mange flere medlemmer i de fleste faggruppene. Gruppens arbeid kan 

variere og bestå i f.eks. å arrangere kurs, utarbeide retningslinjer /råd 

/handlingsprogram, forfatte rapporter eller andre publikasjoner. Vi har et 

samarbeid med Utposten som presenterer en eller to av faggruppene i hvert 

nummer. 
 

I 2021 fikk vi en ny faggruppe i diabetes, og vi har hatt noe utskifting av ledere i 

noen av faggrupper. Faggruppene bidrar med fagpersoner til mange 

oppnevninger til viktige oppgaver. Vi har holdt kontakten pr mail og telefon, og 

skal selvsagt gjenoppta regelmessige møter. NFA leder har deltatt på noen 

faggruppe- og underutvalgsmøter på nett. Vi er takknemlige for alt det gode 

faglige arbeidet som utføres av våre faggrupper og håper å kunne stimulere til 

enda mer aktivitet i 2022. Oversikt over faggruppene ligger på våre 

hjemmesider.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/faggrupper/  

 

Utdanning   

Det har i 2021 vært flere høringer og prosesser rundt veiledning og supervisjon i 

ALIS-utdanning og etterutdanning. Vi gjentar stadig budskapet om hvor viktig 

dette er for faget og at også supervisjon trenger gode rammevilkår. Det har 

gjennom hele året fortsatt vært viktig for oss å bidra til å finne gode løsninger slik 

at pandemien får minst mulig innvirkning på videre- og etterutdanning.   
  

https://www.nfgp.org/flx/nfgp/current_matters_covid19/
https://youtu.be/cbwtk3Ax0E4
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/
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FAUNA (tidligere fag-ALIS) har økt sin aktivitet og er et viktig underutvalg 

sammen med spesialistkomiteen og allmennmedisinsk utdanningsutvalg for å 

fortsette arbeidet med å få mer allmennmedisin inn i grunnutdanning og bidra til 

best mulig kvalitet i videre- og etterutdanning.   
  

NCGP 2022 Stavanger 21.-23.juni  

I juni 2022 arrangerer NFA Nordisk kongress i allmennmedisin. Hovedkomiteen 

ledes av Olav Thorsen og den vitenskapelige komiteen ledes av Gunnar Tschudi 

Bondevik. Kongressen ble pga covid-19 utsatt ett år, men nå har vi god tro på at 

det blir mulig å samles i juni. Dette er et stort og viktig arrangement for NFA og vi 

krysser fingre for stor deltagelse, også fra egne medlemmer.   
https://www.ncgp2022.no/   
   

Oppnevninger   

NFA har som følge av svært godt arbeid over mange år blitt en ettertraktet aktør 

for mange. Våre representanter er etterspurt i mange sammenhenger, og vi får 

ukentlig forespørsler om oppnevninger. Det er etterspørsel etter deltagelse i 

nasjonalt utviklingsarbeid i regi av sentrale helsemyndigheter, og mange ønsker 

en fastlege med på arrangementer, debatter og som foredragsholdere. De 

fleste medier trenger fastlegerepresentanter både som rådgivere og 

intervjuobjekter. For foreningens ledelse og administrasjon er det ikke vanskelig å 

finne kompetente og villige fastleger som vi med trygghet kan sende ut som 

representanter for oss alle. Vi mottar jevnlig både takknemlighet og begeistring 

fra de som får hjelp fra våre representanter.    
  

Allmennmedisinsk forskningsfond - AMFF 

Allmennmedisinsk forskningsfond tilføres midler i forbindelse med de årlige 

Normaltariff-forhandlingene mellom Legeforeningen og Staten. Det blir lyst ut 

midler fra fondet to ganger årlig med frist 15. mars og 15. september. I 2021 ble 

det bevilget til sammen 15,96 mill. kroner fra Allmennmedisinsk forskningsfond til i 

alt 29 prosjekter. Fondet mottok i alt 37 søknader med en samlet søknadssum på 

21,37 mill. kroner. 

  

 

Kurs 

AF og NFA har samarbeidsavtale om felles kurs. Følgende kurs ble holdt i 2021: 

 

Kurs under Allmennmedisinsk våruke, digitalt i april 2021: 

 

Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer 

• Antall deltakere: 56  

• Kurskomité: Jørund Straand, Morten Lindbæk og 

Mette Brekke. 

 

Grunnkurs A- Allmennmedisin (EU-kurs) 

• Antall deltakere: 94 

https://www.ncgp2022.no/
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• Kurskomité: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe 

 

Klinisk emnekurs: Stressmestring og egenomsorg 

• Antall deltakere: 142 

• Kurskomité: Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg. 

 

Kurs i helsepolitikk 

• Antall deltakere: 156 

• Kurskomité: Tor Magne Johnsen, Ivar Halvorsen og Dragan Zerajic. 

 

 

Solstrandkurset, oktober 2021 

• Helserett i allmennpraksis 

Antall deltakere: 71  

• Hud i allmennpraksis 

Antall deltakere: 91 

• Kurskomité: Alexander Geelmuyden, Marit Berge 

Endresen, Tove Forthun, Stina Lind Monsen, Marit S R 

Skeie, Rolf M Tande 

• På foreningens time deltok: Ingvild Vatten Alsnes NFA 
 

Nidelvkurset ble avlyst i 2021, og Geilokurset ble utsatt til 2022. 
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6  FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON 

 

Representasjon i internasjonalt arbeid: Se kapittel 9.  IT prosjekter: Se også 

faggruppe elektronisk kommunikasjon og EPJ, kapittel 11. 

 

Verv/ utvalg Styremedlem 

Andre 

medlemmer 

ADHD pakkeforløp, Hdir   Espen Skalle 

Alders- og sykehjemsmedisin, 

sakkyndighetskomite, Legeforeningen 

 Harald Sanaker 

ALIS-utvalget NFA representant.   Øyvind Stople 

Sivertsen 

 

Allmennmedisinsk forskningsfond: leder 

styret   

Marte Kvittum 

Tangen 

  

Allmennmedisinsk forskningsfond, NFA 

representanter i fagrådet 

Ståle Sagabråten, 

Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Allmennlegedata, ekstern 

referansegruppe Hdir 

Marte Kvittum 

Tangen 

Tor Carlsen. 

Nicolas Øyane 

Allmennlegebiblioteket Ingvild Vatten 

Alsnes 

Tor Carlsen, Petter 

Brelin 

Alternativ medisin, fagråd NAFKAM  Sirin Johansen 

Antibiotikasenter for 

primærhelsetjenesten – referansegruppe 

 

Marte Kvittum 

Tangen 

  

 

Arbeidsgruppe anbefalinger om 

prioritering ved intensivbehandling ved 

ressursmangel under covid-19-

pandemien 

Ståle Onsgård 

Sagabråten  

 

Barnevern og helse, arbeidsgruppe og 

referansegruppe, Helsedirektoratet 

 Berit Marie Lien og 

Bente Prytz 

Mjølstad 

Barn og unges erfaringer med legemidler, 

arbeidsgruppe FHI 

Katrine Prydz  

Barn og unge – dialog som ledd i 

henvisningsprosessen, arbeidsgruppe – 

Hdir 

 Kari Løvendahl 

Mogstad 

Brukerråd Helse Norge Elisabeth Stura  

Bærekraft 2.0, arbeidsgruppe Dnlf  Marte Kvittum 

Tangen (oppnevnt 

av fagstyret) 

 

Covid-19 kontaktmøter, HOD, Hdir, FHI, 

Legeforeningen, E-helsedirektoratet, SLV 

m.f. 

Marte Kvittum 

Tangen 
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Covid-19, Intern ekspertgruppe 

Legeforeningen 

Ståle Onsgård 

Sagabråten til 

01.09.21, Marte 

Kvittum Tangen fra 

01.09.21 

 

C-19 Ekspertgruppe legemidler, Hdir Marte Kvittum 

Tangen (oppnevnt 

av fagstyret Dnlf) 

 

Covid-19 pasienter, Rehabilitering, faglige 

råd, Helsedirektoratet 

Christina 

Stangeland 

Fredheim 

 

Covid-19, FHI: konsensusprosess om 

senfølger etter Covid-19 

Christina 

Stangeland 

Fredheim 

 

Diabetes, Nasjonalt register  Stian Langeland 

Wesnes 

Diabetesregister for voksne NOKLUS, 

fagråd 

 Sirin Johansen 
 

Digital lederutdanning, referansegruppe, 

Helsedirektoratet 

 Frode Oosterling 

Digitalt rådslag Kompetansemiljø for 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten (NSF) 

 Kari Løvendahl 

Mogstad 

Dokumentdeling i kjernejournal, 

referansegruppe 

Torgeir Hoff Skavøy  

Dødsårsaksregisteret, fagråd  Harald Reiso 

E-konsultasjon og triagering, 

arbeidsgruppe Helsedirektoratet 

Kjartan Olafsson, 

Torgeir Hoff 

Skavøy,   

 

Eldre og seksuell helse prosjekt  Kiana Kasiri 

Eldre og førerkort – kognitive tester – 

forskningsprosjekt 

Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Elektromagnetiske felt (EMF) – 

samarbeidsforum mellom offentlige 

myndigheter og helse 

Christina 

Stangeland 

Fredheim 

 

Styringsgruppe E-multidose,  Torgeir Hoff Skavøy  

Endometriose, arbeidsgruppe for å 

forbedre tilbudet, Helsedirektoratet 

Katrina Tibballs Marianne Natvik 

Evaluering av PKO, referansegruppe Marte Kvittum 

Tangen 

 

Fagstyret Dnlf  Ståle Sagabråten, 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Fagstyret FNF-Helsenett Marte Kvittum 

Tangen 

Tor Carlsen 
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Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, 

Legeforeningen, medlem fondsutvalget 

 Ole Strand, leder 

Petter Brelin 

Forbedringer i behandlingstilbudet til 

personer med hodepine, arbeidsgruppe 

Helsedirektoratet 

Christina 

Stangeland 

Fredheim 

Kristine Gaarder 

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten 

(PraksisNett, referansegruppe  

Kjartan Olafsson  

Forskningsutvalg, Legeforeningens Ingvild Vatten 

Alsnes, Marte 

Kvittum Tangen 

(oppnevnt av 

HO21-rådet) 

 

Fagråd KPR Torgeir Hoff Skavøy  

Geilokurset, repr til foreningens time  Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Gjør kloke valg, styringsgruppen   Stefan Hjørleifsson 

“Gode overganger”, samarbeid med 

Norsk barnelegeforening 

Elisabeth Stura og 

Christina Fredheim 

 

“Handlingsplanen allmennleger 2020-

2024", referansegruppe, Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Helse Omsorg 21 råd Marte Kvittum 

Tangen 

 

HELSEVEL  Anette Fosse 

Hjernehelse, partnerskap for oppfølging 

av Nasjonal Hjernehelsestrategi 2018-

2024, Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

HPV primærscreening, regional 

arbeidsgruppe 

 Marianne Natvik 

Implementering av pakkeforløp 

hjerneslag, referansegruppe, 

Helsedirektoratet 

 Stefan Hjørleifsson 

Implementering av verktøy for 

forebyggende risikokartlegging i 

forbindelse med pilot for 

oppfølgningsteam, referansegruppe 

 Sirin Johansen 

 

IT-utvalget, Dnlf Torgeir Hoff Skavøy 

Kjartan Olafsson, 

leder 

Susanne Prøsch 

Kjernejournal til sykehjem og 

hjemmetjenester 

 Inger Lyngstad 
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Kodeverk i primærmedisin, 

referansegruppe, E-helsedirektoratet 

 Jan Robert 

Johannessen, 

Bjørn Gjelsvik, 

Torstein Sakshaug, 

Øyvind Stople 

Sivertsen 

Kompetanseområde i smertemedisin, 

sakkyndig komité 

 Trygve Skonnord 

Kontaktmøter E-helsedir, Program 

kodeverk og terminologi 

Marte Kvittum 

Tangen 

Tor Carlsen, 

Øyvind Stople 

Sivertsen, Øystein 

Hetlevik, Bjørn 

Gjelsvik 

Kreft, handslingsprogram Hdir, 

fastlegegruppe 

 Hanna Helgetun 

Krogh 

KUPP metodikk – grunnkurs  Marianne Natvik 

Kurskomiteseminar, komite Elisabeth Stura 

Katrina Tibballs 

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Legeforeningens utvalg 

Elisabeth Stura   

Legater – Komite for tildeling av priser fra 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat 

og Johan Selmer Kvanes' legat 

 Arnulf 

Langhammer 

Legemiddelberedskap: Prosjektgruppe 

og styringsgruppe 

Marte Kvittum 

Tangen 

Roar Dyrkorn 

Legevakt, ekspertgruppe, HOD Ståle Onsgård 

Sagabråten 

 

LIS 1-komiteen  Frode Oosterling   

LIS1- ordningen, evaluering Torgeir Hoff Skavøy  

Livmorhalskreft. Representant i 

Rådgivningsgruppen for 

masseundersøkelsen   

 Kari L Mogstad 

Livmorhalskreft masseundersøkelse, 

styringsgruppen  

Christina 

Stangeland 

Fredheim 

 

Mage-tarmsykdommer, funksjonelle. Ref 

gruppe nasjonal kompetansetjeneste 

Ståle Sagabråten  

Mammografiscreeningprogrammet, 

styringsgruppe, Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen  

 

Mangelsenter for primærhelsetjenesten, 

styringsgruppe og prosjektgruppe, 

Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

Roar Dyrkorn 
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Marie Spångberg prisen, komitemedlem, 

Legeforeningen 

Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Melanomgruppe, Norsk  Lene Kroken 

Modul om uførhet, forsikringsprosjektet 

med Finans Norge 

Kjartan Olafsson  

Muskel skjelett helse, Rådet for Petter Brelin  

Nasjonale faglige retningslinjer for 

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 

 

 

Ingvild Vatten 

Alsnes 

Marianne Natvik 

Filip Lindgren 

Mark Fagan 

Knut Erik 

Emberland 

Knut Arne 

Wensaas 

Ingvild Vik  

Solveig Thorp 

Holmsen 

Harald Reiso 

Hasse Melbye 

Remi Andersen 

Miriam Sare 

Sigurd Haugan 

Danielsen 

Maria Romøren 

Marius Andre 

Hybbestad Skow 

Nasjonale faglige råd for 

legemiddelberedskap i 

primærhelsetjenesten, prosjektgruppe og 

styringsgruppe, Helsedirektoratet 

 Ketil Arne Espnes 

Frode Edvardsen 

Nasjonale faglige råd for behandling 

med psykofarmaka hos barn og unge, 

referansegruppe, Helsedirektoratet 

Katrine Prydz  

Nasjonale kvalitetsindikatorer, 

referansegruppe Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

“Nasjonal etablering av audit/analyse av 

behandlingsforløp ved alvorlige 

maternelle komplikasjoner i forbindelse 

med svangerskap og fødsel”, 

forskningsprosjekt, FHI 

 Inger Johanne 

Ravn og Vibeke 

Stuestøl 

Nasjonalt beredskapslager for legemidler, 

B180, arbeidsgruppe 

 Ketil Arne Espenes 

Nasjonalt råd for organdonasjon   Jan Arne Holtz 
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Nasjonal faglig retningslinje: Faglige og 

organisatoriske krav for somatiske 

akuttmottak, Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen  

 

Nasjonal faglig retningslinje: 

fødselsomsorgen, Helsedirektoratet 

Ståle Onsgård 

Sagabråten 

 

Nasjonal strategi for sjeldne tilstander – 

referansegruppe, Helsedirektoratet 

Christina S 

Fredheim 

 

Nasjonal styringsgruppe for bedre 

smittevern og mot antibiotikaresistens, 

Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Nasjonalt fagnettverk for langvarig 

utmattelse av ukjent årsak, Nasjonal 

kompetansetjeneste for CFS/ME, 

Helsedirektoratet 

 Peter Prydz 

Inger Helene 

Jøssang 

Nasjonalt system for kvalitetsforbedring 

og pasientsikkerhet, styringsgruppe og 

referansegruppe, Helsedirektoratet 

Marte Kvittum 

Tangen 

Tor Carlsen 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og 

arbeidet med digital hjemmeoppfølging i 

Nasjonal helse- og sykehusplan, 

referansegruppe 

Øyvind Stople 

Sivertsen 

 

NAV arbeidsgruppe legeerklæringer 

uførhet 

Katrine Prydz og 

Kjartan Olafsson 

 

NIPT og tidlig UL, referansegruppe, 

Heelsedirektoratet 

 Kari Løvendahl 

Mogstad 

NKI legemidler, Helsedirektoratet Christina 

Stangeland 

Fredheim 

 

NOKLUS, styret Marte Kvittum 

Tangen 

 

Nordic Federation of General Practice, 

NFGP, styret 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Nordisk kongress 2021, Hovedkomiteen Ingvild Vatten 

Alsnes, 

Marte Kvittum 

Tangen 

Olav Thorsen – 

leder 

Stefan Hjørleifsson 
 

Nordisk kongress 2021, Vitenskapelig 

komite 

Ingvild Vatten 

Alsnes  

Gunnar Tschudi 

Bondevik, leder 

Anette Fosse, 

Bente Prytz 

Mjølstad 

Norsk forening for alders- og 

sykehjemsmedisin – observatør 

Torgeir Hoff Skavøy  

Norsk resuscitasjonsråd (NRR), styreplass   Sverre Håkon Evju 

Spesialitet i palliasjon, Helsedirektoratet Katrina Tibballs  
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Pakkeforløp langvarige smerter og 

muskel- og skjelettlidelser av uklar årsak, 

ekspertgruppe, Helsedirektoratet 

 Holgeir Skjeie 

Pakkeforløp for langvarig utmattelse 

inkludert CFS/ME, ekspertgruppe, 

Helsedirektoratet 

 Peter Prydz 

Persontilpasset medisin – Oppfølging av 

Nasjonal strategi Fagråd – Hdir 

 Henrik Vogt  

Pilot anbud blåresept, styringsgruppe  Frode Edvardsen 

og Lars Strauman 

PLL- pilot, styringsgruppe Helse Vest Torgeir Hoff Skavøy  

Praktiske ferdigheter – arbeidsgruppe 

med spesialitetskomiteen  

Sirin Johansen, 

Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Primærhelseteam, referansegruppe Hdir Marte Kvittum 

Tangen 

 

Primærmedisinsk uke, hovedkomiteen Katrina Tibballs  

Primærhelseprogrammet, 

referansegruppe Hdir 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Program Kodeverk og terminologi (PKT) – 

Felles språk, referansegruppe – E-

helsedirektoratet 

Kjartan Olafsson  

Prosjektgruppe implementering av GKV i 

helseforetakene 

 Stefan Hjørleifsson 

Prosjektgruppe pilot Pasientens 

legemiddelliste i Bergen 

Torgeir Hoff Skavøy  

Prosjekt “Revisjon og digitalisering av 

Aktivitetshåndboken”, Helsedirektoratet 

 Thomas 

Mildestvedt 

RAK, referansegruppe, Antibiotikasenteret Marte Kvittum 

Tangen 

 

Referansegruppe Revurdering av 

behandlingsmetoder, HelseMidt HF 

Torgeir Hoff Skavøy  

Rett til tilleggstakst, forlengelse spesialitet i 

allmennmedisin, arbeidsgruppe 

Elisabeth Stura  

Rusarbeid og psykisk helsearbeid   

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse, ekspertråd   

  Harald Sundby 

Ressursgruppe revisjon av 

rekvisisjonspraksis pasientreiser 

Torgeir Hoff Skavøy  

Rådet for legemiddelinformasjon og 

ankenemnden 

 Roar Dyrkorn, Knut 

Arne Wensaas, 

Ketil Arne Espnes 

Rådgivningsgruppen for 

hjemmetjenesteprosjektet, Noklus 

Elisabeth Stura  
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“Sammen om mestring”, veileder i lokalt 

psykisk helsearbeid og rusarbeid for 

voksne, Helsedirektoratet 

Elisabeth Stura  

SamUt (samordningsutvalg for 

meldingsutveksling), Norsk Helsenett 

 Susanne Prøsch 

Scandinavian Journal of Primary Care, 

redaktør og ass. redaktør 

 Guri Rørtvedt, 

Anja Brænd 

Svein Kjosavik 

Sentral forskrivningsmodul, SFM, 

prosjektstyre 

Øyvind Stople 

Sivertsen 

 

Sjekk deg – samarbeid med 

Kreftforeningen 

Marte Kvittum 

Tangen 

Marianne Natvik 

SKIL AS, styreleder Marte Kvittum 

Tangen 

  

Smertemedisin, kompetanseområde, Dnlf  Holgeir Skjeie 

Solstrandkurset, repr til foreningens time  Ingvild Vatten 

Alsnes 

 

Somatisk helse hos personer med alvorlig 

psykisk sykdom og/eller ruslidelse, 

arbeidsgruppe, Legeforeningen 

 Nina Wiggen og 

Torgeir Gillje Lid 

Spesialitetsrådet, Legeforeningen  Hans Høvik 

Steriliseringsrådet  Marianne Natvik 

"Strategiverksted Arbeid og Helse", 

Helsedirektoratet og Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. 

Kjartan Olafsson  

Svangerskapsdiabetes – arbeidsgruppe 

Helsedirektoratet 

Ståle Sagabråten,  

Ingvild Vatten 

Alsnes 

Marianne Natvig, 

Elisabeth 

Swensen, Bente P 

Mjølstad, Atle 

Klovnig 

Tarmkreftscreeningprogrammet - 

rådgivningsgruppe 

Ståle Sagabråten  

“Tryggere helseapper”, referansegruppe, 

Helsedirektoratet 

Kjartan Olafsson  

Utprøving av triageringsverktøy hos 

fastlegene, Helsedirektoratet  

Kjartan Olafsson, 

Torgeir Hoff Skavøy 

 

Utvalg kvalitet og pasientsikkerhet  Sirin Johansen 

Utvalg for tjenestetyper i adresseregisteret   Susanne Prøsch 

Undersøkelseskommisjonen for uheldige 

hendelser, UKOM, refleksjonspanel 

Marte Kvittum 

Tangen 

 

Utvidelse av pakkeforløp psykisk helse og 

rus, barn og unge i barnevernet, 

Helsedirektoratet 

 Berit Marie Lien 
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Veileder i allergen immunterapi (RAAO), 

arbeidsgruppe  

 Sirin Johansen 
 

Veileder om helse- og omsorgstjenester til 

personer med utviklingshemming, 

referansegruppe 

Sirin Johansen  

VeRa Vest styringsgruppe (prosjekt 

forbedring av henvisninger radiologi 

muskel og skjelettlidelser lokalt) 

Torgeir Hoff Skavøy  
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7  HØRINGSUTTALELSER     

 

NFA-styret har i 2021 avgitt 57 høringer innen en rekke ulike områder. Høringene 

ligger i fulltekst på NFA sine nettsider. 
 

NFA har avgitt følgende høringsuttalelser i 2021:  

 

• Høring – forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for 

legemidler og næringsmidler 2.1.21 

• Forhåndsvarsel om fjerning av forhåndsgodkjent refusjon 7.1.21 

• Legeforeningens innspill til representantforslag 7 S (2020 –2021) –Tiltak for å 

sikre trygge fødsel -og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet 

• Høring - Gjør kloke valg endokrinologi 19.1.2021 

• AFs og NFAs innspill til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 

• Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 27.1.21 

• Intern høring – Landsstyremøtet 2021 – Planlegging av aktuelle saker 

28.1.21 

• Høring – LIS1-ordningen – evaluering og tiltak 31.1.21 

• Høring – Veiledning av leger i spesialisering 1.2.21 

• Høring – forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere 

hovedspesialitetsforening 12.2.21 

• Høring – forslag til endring i akuttmedisinforskriften 13.2.21 

• Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, 

øyeprotese og parykk 13.2.21 

• Høring – endring i etiske regler for leger 14.2.21 

• Høring – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten 14.2.21 

• Høring – Forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til 

vaksinasjonsprogram mot covid-19 16.2.21 

• Høring – Forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging 

av barn i barnevernet 23.2.21 

• Høring – Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress 

23.2.21 

• Høring – Forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre 

nikotinvarer 1.3.21 

• Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 

tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

14.3.21 

• Høring - veileder matvareallergi 24.3.2021 

• Høring - GKV råd Norsk forening for klinisk farmakologi 6.4.2021 

• Rådet for legeetikk - Faglig vurdering av markedsføring av gratis 

celleprøve 7.4.2021 

• Høring NOU 2020-17 Varslede drap Partnervoldutvalgets utredning 10.4.21 

• Høring - Landsstyresak - Forslag på kandidater ved valg av president, 

visepresident og sentralstyremedlemmer 2021-2023 30.4.2021 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/politikk/hoeringsuttalelser/Eldre-horinger/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/politikk/hoeringsuttalelser/Eldre-horinger/
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• Høring – Gjør Kloke Valg Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 5.5.2021 

• Høring - endringer i Helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 

osteopater, logopeder og paramedisinere 10.5.2021 

• Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 11.5.2021 

• Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 

24.5.2021 

• Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i 

psykisk helsevern for voksne 25.5.2021 

• Høring - justering av takster i primærhelseteam 26.5.2021 

• Høring - NHN - Innspillsrunde om endring av kodeverk 28.5.2021 

• Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 31.5.2021 

• Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 

- Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger 27.7.2021 

• Høring - innspill til retningslinje og pakkeforløp, ADHD 6.8.2021 

• Høring - innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

9.8.2021 

• Høring - Legemiddelverket - høring om opptak på byttelisten 9.8.2021 

• Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved 

opioidavhengighet 12.8.2021 

• Høring - retningslinje Tourettes syndrom 12.8.2021 

• Høring av Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og 

unge 13.8.2021 

• Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av 

underernæring 22.8.2021 

• Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet 

bedriftshelsetjenesteordning 24.8.2021 

• Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 30.8.2021 

• Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS 30.8.2021 

• Høring- Forslag til endringer i regelverket for organisering av 

klagenemndene 30.8.2021 

• Høring av endringer i tobakksskadeloven 3.9.2021 

• Høring- endring av trinnprismodellen 3.9.2021 

• Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi 3.9.2021 

• Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 

7.9.2021 

• Høring Retningslinje antibiotika i primærhelsetjensten 12.9.2021 

• Høring - KOLS ny nasjonal faglig retningslinje 15.9.2021 

• Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovsutvalget 1.10.2021 

• Høring - pakkeforløp hjem 4.10.2021 

• Innspill - analyse og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i 

primærhelsetjenesten 31.10.2021 

• Høring - Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak 2.11.2021 

• Høring - Forslag til endringer i forskrift om spesialistutdanning 21.11.2021 

• Høring - opptak pbyttelisten - levonorgestrel intrauterint innlegg 24.11.2021 

• Høring - Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og  

legemiddelgjennomgang 17.12.2021 
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8 UNDERUTVALG 

8.1  FAUNA – Fagutvalg av leger i spesialisering i Allmennmedisin 

Landsstyret i Den norske legeforening (Dnlf) vedtok i 2017 opprettelsen av 

fagutvalg av leger i spesialisering (LIS/ALIS), såkalt Fuxx, i den enkelte forening. 

FAUNA ble opprettet på Årsmøtet til NFA i 2019. 

 

Medlemmer 1.9.2020 – 31.8.22 

Sandra Langedal (leder) 

Vegar Skjervø 

Ingvild Vatten Alsnes (NFA-styret) 

Ett øvrig medlem har i løpet av 2021 sluttet. 

 

Observatører/assosierte 

Øyvind S. Sivertsen (utvekslingskoordinator i Vasco da Gama Movement, 

varamedlem NFA-styret). 

Katrina Tiballs (leder Nordic Young General Practitioners, vara i NFA-styret).  

De har vært observatører og deltatt på utvalget sine møter og bidratt med 

fagutvalgets arbeidsoppgaver.  

 

I 2021 har vi primært hatt digitale møter, men også hatt anledning til å møtes 

fysisk. Vi har deltatt på ALIS-konferanse 21. oktober. Vi ønsker å bidra til at 

spesialiseringen i allmennmedisin er av høy faglig kvalitet, og vi samarbeider 

med ALIS-utvalget, Utdanningsutvalget og Spesialistutvalget. Det er planlagt et 

møte med ALIS-kontorene i 2022. 

 

Hovedoppgaven til FAUNA i 2021 har vært å planlegge prekongress og 

emnekurs for unge allmennleger som skal arrangeres i Stavanger i juni 2022, rett i 

forkant av Nordisk kongress i allmennmedisin. Dette arbeidet har vært i 

samarbeid med de norske medlemmene i NYGP (Nordic Young General 

Practitioners) og SKIL (Senter for kvalitet i legetjenester). Temaet for 

prekongressen er “kvalitetsarbeid på legekontor”.  

 

Øvrige oppgaver har vært å besvare henvendelser fra styret i NFA og fra 

spesialitetskomiteen i allmennmedisin og forberede deltakelse til 

kurskomiteseminaret i 2022. Sandra Langedal er valgt til NFAs delegat til The 

Vasco da Gama Movement.  

 

Ingvild Vatten Alsnes er valgt som LIS-representant til faglandsrådet. Sandra 

Langedal og Øyvind Stople Sivertsen er valgt som LIS-vararepresentanter. 

 

Vi foreslår LIS-kandidater som representanter til styrer, råd og utvalg til NFA, og gir 

innspill til høringssvar som er aktuelle for ALIS. 
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8.2  Forskningsutvalget  

Allmennmedisinsk forskningsutvalg hadde i 2021 følgende sammensetning: 

Anna Luise Kirkengen, NFA (leder), vara Erik L. Werner, NFA 

Aase Aamland, NFA (nestleder), vara Kristina Riis Iden, NFA 

Nils Martinsen, NTNU, vara Miriam Gustafsson 

Eivind Meland, UiB, vara Stefan Hjørleifsson 

Anette Fosse, UiT, vara Birgit Abelsen, Martin B. Harbitz (fra 1.sept. 2021) 

Trygve Skonnord, UiO, vara Holgeir Skjeie     

Guri Aarseth NFA, vara Mari Bjørkman   

Observatører 

Anne Helene Kveim Lie, NORSAM, vara Tone Brun 

Dragan Zerajic AF, vara Elin Ødemark (fra 1. sept. 2020) 

Marit Tuv AF (fra 1. sept. 2021), vara Nils Kristian Klev (fra 1. sept. 2021) 

Sekretariat: Tove Rutle 

 

I 2021 behandlet forskningsutvalget i alt 19 saker. På grunn av COVID-19-

pandemien ble både vår- og høstmøtet i 2021 gjennomført digitalt via TEAMS 

med assistanse fra Sekretariatet i DNLF. Vårmøtet fant sted den 13. april 2021 og 

høstmøtet den 29. oktober 2021. 

 

Tildeling av utvalgets stipend 

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å tildele stipend til allmennleger som vil 

gjennomføre forskningsprosjekt, medvirke til undervisningsopplegg eller bidra til 

fagutvikling i allmenn- eller samfunnsmedisin. Formålet skal ha en klar relevans for 

primærhelsetjenesten. Stipendet er særlig rettet mot nybegynnere i forskning. 

Terskelen for å søke skal være lav.Stipend finansieres av Legeforeningens Fond II. 

 

I alt ble det i 18 søknader – hvorav 2 om øremerkede midler til å utforske aktuelle 

samfunnsmedisinske problemstillinger under den pågående pandemien – søkt 

om 85 stipendmåneder. I 2021 ble det til sammen delt ut 73 stipendmåneder, 37 

for andre halvår i 2021 og 36 for første halvår i 2022. Forskningsutvalget innvilget 

nesten 90 % av antallet søkte stipendmåneder fordelt på 20 stipendiater, 16 

kvinner og 4 menn. Fordelingen på de fire institutter er slik:  

Institutt: Stipendiater: Stipendmåneder:  

UiO:  13   48 

UiB:    2       4  

NTNU:     3   12 

UiT:    2       9 

 

De 2 foran nevnte ekstrastipender på 6 måneder hver var blitt utlyst i samarbeid 

med leder i NORSAM, Tom Sundar, og NORSAMs representant i 

forskningsutvalget, Anne Kveim Lie, i samsvar med utvalgets mandat om å 

fremme forskning innen både allmenn- og samfunnsmedisin. 

 

Forskningsstipend og driftsmidler 
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Fond II har tidligere gitt forskningsutvalget tilsagn om dekning av 60 

stipendmåneder årlig. I 2021 disponerte utvalget følgelig 60 regulære, 12 

overførte (fra 2020) og 22 returnerte (tidligere tildelte, men ikke brukte) 

stipendmåneder, totalt altså 94 måneder. Av disse ble 73 tildelt i løpet av året. 

 

Denne situasjonen kan ha flere konvergerende årsaker. I 2018 frasa seg 6 

kolleger til sammen 15 tildelte måneder fordi de av ulike grunner ikke klarte å 

gjennomføre sine planlagte prosjekter. Begrunnelsene var av personlig, men 

mest av faglig art, slik som merarbeid pga. syke kolleger og mangel på vikarer. 

De tilsvarende tall i 2019 var at 3 kolleger frasa seg til sammen 6 måneder – av 

liknende grunner. Men i pandemiårene 2020/2021 måtte altså 9 kolleger «kaste 

kortene» og kom enten ikke i gang eller måtte bryte sin stipendtid. 

 

Vi i Allmennmedisinsk Forskningsutvalg anser disse tallene som speilbilder av to 

viktige forhold. For det første, at norske allmennleger ønsker å lære om forskning 

og har mange emner som de vil nærme seg og utforske. Derfor inngår de 

veilederavtaler og skriver søknader. For det andre, at hverdagen i den 

medisinske førstelinjen i Norge nå er overbelastet med oppgaver og preget av 

mangler – blant annet fleksibel tid og kompetente vikarer. Derfor får våre 

kolleger ganske enkelt ikke gjort det de hadde tenkt seg å gjøre. Vi i utvalget er 

bekymret for tendensen vi ser nå. Vi håper selvsagt at politiske grep for å styrke 

førstelinjetjenesten og en avtakende pandemi vil snu utviklingen, slik at fastleger 

og kommuneleger i Norge også kan få tid til å forske.    

 

Ekstrastipendene som ble utlyst i 2021 

Kommunelegenes rammebetingelser under pandemien (stipend på 6 

måneder). Stipendet ble tildelt Bente Westrum og Jørdis Plötzl-Obytz ved UiO 

med veiledere Anne Olaug Olsen og Magne Nylenna. 

A syndemic approach to chronic disease in the Hunt-population: associations 

between psychosocial determinants and diseases during the life-course. 

Stipend tildelt Anne Jølle ved NTNU med veiledere Steinar Krogstad og Linn Getz. 

 

Protokollvurdering 

Utvalget har i 2021 ikke mottatt henvendelser om å vurdere forskningsprotokoller. 

 

Høringer og uttalelser 

På invitasjon fra NFAs leder bidro forskningsutvalget i 2021 med innspill til 

høringen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

 

Forskningsprisen  

På grunn av COVID-19-pandemien fant ikke Primærmedisinsk uke / 

Nidaroskongressen sted i 2021. Følgelig ble prisen ikke delt ut i år heller.  
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Økonomi 

Siden 1. januar 2019 har stipendsatsen vært kr. 50.000/måned. Fra og med 1. 

januar 2022 er stipendsatsen kr 60.000/måned. Basert på disse satsene delte 

utvalget i 2021 ut stipender for 37 måneder á kr. 50.000 til 2. halvår 2021 (kr. 

1.850.000) og 36 måneder á kr. 60.000 til 1. halvår 2022 (kr. 2.160.000), i alt 73 

måneder på til sammen kr 4.010.000.  
 

Oversikt over søkere til allmennmedisinsk forskningsstipend høsten 2021 

 

 Univ Navn 
Tidl

.tild. 
Tittel Søkt Tild Veileder 

1 UiO 
Cathrine 

Abrahamsen 
3 

Legens mestring i arbeidet med 

sykemelding hos pasienter med 

subjektive og sammensatte lidelser 

Søknaden støttes med tre måneder. 

3 3 
Erik L. 

Werner 

2 UiO 
Gunhild 

Nytrøen 
 

Samhandling om personlig plan for 

opiatforbruk etter alvorlige skader 

Søknaden støttes med tre måneder. 

2 3 Bård Natvig 

3 UiO 
Kristin 

Bjerke  
 

Småbarnsforeldres bekymringer og 

erfaringer rundt deres infeksjonssyke 

barn under covid-19 pandemien 

Søknaden støttes med seks måneder. 

6 6 
Guro Haugen 

Fossum 

4 UiO 

Cathrine 

Strøm 

Christiansen 

 

Håndtering av akne hos ungdom; 

bruk av isotretinoin og systemisk 

antibiotika 

Søknaden støttes med seks måneder. 

6 6 Sigurd Høye 

5 UiO 
Hege 

Svenningsen 
 

PUST! Kan økt kunnskap om pust og 

enkle pusteteknikker gitt innenfor 

rammen av allmennpraksis, gi 

bedring og hindre sementering av 

uspesifikke plager som myalgi, 

slitenhet, indre uro og søvnvansker? 

Søknaden støttes med to måneder 

2 2 
Atle 

Klovning 

6 UiO 
Marianne 

Natvik 
 

Hvordan møter vi overgangsalderen? 

Søknaden støttes med to måneder. 
2 2 

Atle 

Klovning 

        

7 
NTN

U 

Kari Thori 

Kogstad 
3 

Å se mennesket 

Søknaden støttes med tre måneder. 
3 3 Linn Getz 

8 
NTN

U 

Muhunthan 

Navaratnam 
3 

Foreskrivnings-praksis av 

vanedannende medisiner blant 

fastleger. Støttes med tre måneder. 

3 3 
Håvard 

Skjellegrind 

        

9 UiT 
Helle Friis 

Bjørke 
 

Beslutninger i allmennpraksis 

Søknaden støttes med tre måneder. 
3 3 

Eirik Hugaas 

Ofstad 

10 UiT 
Gry Elise 

Albrektsen 
 

Samtrening i førstelinjetjenesten 

Søknaden støttes med seks måneder. 
6 6 

Torben 

Wisborg 

     36 37  
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Oversikt over søkere til allmennmedisinsk forskningsstipend våren 2022: 
 

 Univ Navn Tittel Søker Tildelt Veileder 

       

1 UiO 

Nils Didrik 

Moss 

Skjelland 

Agensdiagnostikk ved akutt forgiftning 

med gammahydroksybutyrat (GHB). 

Søknaden støttes med seks måneder. 

6 6 

Odd Martin 

Vallersnes, 

med flere 

2 UiO 
Marianne 

Natvik 

Hvordan møter vi overgangsalderen – 

kvinnens og fastlegens tilnærminger og 

erfaringer. 

Søknaden støttes med fire måneder. 

4 4 

Atle 

Klovning, 

med flere 

3 UiO 
Hege 

Svenningsen 

PUST! Hvordan identifisere og 

behandle dysfunksjonell pust i 

allmennpraksis, med focus på nesepust 

og koherent pust. 

Søknaden støttes med fire måneder. 

4 4 
Atle 

Klovning 

4 UiO Håkon Sætre 
Behandling av cystitt hos menn.   

Søknaden støttes med tre måneder.   
3 3 Ingvild Vik 

5 UiO 

Fredrik 

Brunsvig-

Engemoen 

Hvordan snakker fastlegen om døden? 

Søknaden støttes med tre måneder. 
3 3 

Holgeir 

Skeie 

       

6 UiB Shagun Bhatia 

Postpartum oppfølging av kvinner med 

svangerskapsdiabetes. 

Søknaden støttes med tre måneder. 

6 3 Kathy Møen 

7 UiB 

Irina 

Vladimirovna 

Kargaltseva 

Halbostad 

“Innkalling til nasjonal dugnad mot 

koronaviruset sett fra innvandrernes 

perspektiv”. 

Søknaden støttes med en måned. 

10 1 

Esperanza 

Diaz Perez 

og R. 

Herrero-

Arias 

    36 24  

       

   + 2 ekstra = 12 måneder  36  

 UiO 

Bente 

Westrum 

og Jordis 

Plôtzl-Obytz 

EKSTRASTIPEND 

Kommunelegenes rammebetingelser 

under pandemien.  

Søknaden støttes med seks måneder. 

6 6 

Anne Olaug 

Olsen og 

Magne 

Nylenna 

 NTNU Anne Jølle 

EKSTRASTIPEND 

A SYNDEMIC approach to chronic 

disease in the Hunt population; 

associations between psychosocial 

determinants and diseases during the 

life-course. 

Søknaden støttes med seks måneder. 

6 6 

Steinar 

Krogstad og 

Linn Getz 
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8.3 Klassifikasjonsutvalget 

Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg skal i nært samarbeid med styret arbeide 

for å fremme allmennmedisinsk kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, 

kvalitetsutvikling og forskning. Utvalget møter i internasjonalt kontaktmøte (se § 

3-4-7), men forholder seg for øvrig som et underutvalg. Utvalget består etter 

valget i 2020 av tre medlemmer. Leder og en av medlemmene skal også 

representere Norsk forening for allmennmedisin i WONCA International 

Classification Committee (WICC). WICC hjemmeside. 

 

Utvalgets leder: Bjørn Gjelsvik. Nestleder: Øystein Hetlevik. Medlem: Øyvind 

Stople Sivertsen. 

 

Klassifikasjonsutvalget har hatt 8 møter i 2021. Pga pandemien har alle foregått 

digitalt. Vi har fortsatt hatt tett kontakt med styret i spørsmål som gjelder 

klassifikasjon og koding, bl.a. utvikling og bruk av koder under pandemien.  

Utvalget har diskutert noen momenter ved kodebruk: 

• Covid 19 koder: Følgetilstand – det anbefales dobbeltkoding, med 

symptomet (f.eks. A04 Slapphet/tretthet som hoveddiagnose og R992 

Covid19 bekreftet som bidiagnose, evt. flere symptomer). Det er 

problemer med dobbeltkoding. Ofte er det bare hoveddiagnosen som 

sendes KUHR (dette gjelder de fleste EPJ). For det annet kan det reises tvil 

om at R992 i mange tilfelle vil være en gjennomgått sykdom og ikke en 

aktuell sykdom. Det vil ikke komme fram i kodingen. Vi mener det bør tas 

initiativ til å beskrive nøyere bruk av flere koder i EPJ, og evt. at det 

innrapporteres fler enn en kode for hver kontakt. 

• Utfordringer ved å identifisere risikopasienter i EPJ. Dette kom tydelig fram 

da fastlegene ble bedt om å finne pasientene som skulle prioriteres for 

Covid 19 vaksiner. Kort oppsummert dreier det seg både om at sjeldnere 

risikopasienter mangler kode i ICPC3, det mangler koder for gradering av 

en sykdomsalvorlighetsgrad, f.eks., astma og KOLS, og EPJ-versjonene 

mangler registrering og søkeverktøy for diagnoser som er satt i 

spesialisthelsetjenesten. Disse problemstillingene bør etter AKU’s syn tas 

vare på gjennom et samarbeid i EPJ-løftet. 

 

WICC og konsortiet for ICPC3 

Bjørn Gjelsvik, Øystein Hetlevik og Øyvind Stople Sivertsen deltok på det årlige 

møtet i Wonca’s internasjonale klassifikasjonskomité (WICC) i september 2021.  

Møtet fant sted i København, men ble pga. pandemien arrangert digitalt. Mye 

av diskusjonene i WICC denne gangen dreide seg om gjennomgang av siste 

versjon av ICPC3. ICPC3 ble lansert i endelig versjon i 2021 og Wonca har 

http://wicc.news/
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overtatt ansvaret for vedlikehold og videre drift. Dette skal skje gjennom en 

stiftelse som nylig (februar 2022) er etablert. 

Klassifikasjonsutvalget har hatt observatørstatus i konsortiet som jobber med 

ICPC-3 og slik fått anledning til å følge utviklingen av ICPC-3. Bjørn Gjelsvik og 

Øystein Hetlevik har deltatt. 

Arbeidet med ICPC3. Samarbeid med e-Helse. 

Utvalget v/Bjørn Gjelsvik og Øyvind Stople Sivertsen deltar som representanter for 

NFA i Referansegruppe for kodeverk i Primærhelsetjenesten. Norske 

helsemyndigheter (nå direktoratet for e-helse) har den norske lisensen for ICPC2 

og har sørget for at norske allmennleger benytter ICPC2 i all diagnostikk. 

Internasjonalt har Norge bidratt bl.a. med å vedlikeholde masterfilen til ICPC2.  

NFA har gitt sin prinsipielle tilslutning til norsk deltakelse i konsortiet for ICPC3. 

Direktoratet for e-helse har kontakt med Wonca for å få på plass norsk 

deltakelse i form av lisens og forhåpentlig videre deltakelse i utviklings- og 

vedlikeholdsarbeid. Dette reiser flere spørsmål framover, knyttet til norsk 

oversettelse og hvordan ICPC3 kan implementeres og tas i bruk i helsetjenesten. 

Intern koordinering i NFA 

NFA-styret tok i 2021 initiativ til å koordinere kode- og klassifikasjonsarbeidet i NFA 

ved å innkalle til samarbeidsmøte der berørte miljøer kunne drøfte felles 

problemstillinger med styret. Det har blitt avholdt to slike møter. Dette har gitt oss 

mulighet til å bli orientert om det pågående arbeidet med innføring av et 

termsett (referansesett) for allmennpraksis som er utviklet i Helseplattformen, der 

ICPC2-koder (termer) er koblet til Snomed-CT koder. Dette er et ledd i 

Direktoratets arbeid for å implementere Snomed CT som en felles terminologi i 

helsetjenesten.  

Vår tilnærming er basert på det vi anser som viktige allmennmedisinske 

prinsipper for sykdomsklassifikasjon og kodeverk. Klassifikasjonsutvalget mener at 

ICPC2 og etter hvert ICPC3 fortsatt skal være det klassifikasjonssystemet som 

framtidige termer og koder i allmennmedisin knyttes til og bygger på. ICPC3 

inneholder nye kapitler som bedre beskriver arbeidet som gjøres i allmennpraksis 

i dag. Det gir også mulighet til å kode intervensjoner, funksjoner og funksjonsnivå 

og gradere sykdommers alvorlighetsgrad. Kodene kan utvides med tilleggskoder 

for å ivareta behovet for høyere presisjon, samtidig som enkelthet og oversikt 

beholdes.  
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Andre aktiviteter 

ICPC2 i videre- og etterutdanningen:  

Det ble våren 2020 publisert et e-kurs om ICPC2 og bruk av kodeverk via 

SKIL/legeforeningen, og utvalget bidro i utarbeidelsen av dette. Kurset dekker 

læringsmål i videreutdanningen og er poenggivende i etterutdanningen. Det er 

ønskelig at kurset gjøres bedre kjent for å bedre kvaliteten av koding i 

allmennpraksis. Kurset har blitt evaluert og det pågår en revisjon.  

Øystein Hetlevik har tatt initiativ til en internasjonal workshop om koding på 

Nordisk Kongress i Stavanger i juni 2022. 

 

8.4 Kvalitetsutvalget  

 

Medlemmene i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet velges for 2 år i 

partallsår på NFAs årsmøte med virketid i 2 år. Nåværende styre ble valgt i 2020 med 

virketid 01.09.2020-31.08.2022 og består av: 

Leder: Gunnar F Olsen (gjenvalgt i 2020) 

Medlemmer: Mark Fagan (gjenvalgt i 2020) og Kine Jordbakke (ny i 2020) 

Observatør fra AFs styre: Peter Christerson (gjenvalgt i 2021, virketid til 31.08.2023) 

Kvalitetsutvalgets formål er i kortversjon å arbeide for faglig kvalitet og pasientsikkerhet i 

norsk allmennmedisin. Kvalitetsutvalget samarbeider nært med SKIL. Som leder er 

Gunnar norsk delegat til EQiP, det vises til egen årsmelding for EQuiP. Gunnar har også 

bidratt til et høringssvar. 

Grunnet pandemisituasjonen har utvalget i 2021 ikke hatt fysiske møter. Utvalget har 

hatt 5 Teamsmøter sammen med SKIL i 2021. 

 

 8.5 Utdanningsutvalget  

 
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg har i 2021 bestått av følgende medlemmer valgt på 

NFAs årsmøte 11.06.20, for perioden 01.09.20-31.08.22:  

 

Leder Frode Oosterling 

Nestleder Odd Martin Vallersnes 

Medlemmer: Nina Helberg Aurebekk (ny), Robert Tunestveit, Alf David Myklebust, 

Morten Munkvik (ny) 

Varamedlemmer: Marianne Franing, Øystein Nordal Moe (ny), Åsne Flatland (ny) 

AF- representant og observatør: Peter Christersson. Vara Dragan Zerajic 

 

Utdanningsutvalgets mandat 

Utvalget skal arbeide med å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme 

videre- og etterutdanning. Utvalget skal stimulere til og koordinere kurs, fremme 
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allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært 

samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer 

og allmennmedisinske institutter og de lokale kurskomiteer. 

 

Allmennmedisinsk utdanningsutvalg i 2021 

Utdanningsutvalget har gjennomført 3 møter, to på Teams i januar og november, og ett 

ved oppmøte i tilknytning til gruppeveiledersamlingen på Sola Strandhotell i august. Vi 

har arbeidet med følgende saker: 

 

• Mentordningen: Ordningen er veletablert og fungerer slik intensjonen var. Tilgang 

til mentorlista er nå passordbeskyttet og kun tilgjengelig for medlemmer i Nmf. 

Nmf ønsker å løfte fram ordningen, da den er svært populær, særlig blant 

utenlandsstudenter. Antall allmennleger som har meldt seg som mentor har 

ligget stabilt mellom 40 og 50, og vi har i 2021 startet jobben med å bekrefte at 

navnene som står på lista er reelle mentorkandidater. Vi har fortsatt å jobbe for 

at mentoraktivitet skal gi tellende poeng i etterutdanningen for spesialister i 

allmennmedisin, noe vi håper blir en realitet i 2022. 

• Utvalget, representert ved Nina Helberg Aurebekk, har i samarbeid med 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin arrangert Kurskomiteseminaret 22. januar, 

på Zoom. Kurskomiteseminaret har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for alle 

som er opptatt av allmennlegeutdanning, vi er derfor glade for at hele AU f.o.m. 

2020 er invitert til å delta på seminaret.  

• Videreutdanning/spesialistutdanning: Utdanningsutvalget har jobbet aktivt opp 

mot de nyopprettede ALIS-kontorene, der vi særlig ønsker å bidra til bedret 

utdanning og honorering av veiledere for LIS1 og LIS3-kandidater i 

allmennmedisin. Vi har også vært engasjert i arbeidet med å få opprettet 

introduksjonsstillinger i allmennmedisin, som blir utlyst i 2022. 

• Etterutdanning/forlengelse av retten til spesialisttakst/resertifisering: I januar 2020 

ble Robert Tunestveit fra Utdanningsutvalget utnevnt til en arbeidsgruppe som 

skal evaluere gjeldende regelverk, sammen med representanter fra NFA-styret 

og Spesialitetskomiteen. Arbeidsgruppen har levert sin innstilling, som bl.a. foreslår 

at mentor- og veilederaktivitet skal gi tellende poeng. 

• Utdanningsutvalget hadde gleden av å nominere kandidaten til NFAs skribentpris 

for 2020: Henrik Vogt, han fikk prisen for debattinnlegget «Nei, Justin Bieber har 

sannsynligvis ikke borreliose» i Aftenposten 10. januar 2020: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GG2Wrl/nei-justin-bieber-

har-sannsynligvis-ikke-borreliose-henrik-vogt   

• Vi har jobbet mer med hvordan vi skal styrke allmennmedisinen i 

grunnutdanningen for leger, RETHOS legger opp til 10 uker i 

primærhelsetjenesten, som er forpliktende for fakultetene fra studiestart 2021.  

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GG2Wrl/nei-justin-bieber-har-sannsynligvis-ikke-borreliose-henrik-vogt
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GG2Wrl/nei-justin-bieber-har-sannsynligvis-ikke-borreliose-henrik-vogt
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• WONCAs åpne arrangementer og kongresser er forhåndsgodkjent av Fond 2 til 

etterutdanning. Relevant for alle involvert i undervisning av allmennmedisin er 

arrangementene til Euract, den europeiske foreningen for lærere i 

allmennmedisin: https://euract.woncaeurope.org/.  Årets kongress i Budapest 

er koronautsatt, på ubestemt tid. Nestleder i utvalget Odd Martin Vallersnes er 

den norske representanten for Euract. 

• Vi har levert en høringsuttalelse om veiledning av ALIS. 

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veiledning-av-leger-i-spesialisering 

• Vi har satt fokus på en kommune som synes å misbruke vikar-unntaket fra regelen 

om at alle leger som ansettes som klinikere i primærhelsetjenesten skal starte 

spesialistutdanning i allmennmedisin. Legene ansettes systematisk i vikariater på 

under ett år, og kommunen påberoper seg da å slippe å iverksette 

spesialiseringen. Vi påpeker at en slik systematisk bruk av unntaksregelen er klart i 

strid med spesialistforskriftens intensjon. Saken er videreformidlet til NFA, som tar 

den videre.  

• Eksisterende kurs for petroleumsleger er uforholdsmessig dyre. Vi har derfor startet 

en prosess for å skaffe flere kurstilbydere 

 

  

https://euract.woncaeurope.org/
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veiledning-av-leger-i-spesialisering
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9  INTERNASJONALT ARBEID 

 

9.1  WONCA World Council 

 

Marte Kvittum Tangen er NFAs representant i World Council.   

Lenke:  WONCA World Council.  

 
9.2  WONCA world  

 

Årsmelding 2021 fra WONCA President Anna Stavdal. Jeg viser til WONCAs 

årsrapport, som kan leses via denne lenken: 

https://issuu.com/wonca/docs/2020_-

2021_wonca_annual_report_final_issuu_/s/14843518  

 

Året 2021 var preget av pandemien, slik at reisevirksomhet og fysiske møter ble 

avlyst, og Council som ble utsatt fra 2020, ble avholdt virtuelt i november. Jeg 

overtok presidentvervet 29.november, og startet umiddelbart arbeidet med å 

konstituere det nye styret.  

 

Min plan for presidentperioden gjør jeg rede for i overtakelsesforedraget som jeg 

ga på avslutningen av WONCA World konferansen, The WONCA Roadmap. Her 

en lenken til presentasjonen: 

https://www.dropbox.com/s/k90d3kp3quaatl9/Keynote.mp4?dl=0 

 

Planen er å samle det nye styret til det første fysiske møtet i Oslo i løpet av 

sommeren 2022. Stor takk til NFA og leder Marte Kvittum Tangen og Nordic 

Federation of General Practice for støtte og oppmuntring.  

 
 

9.3  WONCA International Classification Committee WICC 

Arbeidet i WICC er omtalt under Klassifikasjonsutvalgets arbeid avsnitt 8.5.  

 

 
9.4 EQuiP, Europeisk allmennmedisinsk kvalitetsutvalg i WONCA  

European Association for Quality in General Practice/Family Medicine er Wonca 

Europes organisasjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Gunnar F Olsen er (i 

egenskap av leder i Kvalitetsutvalget) norsk delegat til EQuiP. 

 

EQuiP hadde pr 31.12.2021 33 organisatoriske medlemmer (altså land). 

 

Andre Rochfort (Irland) er president i EQuiP, valgt på EQuiPs Assembly meeting 

06.11.2021. Vanligvis arrangerer EQuiP en åpen konferanse i mars og et lukket 

Assembly meeting i november. Grunnet pandemisituasjonen ble begge disse 

arrangementene avholdt virtuelt. 

 

http://www.globalfamilydoctor.com/
https://issuu.com/wonca/docs/2020_-2021_wonca_annual_report_final_issuu_/s/14843518
https://issuu.com/wonca/docs/2020_-2021_wonca_annual_report_final_issuu_/s/14843518
https://www.dropbox.com/s/k90d3kp3quaatl9/Keynote.mp4?dl=0
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• 11-12.3.21: Åpen konferanse: Quality and Safety of urgent primary care in                     

Europe - forelesningene er å finne på EQuiPs nettsider. 

• 5-6.11.21: Lukket Assembly meeting. 

 

Alt i alt har aktivitetsnivået i EQuiP vært lavt i 2021 grunnet fraværet av fysiske 

møter. For videre informasjon om EQuiP vises det til nettsidene  

www.equip.woncaeurope.com   

 

9.5 EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners' Association) 

NFA sin representant i international advisory board i EURIPA er Marit Karlsen. 

EURIPA hjemmeside. 

 

EURIPAS hovedfokus omfatter 

- Partnerskap, deling og forståelse 

- Forskning og utvikling 

- Teknologi og innovasjon 

- Framvekst av helse og eliminering av ulikhet i helse 

- Utvikling av kostnadseffektive og pasientsentrerte helsetjenestesystemer. 

- Utbredelse av god praksis 

 

President i organisasjonen er Oleg Kravtchenko (Norge). 

 

Også i 2021 har det vært begrenset aktivitet pga pandemien, jeg har deltatt på 

en del digitale møter i advisory board. 

 

Jeg deltok delvis og digitalt på Euripas konferanse, Rural Health Forum i 

september i Siedlce, Polen - utsatt fra 2020 pga pandemien og dessverre med 

begrenset deltagelse. 

Håper på et revitaliserende 2022 og at Euripa forum som planlegges på Sicilia 6.- 

8. oktober endelig blir et sted for fysisk møte og utspring for øket aktivitet. 

  

http://euripa.woncaeurope.org  

http://euripa.woncaeurope.org/content/international-advisory-board 

 

 

Marit Karlsen 

 
 

9.6  EURACT (European Academy of Teachers in General Practice) 

NFA sin representant i EURACT er nestleder i Utdanningskomiteen Odd Martin 

Vallersnes. EURACT hjemmeside. 

Pandemien har igjen preget EURACTs arbeid i året som gikk. Det ble avholdt 

digitale rådsmøter i april og oktober. Det var planlagt et ekstra rådsmøte i Wien i 

desember, men det ble avlyst. 

 

http://www.equip.woncaeurope.com/
https://euripa.woncaeurope.org/
http://euripa.woncaeurope.org/
http://euripa.woncaeurope.org/content/international-advisory-board
https://euract.woncaeurope.org/
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EURACTs tredje utdanningskonferanse som skulle ha funnet sted høsten 2021 i 

Budapest ble utsatt til 2022. Det var da åpent hvor konferansen skulle finne sted. 

Imidlertid har det så langt ikke vært mulig å få på plass en lokal medarrangør, 

og konferansen er dermed utsatt til 2023. Styret i EURACT jobber videre med å 

på plass en lokal medarrangør. 

 

Jeg har deltatt i planleggingen og gjennomføringen av EURACTs Snowball 

Symposia: 

20. oktober 2021:   How to become a good GP/FM teacher in the 

digital era 

24. november 2021:  Effective online education for >200 learners: 

mission impossible... or not? 

12. januar 2022:   Making online small group learning a great 

experience 

 

Videre har jeg vært med i gjennomføringen av en spørreundersøkelse om tidlig 

klinisk utplassering i medisinutdanningen rundt om i Europa. Resultatene er under 

bearbeiding og vil offentliggjøres i en artikkel i et medisinsk utdanningstidsskrift i 

løpet av 2022. 

 

Medlemstallet for 2021 i Norge er 61. En betydelig del av kontingenten går til 

økonomisk støtte til kolleger i økonomisk svakere land for å delta på kurs og 

konferanser arrangert av EURACT.  

 

EURACT organiserer kurs for veiledere i spesialistutdanningen over tre trinn, samt 

kurs i evaluering av utdanningskandidater og studenter i praksis. Dette kan være 

relevant for NFAs medlemmer nå som individuell veiledning er innført i 

spesialiseringen i allmennmedisin i Norge.  

 

Odd Martin Vallersnes 

 
9.7 EGPRN (European General Practice Research Network) 

Torunn Bjerve Eide er norsk representant og rådsmedlem siden 2019, og er også 

medlem i EGPRNs Research Strategy Committee (RSC). EGPRN hjemmeside. 

 

EGPRN har som målsetning å være en møteplass for å diskutere og utvikle 

allmennmedisinsk forskning. Nettverket oppfordrer til og tilrettelegger for 

internasjonalt forskningssamarbeid, og tilbyr kurs i forskningsmetodikk. Det er 

mulig å søke om økonomisk støtte til forskningsprosjekter gjennom nettverket. 

EGPRN organiserer to konferanser per år i varierende europeiske land.  

 

Aktiviteten i EGPRN har i 2021 som året før vært preget av Covid19-pandemien. 

Det ble avholdt digitalt rådsmøte i mai. I oktober 2021 gjennomførte vi faktisk 

analog konferanse i Halle i Tyskland, det var litt redusert oppmøte på grunn av 

pandemien, men svært nyttig å møtes etter så lang tid. Davorina Petek fra 

Slovenia takket for seg som leder, nyvalgt leder er Tiny van Merode fra 

https://www.egprn.org/
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Nederland. Neste konferanse vil bli organisert i mai 2022 i Istanbul. 

 

EGPRN lanserte i november-21sin oppdaterte Research Strategy for General 

Practice in Europe, som gir forslag og anbefalinger til satsningsområder i 

frremtidig allmennmedisinsk forskning, se EGPRN Research Strategy for General 

Practice in Europe 2021.pdf 

 

Torunn Bjerve Eide 
 

9.8 Europrev  

Ingvild Vatten Alsnes er NFAs representant i European network for prevention 

and health promotion in family medicine and general practice (Europrev). 

Europrev hjemmeside. 

Europrev er underlagt Wonca Europe. De avholder to møter i året, et på Wonca 

Europe og et på deres årlige konferanse i Porto. På grunn av Covid-19 har alle 

møter i 2021 vært digitale. Mye av aktiviteten i gruppen skjer gjennom en 

mailinggruppe hvor forskningssamarbeid opprettes og meningsytringer utveksles. 

De fleste medlemmer er kombinerte klinikere og forskere innen allmennmedisin.  

9.9 Vasco da Gama Movement  

Norsk delegat til rådet er leder for Fauna, Sandra Langedal (for tiden i 

permisjon). Øyvind Stople Sivertsen (nasjonal utvekslingskoordinator) deltar i 

arbeidet. Vasco da Gama hjemmeside. 

 

Vasco da Gama Movement er et nettverk under Wonca Europe for 

allmennleger i spesialisering og spesialister innen 5 år etter ferdig spesialisering. 

Nettverket blir 18 år i 2022, og markerer dette med to grep: 

 

• Navnet skal endres. En Delfi-prosess har startet, og nytt navn blir vedtatt 

på rådsmøtet under Wonca Europe i London i juni 2022. 

• Organisasjonen skal etableres som egen juridisk enhet. Registreres i 

Nederland. Dette skal gi ryddigere forhold og større muligheter til å motta 

støtte/sikre stabil finansiering. Inntil dette skjer er det Wonca Europe som 

eier bankkonto og som må spørres om lov til betaling av alle regninger. 

 

Aktiviteten i VdGM har vært lavere enn tidligere år. Under prekongressen i 

forkant av Wonca Europe i Amsterdam i juli 2021 deltok nasjonal 

utvekslingskoordinator Øyvind Stople Sivertsen digitalt.  

 

Fysisk konferanse i Edinburgh (VdGM Forum) i januar 2022, med rådsmøte 

("Council meeting"), hvor Øyvind Stople Sivertsen møtte som stedfortreder for 

Sandra Langedal. Det var gledelig å se at det var ytterligere en norsk deltaker 

på denne konferansen. 

 

Utvekslingsprogram 

https://www.egprn.org/file/e88ab63b-d98a-47e0-9160-7e0605dcde8a/EGPRN%20Research%20Strategy%20for%20General%20Practice%20in%20Europe%202021.pdf
https://www.egprn.org/file/e88ab63b-d98a-47e0-9160-7e0605dcde8a/EGPRN%20Research%20Strategy%20for%20General%20Practice%20in%20Europe%202021.pdf
https://europrev.woncaeurope.org/
https://vdgm.woncaeurope.org/


 

 

 
 
Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • Faks 23 10 90 10 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 
 

41 

Utvekslingsprogrammet (Hippokrates Exchange) er satt på hold inntil videre, men 

man regner med at det åpnes i løpet av 2022. Det er over 20 verter i databasen, 

og aktiviteten forventes å være betydelig mot slutten av året. 

 

Søknad om EU-midler 

Søknad om Erasmus+-midler, for reisestøtte i forbindelse med 

utveksling/praksisbesøk, er også satt på hold inntil Hippokrates Exchange-

programmet er startet igjen. 

 

Stipend 

Universitetet i Stavanger har stilt kr 100.000,- til disposisjon for stipend til leger som 

ellers ikke hadde hatt råd til å reise til Nordisk kongress i allmennmedisin. Øyvind 

Stople Sivertsen leder arbeidet med å velge ut kandidater, og bruker sitt nettverk 

innen VdGM for kriterier for utvelgelse og markedsføring av dette. 

 

9.10  Nordic Federation of General Practice (NFGP) 

NFGP er et forum for samarbeid mellom de nordiske allmennmedisinske miljøene 

NFGP eies av de fem Nordiske Colleges of General Practice og lederne i hvert 

land er styremedlemmer. Styret ledes av Johann Sigrudsson. Styret er også 

ansvarlige for Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) og 

koordinerer organiseringen av de nordiske kongressene i allmennmedisin 

(NCGP). Se oppdateringer her: https://www.nfgp.org/  

 
9.11 NYGP (Nordic Young General Practitioners) 

NYGP hjemmeside 

 

Executive Board Members start of 2021 

Denmark: Anne Mette Torp, Simon Glerup    

Finland: Annika Kolster, Kati Lempinen 

Iceland: Tinna Karen Árnadóttir, Berglind Gunnarsdottir  

Sweden: Nadia Kahtan, Linn Ekström Feyzi  

Norway - chairmanship: Ingvild Vatten Alsnes, Katrina Tibballs 

 

Executive Board Members end of 2021 

Denmark: Anne Mette Torp, Emil Winther 

Finland: Annika Kolster, Kati Lempinen 

Iceland: Gísli Gunnar Gunnlaugsson and Sandra Ásgeirsdóttir 

Sweden: Linn Ekström Feyzi  

Norway - chairmanship: Ingvild Vatten Alsnes, Katrina Tibballs 

 

The NYGP has held five Executive Board meetings in 2021. Meetings have been 

mostly digital, but half of the board were also gathered for a physical meeting 

https://www.nfgp.org/
https://www.nfgp.org/flx/nfgp/nygp/
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at The Nordic leader seminar in Oslo in august. The main activities in 2021 have 

been distribution, presentation and discussion of our specialist training 

statement, as well as preparation for the NYGP pre-congress to The Nordic 

congress of general practice in Stavanger, Norway June 2022.  

 

NFGP Annual General Assembly March 26 2021 

The Norwegian NYGP Chairmanship participated and presented it’s annual 

report and budget at this digital assembly. 

 

Digital Executive Board Meetings  

The board meetings in the start of 2021 focused on dissemination of The NYGP 

recommendations for specialist training in general practice in the Nordic 

countries. The statement can be found on the NFGP website: 

https://www.nfgp.org/flx/nfgp/nygp/nygp_statements/  

 

The statement was presented to the NFGP chairman and passed on to the NFGP 

Board and Nordic Specialist training committee. It has been published on the 

NFGP website and on the NYGP Facebook group. It has been presented in 

several relevant fora in each country and at The Nordic leader seminar in Oslo in 

august, raising important discussions about the differences between the Nordic 

countries’ training programs. In Oslo, board member Annika Kolster made 

podcasts with conversations about general practice and specialist training in 

each country and about the specialist training statement. These were published 

for the Finnish GP audience. Based on fruitful discussions at The Nordic leader 

seminar and other feedback, some revisions of the statement were made in 

December 2021. 

 

The final board meeting, in December, also focused on the pre-congress, on 

dissemination of information to ensure participation from all five Nordic 

countries. Also, the board members have agreed to contribute to pre-congress 

program with a presentation of general practice and quality improvement work 

in their country. 

 

Preparations for the Pre-congress Stavanger 2022 

The preparations for the next pre-congress in Stavanger commenced during the 

NCGP in Aalborg 2019. Due to the postponement of the NCGP in Stavanger to 

June 2022, work was put on hold and recommenced in 2021. A pre-congress 

committee was established, consisting of the Norwegian GP College young 

doctors committee (FAUNA) and Nicolas Øyane, leader of the Norwegian 

centre for quality improvement in general practice (SKIL). In addition, a local 

committee in Stavanger is responsible for practical and social event planning. A 

program for a quality improvement workshop and agreements with presenters 

have been made. The workshop is planned with a digital arm in Norwegian in 

May to accommodate the Norwegian specialist training requirements, while the 

pre-congress will be in English at The University of Stavanger for all nationalities. It 

will focus on how quality improvement is undertaken in the Nordic countries and 

https://www.nfgp.org/flx/nfgp/nygp/nygp_statements/


 

 

 
 
Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • Faks 23 10 90 10 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 
 

43 

practical learning points from each other. There will also be practice visits for 

international participants and a social program. Registration opened in 

December 2021 and there are planned 80 available places, 40 for Norwegians 

and 40 international. 

 

Funding 

NGYP was allocated 50 000 DKK from NFGP for 2021. As almost all Executive 

Board meetings have been digital, NYGP has had few expenses during 2021. 

Half the board participated at the Nordic Leader seminar in Oslo in August and 

the pre-congress committee in Norway has had one physical meeting in Oslo in 

November. The expenses amounted to 22 000 DKK. During 2022, the Board will 

meet in Copenhagen in April and at the NCGP in Stavanger in June. The pre-

congress committee will meet in Stavanger in May. The chairmanship of NYGP 

will pass on from Norway to Finland at NCGP. Activities for the second half of 

2022 will be planned at the April Board meeting. Costs for 2022, given no 

pandemic restrictions, are expected to be in line with previous budgets for 2020 

and 2021.  

 

16th February 2022 

On behalf of the NYGP and the chairmanship 

 
Katrina Tibballs 

 

 

 

 

 

 

 
NYGP at The Nordic leader seminar 

 Oslo, August 2021 

  



 

 

 
 
Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • Faks 23 10 90 10 • e-post: nfa@nfa.legeforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 
 

44 

10 FAGGRUPPER 

NFA har i 2021 25 faggrupper som arbeider på områder de har spesiell interesse 

for og kompetanse i. Gruppene finnes via hjemmesiden 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/faggrupper/   

10.01  Faggruppe for astma og KOLS   

Faggruppa jobber med tungpust i vid forstand, ikke bare med de obstruktive 

lungesykdommene, men også med tilgrensende områder som allergi, 

røykavvenning, luftveisinfeksjoner og hjertesvikt. 
 

Medlemmer 

Geir Einar Sjaastad (leder), Anders Østrem, Kristian Høines, Anita Jacobsen, 

Hasse Melbye, Knut Weisser Lind, Beraki Ghezai, Jørn Ossum Gronert, Arnulf 

Langhammer, Jon Arild Aarskog, Kari Oanes, Navnit Rattan, Ola Storrø og 

Torbjørn Øien.  

 

Møter 

Vi har i løpet av året holdt hovedkontakten via e-mail og telefonmøter, men har 

også avholdt et fagseminar. Flertallet av gruppa har også hatt drøftelser under 

kurs innen fagområdet, der de fleste også har deltatt som forelesere. 

 

Aktivitet 

Arbeidet med kolsveileder for allmennpraksis har på grunn av endringer i GOLD, 

coronasituasjonen, og økonomi blitt forsinket. Man jobber med å få på plass 

økonomi slik at det kan bli utgitt en kolsveileder for allmennpraksis som 

samstemmer med den kommende nasjonale kolsveilederen som kommer i 2022. 

Man har så langt dessverre ikke lykkes med å få på plass økonomi til å 

oppdatere astmaveilederen. 

Gruppa har også i år samarbeidet med nettverket Lunger i Praksis rundt 

Lungedagene i Oslo samt emnekurs i Trondheim, men har ikke organisert egne 

kurs i år. 

 

Flere fra gruppa deltar i forskning og har fått publisert artikler. Noklus ønsker 

videre å fortsette samarbeidet rundt spirometri. Flere i gruppa har bidratt til at 

spirometrioppsettet i  Spirare er oppdatert til å bli enklere og mer oversiktlig. 

Dessverre har vi ikke lykkes med det samme for Welch Allyn. 

 

10.02  Faggruppe for diabetes 

Medlemmer: Kjersti Nøkleby (leder), Tanita Kulow, Kristian Jong Høines, Eirik Viste, 

Katrina Tibbals, Janne Karin Aase Hansen, Elisabeth Øines og Stian Lobben.  

 

Vi er en nyopprettet faggruppe fra september 2021, og vi har hatt to digitale 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/
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møter i 2021.   

 

Aktiviteter 

Vi har bestemt oss for å starte litt forsiktig og etter hvert finne vår form. Så langt 

har vi startet planleggingen av emnekurs i diabetes ved Primærmedisinsk uke 

oktober 2022. Gruppen skal også delta i revisjonen av de nasjonale 

diabetesretningslinjene for å tilstrebe at de nye retningslinjene blir mest mulig 

nyttige for fastlegene.  

 

Geir Sjaastad 

10.03  Faggruppe for digital helse og persontilpasset medisin 

 

Faggruppen har ikke vært aktiv i 2021. Gruppen er vedtatt nedlagt i styremøte 

10.mars 2022. 

 

 

10.04 Fagruppe for distriktsmedisin  

 

Faggruppen består av Karsten Kehlet, Emelinn Bråtane, Guttorm Dahl Johnsen, 

Maren Østvold, Helen Brandstorp, Morten Højlund Larsen, Ronny Cassels, Britt 

Larsen Mehmi, Anette Fosse og Marit Karlsen (leder). 

 

I 2021 har gruppen i all vesentlighet ikke hatt noen aktivitet foruten noe 

mailutveksling med tanke på å få til et seminar og for kunnskap- og 

meningsutveksling i forbindelse med at flere har skrevet kronikker med 

distriktsperspektiver. Begrensingen har i stor grad vært pandemi og liten tid hos 

både leder og medlemmer til faggruppearbeid. 

Vi håper på at 2022 vil forløpe slik at det igjen blir rom for aktivitet i gruppen da 

distriktsmedisin i en bred kontekst er et viktig faglig og helsepolitisk anliggende.  

Fokus på allmennlegers oppgaveportefølje i distrikt, utvikling og statusheving av 

fagområdet distriktsmedisin for utviklingen av helsetilbudet for befolkningen i 

distrikt. Rammebetingelser som kan drive dette i en bedre retning enn den man 

ser i dag der krisen i fastlegeordningen også rammer de mest perifere og minst 

folkerike kommunene stadig hardere. Vi ser med bekymring på at det stadig 

flere steder etableres mer diskontinuerlige legetjenester for innbyggere som 

nettopp er i behov av den best mulige primærhelsetjeneste som utjevnende 

tiltak mot gradienter sosioøkonomisk, demografisk og betinget i lange avstander 

til spesialisthelsetjeneste. 

 

Marit Karlsen 
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10.05 Faggruppe for EPJ og elektronisk samhandling 

 

 

 

10.06  Faggruppe for farmakoterapi i allmennpraksis 

 

Gruppen har i 2021 bestått av: Frode Edvardsen, Vegard Dokka, Wenche 

Haugen, Roar Dyrkorn og Ketil Arne Espnes (leder). 

 

Gruppen har ikke hatt noen fysiske møter i løpet av året. Vi har hatt ett Teams-

møte. Medlemmene deltar ellers i aktiviteter på hver sin front og ved høringer og 

andre forespørsler kommuniserer vi hovedsakelig på e-post. Vi har vært med i 

enkelte terapi-diskusjoner med medlemmer av styret i NFA. 

 

Flere av gruppens medlemmer sitter i utvalg, råd og faggrupper både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Ved flere anledninger har gruppens medlemmer 

representert NFA og/eller Legeforeningen i møter med offentlige myndigheter 

og andre. 

 

Roar Dyrkorn har representert NFA i Rådet for legemiddelinformasjon, og Ketil 

Arne Espnes er varamedlem i samme råd. Dette er samarbeidsorganet mellom 

Legeforeningen og legemiddelindustrien hvor man i hovedsak behandler 

klagesaker angående legemiddelinformasjon fremmet for leger innen forskjellige 

fagområder. Hvert år blir en rekke firma bøtelagt for overdreven og 

udokumentert optimisme rundt legemiddelbruk. 

 

Gruppen har også i 2021 vært med på å gi innspill til høringsuttalelser, både via 

NFA og gjennom andre kanaler der medlemmene er representert. 

 

Espnes og Dyrkorn deltok i utformingen av Helsedirektoratets nye veileder for 

vanedannende legemidler som kom i september 2021.  

 

Vi har også levert innspill til høringene om den nye Nasjonale faglige 

retningslinjen for antibiotika i primærhelsetjenesten og Nasjonale faglige råd for 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

 

Edvardsen og Espnes har i 2021 fortsatt arbeidet med KUPP (kunnskapsbaserte 

oppdateringsvisitter) med en-til-en besøk hos fastleger. Haugen sitter som NFA 

sin representant i KUPPs nasjonale styringsgruppe. Den nye kampanjen som 

startet høsten 2021 dreier seg om «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi». 

Pga. pandemi-situasjonen har det i perioder vært vanskelig å gjennomføre 

fysiske besøk, men noen av fastlegene har da takket ja til KUPP form av 

videobesøk. 
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Faggruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 

2022. Vi har klart å verve Frode Edvardsen som nytt medlem i gruppa, og han 

deltok på vårt første Teams-møte 8/1-21. Aktuelle saker å engasjere seg i er: 

 

Det vedvarende store problemet med legemiddelmangelsituasjoner. 

Helfos endring av søknadsprosedyren for individuell refusjon (§3) gir manglende 

innsyn og økt saksbehandlingsansvar til fastlegene, dette er en sak som vil være 

viktig for flere faggrupper og spesialiteter. 

 

Medlemmenes øvrige faglige verv i 2020: 

 

Ketil Arne Espnes: 

Varamedlem, Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon 

Rådgiver, Nasjonalt Bestillerforum og Nasjonalt Beslutningsforum, Helse Midt-

Norge, RHF 

Medlem, SFM: Medisinskfaglig arbeidsgruppe, Norsk Helsenett 

Medlem, Helsefaglig Rådgivningsgruppe: Bruk av PLL i praksis, Norsk Helsenett 

 

Roar Dyrkorn: 

Medlem av Rådet for legemiddelinformasjon Dnlf/LMI 

Medlem av kjernegruppen av kliniske eksperter ved Legemiddelverket 

 

Frode Edvardsen: 

Medlem, Legemiddelkomitéen, St. Olavs hospital 

 

Wenche Haugen:  

Fastlegerepresentant for NFA i styringsgruppen for KUPP  

 

 

Trondheim, 12.04.2022 

Ketil Arne Espnes 

 

10.07  Faggruppe for fysisk aktivitet og kosthold som medisin 

 

Faggruppe oppstartet i 2019. 

 

Leder: Stian E. Lobben 

Medlemmer: Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes og Ingvild Vatten Alsnes 

Faggruppen har i 2021 brukt mesteparten av tiden på kursplanlegging og 

kursproduksjon.  

Vi har i samarbeid med legeforeningens nettkursavdeling, Exercise is Medicine 

Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for Trening som medisin startet arbeidet 
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med å lage et kombinert nett-/oppmøtekurs om fysisk aktivitet og kosthold som 

medisin. Kurset planlegges som klinisk emnekurs og ferdigstilles i løpet av 2022. 

Våruka 2022 vil vi arrangere klinisk emnekurs om spiseforstyrrelser i idretten 

sammen med blant annet Finn Skårderud og Olympiatoppen. Det tror vi blir et 

veldig spennende kurs med sterk representasjon fra norsk toppidrett blant 

foreleserne.  

PMU 2022 vil vi arrangere et klinisk emnekurs om fysisk aktivitet og kosthold som 

medisin der høsten 2022.  

Ellers har Thomas Mildestvedt tatt oppdraget med å representere NFA og 

faggruppen i helsedirektoratets arbeid med revisjon og digitalisering av 

aktivitetshåndboken. 

Til sist har gruppens medlemmer ved ulike anledninger bidratt med 

enkeltforelesninger om fysisk aktivitet og kosthold for andre kursarrangører på 

tilgrensende fagområder. 

 

10.08  Faggruppe for gastroenterologi 

 

 

10.09 Faggruppe for gynekologi  

 

Medlemmer:   

Fra tidligere:  Marianne Natvik(leder), Kari Løvendahl Mogstad, Sara Kalstad 

Avgått medlem:  Kiana Kasiri 

Nye medlemmer:  Marius Johansen, Kamilla Stylo Czowincki, Mari Bjørkman 

 

Motivasjon:   

Gruppen er på vei ut av tidligere års «dvale» og som enkeltpersoner er vi fortsatt 

aktive i kvinnehelsedebatten med foredrag, artikler, arbeidsgrupper og i 

kursvirksomhet.    

 

Vi er opptatt av at problemstillinger innen gynekologi er viktig del av 

fastlegerollen. Vi ser at oppgavene i dette faget også utføres av jordmødre og 

gynekologer. Vi ønsker at fastlegene skal kjenne at de engasjerer seg i disse 

oppgavene og at de opplever at de er gode på kvinnehelse, hormoner og 

gynekologiske problemstillinger.  Vi ønsker å bidra til at fastlegen kjenner seg 

tryggere i dette faget. Vi ønsker også å bidra til godt samarbeid med jordmødre 

og gynekologer.   

  

Aktivitet:  

Møter: 

Gruppen hadde 2 møter i 2021. Vi jobber med: 

• Planlegging av gynkurs på Våruka 2022.  
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• Hvordan bidra til informasjon og kunnskapsformidling til fastleger 

Prosjekt vi planlegger: Lage små filmer som kan deles målrettet til fastleger 

i sosiale media. Tema: endometriose, eldre og seksuell helse, prevensjon, 

menopause ++ 

• Fastlegen og kvinnehelse 

Gruppen er aktiv og engasjerer seg i diskusjonen rundt kvinnehelse i 

samfunnet. Problematisering av jordmødre og andre helseaktører som vil 

«overta» kvinnehelsen. 

 

Kurs:   

Vi skal holde kurs under Våruka 2022.  

Marius, Kari og Marianne bidrar med foredrag på kurs arrangert av andre. 

 

Gruppedeltagelse:  

 

• Kari Løvendahl Mogstad sitter i Rådgivningsgruppen for 

Livmorhalsprogrammet som representant for NFA. Hun har kommet med 

innspill fra gruppen til det forumet.  

• Marianne Natvik sitter som representant i Regional arbeidsgruppe for 

implementering av HPV primærscreening, HSØ.  

• Marianne Natvik sitter som en av 4 representanter fra NFA i 

Helsedirektoratets arbeidsgruppe for gjennomgang av retningslinjene for 

svangerskapsdiabetes.  

• Kari Løvendahl Mogstad var invitert som innleder ved 

Kvinnehelseutvalgets webinar om fastlegenes møte med kvinners helse, i 

Oslo den 281021. 

• Marianne Natvik deltar arbeidsgruppen for de Nasjonale faglige 

retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, gruppen for 

genitale infeksjoner. Nye retningslinjer ble lansert november 2021. 

• Kiana Kasiri har inntil høst 2021 deltatt i Prosjektgruppen «Eldre og seksuell 

helse», ledet av Sex og Politikk. 

• Marianne Natvik har blitt del av Steriliseringsrådet fra høst 2021.  

• Marius Johansen og Marianne Natvik sitter i Helsedirektoratets 

arbeidsgruppe for endometriose.  

 

Livmorhalsscreeningprogrammet / #sjekkdeg-kampanjen  

Kampanjen ble arrangert september 2021. Fastlegen har fått en tydeligere rolle i 

kampanjen.  

Vi engasjerer oss i kampanjen på ulike måter. Samarbeid med Kreftforeningen, 

media (NRKP3 stunt med live livmorhalsprøvetaking).  
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Vi har tidligere i samarbeid med Kreftforeningen redigert brevet som sendes ut til 

kvinnene for å minne dem på å ta Livmorhalsprøven. Sommer 2021 kom det 

frem at endringen ikke var kommet inn i brevene. Dette er rettet opp nå.  

 

Facebookgruppen Faggruppe for gynekologi 

Deler relevante artikler og temaer når det er aktuelt. Plan om å øke aktiviteten 

her. 

 

Høringssvar 

Nov 2021: «Opptak på byttelisten» - Uttalelse rundt utfordringen med at Levosert 

er byttbar med Mirena.  

 

Hilsen faggruppe gynekologi, 17.03.2022 

 

 

 

10.10 Faggruppe i innovasjon 

 

 

 

10.11 Faggruppe i klinisk kommunikasjon 

 

2021 har vært preget av digital kommunikasjonsform og få  muligheter for 

kursvirksomhet . Aktiviteten har ligget litt nede, men ble revitalisert seinhøstes, og 

nå er vi i gang med mye spennende.   

 

Leder: Harald Sundby 

Nestleder: Njål Flem Mæland 

Medlem: Ina Grung, Cian Krogstad, Martin Bruusgaard Harbitz 

 

Kommunikasjon og samhandling   

Ideen om å kvalitetssikre klinisk samhandling har vært et av våre fokusområder i 

2021. Harald har vært ansatt i HDir en periode og har vært med på å utvikle 

«pakkeforløp for langvarige smerter». Her er samarbeidsmøter på video mellom 

Smerteklinikk , pasient og fastlege inkorporert som en fast del av forløpet . Her 

finnes potensialer for spennende fagutvikling.  

https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-

solberg/  

 

Kommunikasjonstrening i digitale formater 

Rollespill / simulerte konsultasjoner har en sentral plass når kommunikative 

ferdigheter skal innlæres og øves på. I koronatider erfarer vi at rollespill over 

video fungerer overraskende godt. Utgangspunktet er jo uansett malen for 

pasientsentrert anamneseopptak.  Rollespill over video er en ufarlig arena for 

https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-solberg/
https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-solberg/
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læring og trening. Vi fastleger må også øve på å gjøre kvalitetssikrede 

telefonkonsultasjoner. Det er fullt mulig!  

 

Forfall 

4 medlemmer har valgt å trekke seg fra faggruppa av personlige årsaker. Et siste 

medlem har søkt om midlertidig permisjon. Faggruppa mangler akademisk 

forankring i universitetsmiljøene Oslo og Stavanger.  

 

Plan for 2022 

• Nytt kapittel i Håndboka om klinisk kommunikasjon og systematisering av 

samhandlingsmøter: «samhandlingologi». Ikke minst med tanke på nye 

muligheter med video / telefonmøter. Se over, lenka til Erna Solberg  

• Nytt kapittel i Håndboka om konflikter og konflikthåndtering 

• Nytt kapittel i Håndboka om telefon- og videokonsultasjoner  

• Workshop på Nordisk kongress i allmennmedisin Stavanger juni 2022, om 

hvordan få tverrfaglige møter til å fungere pasientsentrert.  

• Fagmøte i gruppa i Tromsø i mars 

• Rekruttere flere inn i faggruppa. Meld fra til har-su2@online.no ved 

interesse.  

• Få til utsendelse av revidert Håndbok til alle veiledningsgrupper, i 

samarbeid med NFA og Nidarosfondet.  

 

Vi er en faglig engasjert gruppe i flere retninger, og her er noe av det 

medlemmene, mest hver for oss, har publisert i løpet av 2021:  

 

https://www.utposten.no/journal/2021/2/m-

1648/Faggruppe_for_klinisk_kommunikasjon  

 

https://www.utposten.no/journal/2021/4/m-1145/Harald_Sundby   

 

https://www.utposten.no/journal/2021/3/m-519/Kveldsbønn_fra_helvete 

 

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/12/08/Legevaktslege

n-som-gjorde-feil-på-Støren-kunne-vært-meg-24908146.ece 

 

- Fjuken (lokalavis Ottadalen) 18/2 21, «Bruk meir bygg i maten», kronikk – på   

nynorsk!:) 

- Utposten nr 1 2021: «Klagesakene som ikke havner hos fylkeslegen».  

- Utposten nr 2 2021: «legen leser». 

- Utposten nr 3 2021: «Den akademiske allmennlegen», intervju m/Steinar Westin.  

- Utposten nr 4 2021: «Gi meg de rene og ranke!», lederartikkel. 

- Utposten nr 5 2021: «Det primærmedisinske paradoks». 

- Utposten nr 6 2021: «Trygdemedisin i Utposten» lederartikkel. 

mailto:har-su2@online.no
https://www.utposten.no/journal/2021/2/m-1648/Faggruppe_for_klinisk_kommunikasjon
https://www.utposten.no/journal/2021/2/m-1648/Faggruppe_for_klinisk_kommunikasjon
https://www.utposten.no/journal/2021/4/m-1145/Harald_Sundby
https://www.utposten.no/journal/2021/3/m-519/Kveldsbønn_fra_helvete
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/12/08/Legevaktslegen-som-gjorde-feil-på-Støren-kunne-vært-meg-24908146.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/12/08/Legevaktslegen-som-gjorde-feil-på-Støren-kunne-vært-meg-24908146.ece
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- Utposten nr 6 2021: «Fibromyalgi, en praktisk tilnærming sett fra en NAV leges 

ståsted». 

- Utposten nr 6 2021: «Praksisdag i NAV for medisinerstudenter». 

- Utposten nr 7 2021: «Selvfølgeligheter». 

- Utposten nr 7 2021: «Bruk bygg». 

- Utposten nr 8 2021: «Ved nyingen». 

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/25/kronikerne-ma-ikke-miste-sin-

viktigste-stottespiller/ 

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/18/beklager-jahrmann-bjerke-

men-fastlegeordningen-er-pa-dodsleiet/ 

 

https://klassekampen.no/utgave/2021-12-18/debatt-hvor-lenge-vil-

legearrogansen-besta 

 

https://klassekampen.no/utgave/2021-07-17/debatt-forslag-new-poetic-

management 

 

https://klassekampen.no/utgave/2021-12-31/debatt-om-a-ta-seg-sammen 

 

https://klassekampen.no/utgave/2021-07-07/ulonnsomme-eldre 

 

https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-

solberg/ 

Rural general practice staff experiences of patient safety incidents and low 

quality of care in Norway: an interview study. Family Practice 

2021. 10.1093/fampra/cmab064. 

Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary 

actions for medical doctors 2011–2018. BMC Health Services Research 

2021 10.1186/s12913-021-06334-2 

Fastleger i distriktene har 23 ganger så høy risiko for å bli refset som sykehusleger. 

nrk.no [Internett] 2021-04-14. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/fastleger-i-

utkantstrok-har-23-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-refset-1.15453030 

 

Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet. www.dagensmedisin.no 

[Tidsskrift] 2021-04-14 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/14/studie-

fastleger-far-flest-reaksjoner-fra-helsetilsynet/ 

   

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/25/kronikerne-ma-ikke-miste-sin-viktigste-stottespiller/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/25/kronikerne-ma-ikke-miste-sin-viktigste-stottespiller/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/18/beklager-jahrmann-bjerke-men-fastlegeordningen-er-pa-dodsleiet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/18/beklager-jahrmann-bjerke-men-fastlegeordningen-er-pa-dodsleiet/
https://klassekampen.no/utgave/2021-12-18/debatt-hvor-lenge-vil-legearrogansen-besta
https://klassekampen.no/utgave/2021-12-18/debatt-hvor-lenge-vil-legearrogansen-besta
https://klassekampen.no/utgave/2021-07-17/debatt-forslag-new-poetic-management
https://klassekampen.no/utgave/2021-07-17/debatt-forslag-new-poetic-management
https://klassekampen.no/utgave/2021-12-31/debatt-om-a-ta-seg-sammen
https://klassekampen.no/utgave/2021-07-07/ulonnsomme-eldre
https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-solberg/
https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/smerte-pakkeforlop-imponerte-erna-solberg/
http://dx.doi.org/10.1093/fampra/cmab064
http://dx.doi.org/10.1186/s12913-021-06334-2
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/fastleger-i-utkantstrok-har-23-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-refset-1.15453030
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/fastleger-i-utkantstrok-har-23-ganger-sa-hoy-risiko-for-a-bli-refset-1.15453030
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/14/studie-fastleger-far-flest-reaksjoner-fra-helsetilsynet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/14/studie-fastleger-far-flest-reaksjoner-fra-helsetilsynet/
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10.12  Faggruppe for kognitiv terapi (KT i AM) 

 

Leder: Bente Aschim 

 

Deltakere: Cathrine Abrahamsen, Asbjørn Ernø,  Ole Rikard Haavet, Kristin 

Myhrer, Carl Christian Norberg, Eli Skogstad Skeid, Elin Hoel Sjaastad, Johanna 

Westrin. 

 

Målsetting: Bidra til å utdanne allmennleger innen kognitiv terapi både i verktøy i 

den kliniske samtalen og ved spesifikke lidelser. Vi har i gruppe medlemmer som 

jobber innen forskjellige typer kognitiv terapi som klassisk KAT/CBT, ACT 

(Acceptance and commitment therapy), MCT (metacognitiv terapi) 

 

Møter: Vi har bare hatt digitale møter i hele gruppa og en del møter for å få 

gjennomført årskurs i 2022.  

 

Aktiviteter: Det har vært aktiviteter fra enkeltmedlemmer  

1. Årskurs ble utsatt pga pandemien, men det har vært gjort mye forarbeide 

for årskurs i 2022. Det er inngått et samarbeide med Modum Bad hvor 

første samling på 2,5 dager blir holdt på Modum.  Kari Ersland er kursleder. 

Kari har vært kursleder på emnekurs i KAT på Schizofreni dagene i 

Stavanger i november. 

2. Kari Ersland har overtatt etter Asbjørn Ernø som styremedlem i NFKT (Norsk 

forening for kognitiv terapi). 

3. ACT kurs med Asbjørn Ernø og Ragnar Sundby som kursledere ble 

gjennomført i november 2021 i Sandefjord. Gode tilbakemeldinger og det 

er planer om å gjenta kurset, men dato er ikke avgjort. 

4. Asbjørn Ernø er med i styret i Norsk forening for kontekstuell Atferdsterapi, 

som er for terapeuter som bruker ACT. 

5. Ragnar Sundby har lagt ut møteserie om psykiske emner på YouTube i 

samarbeide med vestfold legeforening, Kan finners ved å google Ragnars  

6. Det årlige boosterkurs som tradisjonelt de siste årene har vært holdt på 

Jeløy Radio kunne heller ikke gjennomføres i 2021 pga pandemien. 

Faggruppa planlegger å få gjennomført dette våren 2023.  

7. Cathrine Abrahamsen har utviklet et samtaleverktøy utfra kognitiv terapi 

som ønskes utprøvd på flere kurs: ICIT «Individual Challenge Inventory 

Tool». Hun har prøvd det ut i grupper og første artikkel er antatt i SJPHC. 

8. Carl Christian Norberg er med som deltaker i et prosjekt hvor MCT utprøves 

for MUPS for stipendiat Ingunn Leeber.  

9. e-helsedirektoratet har avsluttet arbeidet med digitale pasientkurs. Det 

skal visstnok vært satt i bruk i Rask Psykisk helsehjelp i enkelte kommuner. 
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Carl Christian Norberg har avsluttet samarbeidet med Ole Losvik som har 

sluttet. 

10. Bente Aschim arbeider med et hefte for sykmelding av psykiske lidelser 

planlagt ferdig vår 2022. 

11. Det arbeides for å få artikkel om allmennlegers bruk av kognitiv terapi ( 

undersøkelse av Kristin Myhrer) inn i et tidsskrift. Ole Rikard Haavet har 

overtatt hovedansvaret for dette. 

12. Faggruppa vil arbeide med å få flere deltakere med i gruppa. Fra februar 

2022 er Carl Christian Norberg leder av gruppa. 

 

 

10.13  Faggruppe for legevakt 

 

 

10.14  Faggruppe for lesbisk, homofil, bifil og trans helse 

 

Gruppen har i 2021 har bestått av Mari Bjørkman (leder), Gunnar Frode Olsen, 

Esben Esther Pirelli Benestad, Martin Lerstang Mikkelsen, Maret Krannich og Anita 

MM Iversen. Assosierte medlemmer: Nanna Cecilie Klingenberg og Haakon Aars. 

 

I februar leverte vi høringssvar til NFA til Arbeids- og sosialdepartementets Forslag 

om endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske 

hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk.  

 

I august leverte vi høringssvar til NFA til Kulturdepartementets Forslag til regulering 

av konverteringsterapi. 

 

I oktober leverte leder Mari Bjørkman manus til artikkel i Utposten. Artikkelen er en 

presentasjon av oss og heter Faggruppen for LHBT helse. Den ble publisert i 

Utposten i nummer 7/2021.  

 

I november deltok noen av oss på Foreningen FRI - Rosa kompetanse sitt 

nettverksseminar. Leder Mari Bjørkman deltok som representant for NFA. Vi har 

fortsatt samarbeidet med Rosa Kompetanse i 2021.  

 

Vi har ikke hatt noen formelle møter for gruppen. Vi har i 2021 kommunisert via 

epost.  
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10.15  Faggruppe for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) 

 

Medlemmer i gruppen  

Ingjerd Helene Jøssang (leder), Stein Nilsen, Peter Prydz, Lars Tore Nerbøvik, Kirsti 

Malterud, May-Lill Johansen, Ingjerd Helene Jøssang, Peter Christersson, Kaveh 

Rashidi, Ingunn Leeber, Cathrine Abrahamsen, Jorid Degerstrøm, Gro Henriksen 

og Aase Aamland. 

 

Gruppen har fått to nye medlemmer i 2021. 

 

Møter i 2021 

 

• Det har ikke vært noen møteaktivitet i gruppa i 2021 pga pandemien, 

men vi har hatt kontakt via e-post om aktuelle saker.  

 

Kurs/formidling 

 

• Det har ikke blitt avholdt noen kurs fra faggruppa for MUPS dette året.  

• Intervju i Tidsskriftet for den norske legeforeningen med Cathrine 

Abrahamsen: https://tidsskriftet.no/2022/02/aktuelt-i-foreningen/et-nytt-

samtaleverktoy-skal-hjelpe-legene-til-snakke-bedre-med. 

• Utposten nr 3, 2021: Intervju med Ingjerd H. Jøssang. 

 

Vitenskapelige publikasjoner  

 

Ingen i 2021.  

 

Annet   

 

• Det jobbes med ny oppdatering av Hjemmesiden. 

• Peter Prydz og Ingunn Leeber er oppnevnt fra gruppa til å representere 

NFA i Helsedirektoratets ekspertgruppe i arbeidet med pakkeforløp for 

langvarig utmattelse av uklar årsak inkludert CFS/ME. 

• Ingjerd Jøssang har på vegne av faggruppa deltatt i ett møte i Nasjonalt 

samarbeidsforum om EMF og helse. 

• PhD-prosjekter om MUPS, begge støttet av AMFF: 

o Ingunn Leeber: Salutogenese hos pasienter med MUPS HelseOpp-

studien - Institutt for helse og samfunn (uio.no) 

o Ingjerd Helene Jøssang: Pasienten som person i samtaler mellom 

allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og 

symptomer 

• Prosjekt med AFU-stipend:  

o Cathrine Abrahamsen: Studie hvor det undersøkes om et strukturert 

samtaleverktøy gitt navnet Individual Challenge Inventory Tool (ICIT) 

kan bidra til mestring hos pasienter og eventuelt øke 

https://tidsskriftet.no/2022/02/aktuelt-i-foreningen/et-nytt-samtaleverktoy-skal-hjelpe-legene-til-snakke-bedre-med
https://tidsskriftet.no/2022/02/aktuelt-i-foreningen/et-nytt-samtaleverktoy-skal-hjelpe-legene-til-snakke-bedre-med
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yrkesdeltagelsen hos pasienter med MUPS. Første kurs med 53 leger 

ble avholdt 4.-5. mars.  

 

Ingjerd Helene Jøssang, Stavanger desember 2021 

 

10.16  Faggruppe for muskel- og skjelettlidelser 

 

 

10.17 Faggruppe mot overdiagnostikk 

 

Etter mars 2020 har det ikke vært møter eller arrangementer i faggruppens regi. 

Imidlertid har flere av gruppens medlemmer vært sentrale i diskusjoner om 

koronapandemien i løpet av 2021. Mange av problemstillingene rundt 

sykdomsbyrde/tiltaksbyrde knytter an til tematikken rundt medisinens mandat, 

definisjonsmakt og risikoen for medisinsk overaktivitet. Faggruppen er stolt av og 

imponert over at kampanjen «Kloke valg» - med faglig utgangspunkt i det 

internasjonale allmennmedisinske miljøet mot overdiagnostikk – avholdt en stor, 

bredt anlagt konferanse i Oslo 11.november 2021. 

  

10.18 Faggruppe i psykiatri 

 

 

10.19 Faggruppe for rus og avhengighetsmedisin 

 

Medlemmer: Torgeir Gilje Lid (leder), Krister Mostrøm, Camilla Holter Huseby, og 

Christian Steenfeldt-Foss.  

 

Gruppa har ikke hatt møter i 2021.  

 

Gruppa har de siste 3-4 årene hatt mindre aktivitet, etter at flere av gruppas 

medlemmer har gått over i klinisk rus- og avhengighetsmedisin og/eller forskning. 

I årene 2009-2018 arrangerte faggruppen årlige kliniske emnekurs i rus- og 

avhengighetsmedisin, vekselvis på Primærmedisinsk uke og Nidaroskongressen, 

men i 2019 ble det ikke arrangert klinisk emnekurs. Kongressene i 2020 og 2021 

ble avlyst.  
 

Leder Torgeir Gilje Lid har deltatt i Nettverk for smerte- og avhengighetsmedisin, 

hvor også faggruppe for smertemedisin er representert. Dette er et nettverk 

mellom smerteklinikker og ruspoliklinikker. Lid har også deltatt i arbeid for å 

utvikle forskning og tverrfaglig samarbeid om avhengighet relatert til 
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smertebehandling. Norges forskningsråd innvilget i desember 2020 kr 16 mill NOK 

til samarbeidsprosjektet ‘POINT – Preventing an opioid epidemic in Norway, 

focus on treatment of chronic pain’, og forskningsprosjektet startet formelt opp 

1.juni 2021. Lid leder en arbeidspakke i POINT sammen med leder for Avd for 

smerte og sammensatte lidelser ved St.Olav, Petter Bochgrevink. Lid har også 

deltatt i arbeidsgruppe i SKIL i utviklingen av Kurs i vanedannende legemidler. 

Kurset ble lansert i pilot-versjon i januar 2022.  

 

Gruppen har avlevert høringsuttalelse til NFA på høringsutkastet 

‘Legemiddelassistert rehabilitering ved opioid-avhengighet’. Lid var i 2021 

medlem i arbeidsgruppe for pakkeforløp for ROP-pasienter, og medlem i 

arbeidsgruppe for somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom 

og/eller ruslidelse, nedsatt av fagstyret i Dnlf. 

 

Gruppens deltakere bidrar ellers i stort omfang på undervisning om rus og 

avhengighetsmedisin på kurs i videre- og etterutdanning av leger, 

studentundervisning og tverrfaglige kurs, selv om omfanget av slik virksomhet 

også i 2021har vært betydelig redusert i forhold til et normalår.  
 

For 2022 er gruppens ambisjon å både styrke rekrutteringen og igjen arrangere 

kliniske emnekurs, og gruppen skal etter planen arrangere kurs på PMU 2022 

sammen med faggruppe for sosial ulikhet i helse.  

 

 

10.20 Faggruppe for samhandling 

 

Faggruppen har hatt 5 digitale møter i 2021. 
 

Faggruppens medlemmer 

Faggruppen har per i dag 16 medlemmer, hvorav tolv utgjør den aktive 

gruppen. Vi arbeider i ulike deler av landet, i store og små kommuner.  Alle har 

bakgrunn som fastleger. Ti er, eller har vært, i PKO (praksiskonsulentordningen). I 

gruppen har vi nå med kommuneoverleger, kommunal samhandlingssjef, 

seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, spesialrådgiver innen samhandling og 

brukermedvirkning på RHF-nivå, og samhandlingsoverlege. Faggruppen er 

åpen, og kolleger som ønsker å delta, er velkomne til å ta kontakt. Her følger 

faggruppens viktigste saker i perioden. 
 

Finansiering av felleskonsultasjoner.  

Faggruppen støtter bruk av felleskonsultasjoner. Vi valgte å foreslå for styret i NFA 

at arbeid med å avklare finansiering oversendes til AF.  
  

Samhandlingsutfordringer knyttet til H-resept- ordningen.  

H-resept-ordningen handler om hvem som skal betale legemidler; helseforetak 

eller HELFO. Stadige endringer av hvilke legemidler som omfattes av ordningen, 
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utfordrer samarbeidet og belaster pasientene med ekstra frammøter i 

spesialisthelsetjenesten.  

Vi var enige om at dialogmeldinger kan brukes der pasienten kommer til 

fastlege for å be om H resepter. PKO blir mange steder bedt om hjelp til å bistå 

sykehusene med informasjon til fastleger/kommunale leger.  

Vi fant også fram til denne, her kan fastleger abonnere på nyheter fra HELFO 

Nyhetsbrev - Helfo - for helseaktører 
 

Revidert handlingsprogram for kolorektal kreft. Fastlege fra faggruppen har vært 

med i arbeidet. Betydelig endring i kontrollopplegget får betydning for 

samarbeidet mellom fastleger og sykehus. Presentert og diskutert i gruppen. 

Kreft i tykktarm og endetarm – handlingsprogram - Helsedirektoratet 
 

Fastlegenes rolle og ansvar under Covid-pandemien, blant annet knyttet til 

vaksinering 

Diskutert 
 

Fastlegene ønsker å få tilbakemelding fra NAV på vedtak 

Det er enighet i faggruppen om at man savner informasjon om vedtak NAV gjør, 

og erfaringen er felles: At fastlegene ikke får disse, og at det begrunnes med 

hensynet til taushetsplikten. Vi mener det må være i pasientens interesse at den 

som skriver erklæringen, får kopi av vedtak, og at dette bør kunne løses ved at 

pasienten i sin søknad kan krysse av for  

«ønsker du at fastlegen din/den som skriver lege-erklæring, får kopi av NAV sitt 

vedtak?». 

Vi henvendte oss til styret i NFA om dette, og fikk følgende svar fra Marte K. 

Tangen: 

«Det er juridiske hindringer for at vedtak kan sendes fastlege, og det krysset som 

heter «ønsker du kopi av vedtak» skulle aldri vært der. Det kan ikke løses ved at 

pasienten samtykker ifg jurister hos NAV, men krever lovendring.. Vi har tatt opp 

dette gjentatte ganger, men håper nå at det blir mulig for fastlegen å få en mer 

systematisk oversikt over hvor pasientene er i NAV-løp og hvilke ytelser som er 

innvilget».  

 

Rapporten om PKO 

Faggruppen utarbeidet kommentarer til rapporten som ble oversendt og 

behandlet av styret i NFA. 

 

Høring: Pakkeforløp hjem for kreft  

Faggruppen utarbeidet et notat som ble oversendt styret i NFA. Notatet ble 

brukt i styrets høringsinnspill, og flere av faggruppens synspunkt ble med i 

høringen fra legeforeningen. 

 

Nordisk kongress i allmennmedisin planlegges i Stavanger i juni 2022. 

Faggruppen fikk en invitasjon til å lage et emnekurs i medisinsk samhandling i 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm-handlingsprogram
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm-handlingsprogram
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tilslutning til kongressen. Vi kom fram til at vi måtte takke nei, og heller prioritere 

PMU 2022. 
 

Klinisk emnekurs om samhandling. 

Fram til mars 2020 laget en kurskomite bestående av medlemmer fra 

faggruppen et klinisk emnekurs om samhandling til primærmedisinsk uke 2020. 

PMU ble jo utsatt på grunn av Covid 19-pandemien. Faggruppen aktiverte 

kurskomiteen høsten 2021, og tok opp igjen arbeidet med å lage et emnekurs i 

samhandling, til PMU 2022. 
 

Program digital samhandling og andre aktuelle temaer fra E-helse. Eivind har 

informert i flere av møtene. 

Fra diskusjonene: Økende bruk av kjernejournalen – hvor mye kan legges der 

framover? Satsing nå på Pasientens legemiddelliste, utrulling startet i Bergen, i 

2022. En del diskusjoner knyttet til grenseoppgang mellom datadeling og 

dokumentdeling, hva er best? 

En del pasienter bekymrer seg nå for risiko for at sensitiv informasjon kommer på 

avveie. Tilgangsstyring til løsningene blir svært viktig  
 

Høring: 

Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - 

Helsedirektoratet 

Faggruppen hadde noen kommentarer, og et notat ble oversendes styret i NFA. 

Flere av faggruppens synspunkt ble videreført i NFA’s høringsinnspill. 

Faggruppen har også diskutert innføring av helsefellesskap og fastlegenes rolle i 

dette. 
 

Publiserte samhandlingsverktøy: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/faggrupper/samhandling/ 

 
 
 

Evaluering av året som har gått: 

Vi savner fysiske møter, men digitale møter er bedre enn ingen møter. 

Gode diskusjoner i gruppen, mye samlet erfaring. 

Vi har hatt noen «leveranser» (Høringssvar Pakkeforløp hjem), og hjulpet 

hverandre med råd i ulike saker vi arbeider med. 

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-rad-legemiddelsamstemming-og-legemiddelgjennomgang
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-rad-legemiddelsamstemming-og-legemiddelgjennomgang
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/samhandling/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/samhandling/
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Vi ønsker aktiv deltakelse fra flere av medlemmene i faggruppen, og gjerne nye 

medlemmer. 

Deltakelse på PMU 2022 kan gi oss en mulighet til å rekruttere! 
 

Takk til styret og leder i NFA for god kontakt og samarbeid dette året! 

 

Vennlig hilsen 

Bente Thorsen, leder 

 

 

10.21 Faggruppe for sosial ulikhet i helse 

 

Faggruppen ble opprettet i juni 2018. Gruppen består av Marte Riseth, 

Benedicte Wardemann, Steinar Krokstad, Inga Marthe Grønseth og ledes av 

Ingvild Vatten Alsnes. Harald Sundby er assosiert medlem.  

 

Vi ser på mulighetene for å lage verktøy for fastleger hvor sosiale gradienter 

vektlegges og naturlig får sin plass i prioritering, diagnostikk, risikovurdering og 

behandling. Videre arbeider vi opp mot NAV i forhold til samhandling. Det er 

økning i unge uføre og behov for et styrket samarbeid. Vi ønsker en felles faglig 

og vitenskapelig forståelse av grunnlaget for NAVs arbeid og sosialmedisin i 

praksis. Sosiale gradienter har betydning for prioritering, diagnostikk, 

risikovurdering og behandling. Dette ønsker vi økt bevissthet omkring og en 

lettere implementering av slike vurderinger i klinisk praksis. Det har grunnet 

tidspress vært lite aktivitet i gruppen i 2021.  

 

10.22 Faggruppe i smertemedisin 

 

Leder: Trygve Skonnord  

Nestleder: Holgeir Skjeie  

Antall medlemmer: 16 

 

Faggruppen har ikke hatt felles møtepunkt i 2021, men flere av medlemmene 

har deltatt på vegne av faggruppen på flere arenaer.  

Det kan nevnes: 

 

- Leder er medlem i sakkyndig komité for kompetanseområde i 

smertemedisin, som har ansvar for å godkjenne leger og lage et 

utdanningsløp med obligatoriske kurs. Til nå er 44 leger godkjent, av dem 6 

allmennleger. Første kull i utdanningsløpet var ferdig våren 2020, og neste 

kull startet våren 2021. 

- Flere av legene i faggruppen har deltatt i kurskomitéer og som forelesere 

på kursene som fører fram til kompetanseområdet.  

- Vi har spilt inn forslag om egen takst for de som har godkjent 

kompetanseområde, til bruk i konsultasjoner langvarige smerter, ala 615. 
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Takstutvalget er positive, men vi har ikke fått aksept for dette i 

forhandlingene ennå.  

- Faggruppen er også involvert i arbeidet med tilpasning av ICPC-3 om 

smertediagnostikk som har endret seg helt i ICD-11. 

- Leder deltar i referansegruppe for Regional Kompetansetjeneste for 

smerte (ReKS) som representant for primærhelsetjenesten.  

- Faggruppen har vært representert i arbeidet med Nasjonal veileder for 

vanedannende medisiner (publisert høsten 2021). 

- Faggruppen har også vært representert i arbeidet med å utarbeide 

pakkeforløp for langvarige, sammensatte smerter.  

- Faggruppen er også representert i arbeidet med en søknad til Norsk 

Forskningsråd om et prosjekt med pilotering av pakkeforløp for langvarige 

smertetilstander.  

- Faggruppen er representert i programkomitéen for den europeiske 

smertekongressen EFIC 2022, med ansvar for allmennlegeprogrammet på 

kongressen (Dublin april 2022). 

Faggruppen har også bidratt til webinarer om smertemedisin sammen 

med Norsk forening for smertemedisin.  

 

Faggruppen opplever fortsatt at vi er en viktig aktør i samhandlingsarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten og myndigheter slik at vi kan bidra som 

premissleverandør for medisinsk samhandling på området smertemedisin.  

 

 

10.23 Faggruppe for svangerskap og barns helse 

 

Medlemmer: Kari Løvendahl Mogstad (leder), Christine Agdestein, Berit Marie 

Lien, Finn Høivik 

 

Faggruppen har bare hatt digitale møter i 2021. 

 

AKTIVITET: 

NFAs representant i Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet: Kari 

Løvendahl Mogstad 

 NFAs representant i Helsedirektoratets referansegruppe; Innføring av 

tidligultralyd og NIPT: Kari Løvendahl Mogstad) 

NFAs representant; Helsedirektoratets referansegruppemøte tverrsektoriell 

veileder psykisk helsearbeid barn og unge: Kari Løvendahl Mogstad 

 

NFAs representant; «Helsekartlegging for barn og unge i barnevernet»; 8 digitale 

møter våren 2021 i arbeidsgruppen. Dette prosjektet er avsluttet. Berit Marie Lien 

 

NFAs representant; «Utvidelse pakkeforløp for kartlegging og utredning av 

psykisk helse og rus for barn og unge i barnevernet» der Berit Marie Lien er med i 

prosjektgruppen. Oppstart var 1 desember, har hatt halvdagsmøte i januar og 

heldagsmøte nå i februar. Prosjektet er ikke avsluttet. Berit Marie Lien 
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Gruppen skrev høringssvar, med råd om viktige temaer som skulle fremmes for 

det oppnevnte Kvinnehelseutvalget. 

Faggruppen jobbet også for å få inn en fastlegerepresentant i det nevnte NOU-

utvalget, noe som ble gjennomført. Vi skrev blant annet en kronikk i rikspressen 

om dette.  

 

Kari Løvendahl Mogstad var invitert til Kvinnehelseutvalget for å holde innlegg 

om kvinnehelsetematikk som fastleger jobber med. 

 

Gruppen har vært engasjert i media, vedrørende tematikk rundt kvinne- og 

barns helse, og barselomsorg. 

Berit Marie Lien har ansvar for Fastlegen på Twitter. 

 

Kari Løvendahl Mogstad har holdt foredrag om svangerskapshelse og 

barselomsorg på emnekurs for fastleger i videreutdanning. 

 

Christine Agdestein har startet forskning innen barselomsorgen, i lys av sitt 

engasjement i denne faggruppen. 

 

Vi planlegger å avholde emnekurs innen svangerskapsomsorg og barselomsorg i 

løpet av inneværende år. 

 

 

10.24 Faggruppe for ultralyd 

 

 

10.25 Faggruppe for ungdomsmedisin 

 

 

  

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/03/16/Bruk-oss-som-jobber-aller-mest-med-kvinners-helse-23652107.ece?fbclid=IwAR0NK7Y1oqT_kd9U0QAzf_TzxaOj9_3w8axgIIAMBwuzqeLiAUA6iZSM8ZQ
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/03/16/Bruk-oss-som-jobber-aller-mest-med-kvinners-helse-23652107.ece?fbclid=IwAR0NK7Y1oqT_kd9U0QAzf_TzxaOj9_3w8axgIIAMBwuzqeLiAUA6iZSM8ZQ
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11 TILDELING AV PRISER 

   

11.1  Løvetannprisen 2021 

Løvetannprisen for året 2020 ble tildelt Knut-Arne Wensaas og Morten Munkvik. 

 

11.2  Skribentprisen 2021 

Skribentprisen for året 2019 ble tildelt Peter Prydz. 

Skribentprisen for året 2020 ble tildelt Henrik Vogt. 

 

11.3  Forskningsprisen 2021 

Ettersom Nidaroskongressen og PMU ikke ble avholdt i 2021 ble det ikke utdelt 

noen forskningspris dette året.  

 

 

12 NFAs VEDTEKTER 

 

Vedtatt på NFAs årsmøte i Fornebu 7.mai 2013, sist endret 27.04.2021. 

Se: https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-

allmennmedisin/Styrets-arbeid/styret/vedtekter/  

  

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/styret/vedtekter/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/styret/vedtekter/

