
Protokoll fra årsmøte i NFKF 

  

Sted: Digitalt (Zoom) 

Dato: Torsdag 12. november 2020 

Tid: kl. 09.00 - 16.00 

(Maksimalt) antall deltakere pålogget: 58 

Møteleder: Andreas Westin 

Referent: Linn Årnes 

Protokollvitner for signering: Møteleder og referent. 

 

Sak 1 - Velkommen, orienteringssaker og valg 

1.1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

→ Vedtak: Godkjent av årsmøtet. 

1.2 Styrets beretning v/leder Andreas Westin (vedlegg) 

Drøftet: Tidspunkt for å oppnevne kandidater til faglandsrådet passer dårlig med 

tidspunkt for årsmøtet. Styret ønsker fullmakt fra årsmøtet til å utnevne denne 

representanten, og å få dette inn i vedtektene til neste årsmøte.  

 

Forslag: Årsmøtet gir NFKF-styret fullmakt til å: 

Oppnevne NFKFs representant til faglandsrådet  

Oppnevne NFKFs vararepresentant til faglandsrådet 

Foreslå NFKFs fagdelegat til Landsstyret 

Foreslå NFKFs representant til fagstyret 

 

→ Vedtak: Vedtatt med flertall ved digital votering. 

Opptak fra nevnt foredrag under faglandsrådet (om hvordan oppnå gjennomslag) finnes her: 

https://www.legeforeningen.no/tillitsvalgt/tillitsvalgte-for-fagmedisinske-foreninger/ 

1.3 Vedtekter vedr. ledervalg v/kasserer Marianne Arnestad 

Ønskelig å sikre kontinuitet i styret - Skal det være egne regler for valg av 

leder/nestleder? Vil sannsynligvis ikke godkjennes av sentralstyret, da man i realiteten vil 

velges som leder for 4 år.  
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I tillegg: Bør det være krav til geografisk spredning også i valgkomiteen? 

 

Forslag til endring i valginstruks til styret og valgkomite:  

Lage valginstruks til valgkomiteen, hvor det presiseres at det er ønskelig at styreleder 

velges fra sittende styre, og at ikke alle styremedlemmer byttes ut ved samme valg.  

Valgkomiteen velger leder for denne selv. Det er ønskelig at ikke hele komiteen skiftes ut 

samtidig, for å sikre kontinuitet. Tilstrebes at valgkomiteen er sammensatt med 

geografisk spredning.  

→ Det arbeides videre med dette fra styret/valgkomiteens side.  

1.4 Gjennomgang av NFKFs regnskap v/kasserer Marianne Arnestad (vedlegg).  

Årsmøtet har ingen kommentarer til regnskapet. 

1.5 Orientering fra spesialitetskomiteen v/leder Sigrid Narum 

 

Trer av: Lena Aronsen (varamedlem), Arne Helland (varamedlem), Henrik A. Torp (LIS-

representant) 

→ Nye medlemmer: Helene Åsheim (LIS-representant) og Siri Amundsen (varamedlem). 

Spesialitetskomiteen har vært rådgiver for Hdir i arbeidet med godkjenning av ny 

spesialistutdanning.  

 

1.6 Valg av nytt styre v/valgkomiteleder Ilah Le Nygaard 

Valgkomiteens innstilling til NFKF-styre for 2021 (fra årsmøte 2020): 

5 faste styremedlemmer i tillegg til leder: 

•   Andreas Westin, leder (gjenvalgt i fjor, ikke på valg) St. Olav 

•   Lina D. Bruun      OUS/klinisk farmakologi 

•   Marianne Arnestad (stiller til gjenvalg)   OUS/rettstoks 

•   Gro Helen Dale (LIS)     Haukeland 

•   Linn Årnes (LIS) (stiller til gjenvalg)    UNN 

•   Joachim Frost (valgt inn i fjor, ikke på valg)  St. Olav 

1 varamedlem: 

•   Jean-Paul Bernard (gjenvalgt i fjor, ikke på valg)  SFP 

→ Vedtak: Nytt styre valgt av årsmøtet v digital votering med flertall (ingen imot) og digital 

akklamasjon. 

1.7 Valg av valgkomité ved møteleder 

Innstilling valgkomite for 2021: 

● Ilah Le Nygaard 

● Hege Krabseth 

● Jon Andsnes Berg 
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→ Vedtak: Ny valgkomite valgt av årsmøtet v digital votering med flertall (ingen imot).  

 

Sak 2 - Status fra de ulike fagmiljøene 

2.1 UNN 

Fremdeles noen utfordringer med nybygd lab. fløy. Omorganisert avdelingen med nytt 

organisasjonskart. Utvikle fagteam for hhv. immunologiske og massespektrometriske 

metoder. 2020: første farmakogenetiske analyser (DPYD), bredt substanssøk og 

overgang til rusmiddelanalyser m kun spesifikk metode.  

Arbeider mye med KUPP (og video-KUPP), og å utvikle LMK.  

Også jobbet mye med implementering av system for fakturering av analyse av 

(rus)prøver som HELFO ikke dekker.  

 

Studier innen morsmelk, Parkinsons, PNA for rusmidler. Samarbeid med 

forskningsgruppe på UiT. Leger ved KF bidrar med undervisning på UiT.  

 

2.2. St. Olavs 

KF flytter sannsynligvis ut av Trikkestallen på sikt og er på utkikk etter nye lokaler. Er pr. 

nå 11 overleger og 7 LIS (inkludert permisjoner).  

Implementering av nytt labdatasystem (Epic Beaker) som har ført til bl.a. forsinkelser i 

innføring av nye analysemetoder. Satsing på KUPP og KOS (KUPP i sykehus - satt på 

vent på grunn av covid-19), nye analyser (mykofenolat, lurasidon, flere antiepileptika).  

 

Planlegger å utvikle analysetilbud for TDM (kiral analyse metadon og rasjonalisering av 

metoder) og rusmidler (utvidet rep. i hår, spytt og urin). Anabole steroider? 

2.3 Haukeland 

Organisert under laboratorieklinikken, i avd. for med. biokjemi og farmakologi. 5,2 

overlegestillinger og 4 LIS.  

Spesifikke rusmiddelanalyser hovedsakelig på QTOF. 

Ny avdelingsoverlege fra januar 2021. Samordning av MS-miljø. Skal starte med første 

farmakogenetiske analyse snart (DPYD). PNA rusmidler, prosjekt på DOAK samt 

monoklonale antistoff på MS.  

2.4 SFP 

Klinikkorganisering - SFP i klinikk for psykisk helsevern og rus. 2,1 overlegestillinger og 2 

LIS-stillinger. Stor forskningsaktivitet og flere nye publikasjoner. Jobber en del med 

omlegging av fortolkning av farmakogenetiske analyser.  
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2.5 OUS Klinfarm 

Organisert under avdeling for klinisk farmakologi, Klin. farm spredt over flere 

lokalisasjoner. Særlig utfordrende pga. avstand og mange ulike labdatasystemer. Håp 

om samlokalisering i nye OUS. 9 ansatte i overlegestillinger, 10 ansatte i LIS-stillinger. 

Flere rådgiverstillinger på RELIS vil omgjøres til legestillinger.  

2.6 OUS Rettstoks 

Nye lokaler fra 2025? Ingen endring i antall stillinger. Driften preget av korona i år. 

Lavere volum i kriminalomsorgssaker og yrkeslivssaker. Endring i rutiner ved mottak av 

spyttprøver. Redusert mål for svartid på sakkyndighetsvurderinger. Fullført arbeid med 

faktaark om rusmidler, og bidrag til Hdir sin cannabiskampanje. Harmonisering og 

automatisering av prøveopparbeidelse.  

2.7 Fürst 

To spesialister i KF. Samarbeid med Diakonhjemmet. Fornyet avtale med HSØ. 

Planlegger utbygging på grunn av plassmangel. Mottar rundt 1000 urinprøver i uka, litt 

nedgang i år. Forskningssamarbeid med Rettstoks.  

2.8 Vestre Viken 

En overlegestilling. Rus- og legemiddelanalyser kun på spesifikk metode. Flytter inn i 

nytt sykehus i 2024-25, utfordring med plass til instrumenter og kontorplasser.  

 

Sak 3 - Nasjonale standardiserings- og samarbeidsprosjekter  

 

3.1 Informasjonskanaler i NFKF/teams, oppdatering v /Jon A Berg  

E-post har vært hovedkommunikasjonskanal. Facebook også brukt til info om bl.a. årsmøtet. 

Fått tilgang til redigering av hjemmeside, men enklere å få webmaster i DNLF til å redigere 

den. Styret bruker hovedsakelig Google docs for dokumentdeling, undersøker mulighet for å 

bruke Teams til dette, men dette er knyttet til ekstra kostnader. HSØ har ikke tilgang til 

Google docs.  

Kompetanse/tid til forvaltning av SoMe er velkomment.   

3.2 Betaling/refusjon av rusmiddelanalyser v/Lena Aronsen/Arne Helland 

Kommet et godt stykke videre siden første gang saken ble tatt opp for 3 år siden. 

Arbeidsgruppen har publisert “Rettledning om rusmiddeltesting” på FAPO i januar 2020. I 

tillegg notis på Relis.no og artikkel i Utposten. Det har ikke kommet tilbakemelding fra noen 

av de offentlige instansene som har mottatt dokumentet.  

→ Videre: Cut-off harmonisering? 

Implementering i praksis ved UNN er i gang, tidkrevende og omstendelig på grunn av 
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systembegrensninger.  

St. Olavs: Godtar ikke lenger medisinske rekvirenter av sanksjonære prøver. Mye arbeid for 

å få omdefinert “falske” sanksjonære prøver til medisinske. Opplevd som positivt å få tettere 

kontakt med rekvirenter via telefoner. Stor nedgang i antall sanksjonære prøver. Ny plattform 

i Trondheim har mulighet for å opprette journal for sanksjonære prøvegivere som ikke har 

med medisinsk journal å gjøre.  

Bergen og OUS arbeider med å få på plass løsninger for dette. Labdatasystemer som bl.a. 

ikke tillater slik fleksibilitet.  

Enkelte brikker faller på plass, men fremdeles en vei å gå, særlig i gråsonesaker.  

→ Blåse liv i arbeidsgruppa og kontinuere arbeidet, med oppdatering neste årsmøte. En av 

de fortsatt uløste sakene er finansiering som verken dekkes av rekvirent eller av HELFO, 

typisk saker der noen skal «renvaske» seg etter for eksempel tap av autorisasjon eller 

førerkort. Er selvbetaling riktig (dette kan være svært kostbart), og er det teknisk mulig? 

3.3 Farmakogenetikk: harmonisert begrepsbruk v/Olav Spigset 

Mål: At pasienter skal få liknende svar/fortolkning uavhengig av hvilken lab prøven sendes 

til. Sikre at de samme variantene analyseres, og bruk av lik nomenklatur i besvarelse.  

Besluttet å bruke begrepet “Enzymaktivitet” når man snakker om metaboliserende enzymer. 

Kategorisert som “økt, noe økt, normal, redusert eller manglende”, men man er ikke helt i 

mål med kategorisering. Ønskelig med så få grupper som mulig.  

Enighet om hvilke CYP-varianter det skal testes for, harmonisert mellom labene. Håper å 

være i mål med CYP før jul. Mål å gå gjennom alle aktuelle genotypinger, i løpet av vår 

2021?  

Hdir ønsket innspill mtp. hva som skal være synlig/ikke synlig i kjernejournal. Bør oppfordre 

rekvirent (i besvarelse?) til å legge inn svar i kritisk informasjon.  

→ Rapport på FAPO og mål om publisering i tidsskriftet.  

3.4 Farmakogenetikk: visning i farmakologiportalen v/Andreas Westin/Tormod 

Bjånes 

Disse analysene havner gjerne mellom flere stoler og skiller seg klart fra andre analyser i 

FAPO. Prøver å benytte samme struktur, med genet som “modersubstans” og varianter som 

“metabolitt”. Alle webredaktører/labredaktører kan nå legge inn farmakogenetiske analyser 

for sin lab. Fremgangsmåte demonstrert i møte. Andreas/Tormod kan kontaktes hvis behov 

for med bistand ved publisering. 

3.5 Navnsetting antiepileptika v/Margrete Larsen Burns 

Ny publikasjon i 2020 som tar til orde for å endre terminologi på legemidler som brukes i 

epilepsimedisinen. Forslag om å kalle disse preparatene Antiseizure medicines (ASMs) da 

hensikten er å undertrykke epileptisk aktivitet. “Antiepileptika” er ikke presist begrep, selv om 

det er godt innarbeidet. 

→ Forslag til norsk begrep: Anfallsforebyggende legemidler. Ønskes innspill fra det klinisk 

farmakologiske fagmiljøet.  
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3.6 KUPP -> Kloke valg v/Jon Andsnes Berg  

Norsk versjon av kampanjen “Choosing wisely” startet i USA i 2012 for å unngå 

overdiagnostikk/-behandling. Ønske om å gjøre dette også i Norge, inkludert reduksjon av 

forskjeller i behandling nasjonalt. Mange andre yrkesgrupper er med i kampanjen for å lage 

anbefalinger. Felles mal for ordlyd; starte med “unngå”. Styret i NFKF har diskutert at man 

kanskje kunne starte med KUPP-kampanjene som utgangspunkt for bidrag i kampanjen. AF 

har allerede laget et par anbefalinger som viser til KUPP-kampanjer.  

Flere forslag til anbefalinger er utarbeidet fra KUPP i samarbeid med Ketil Espnes. I tillegg 

sett på muligheter for å lage anbefalinger fra laboratoriet.  

→ Forslagene er oversendt styret for videre bearbeidelse. Forslaget går ut i .pdf-fil som 

vedlegg til protokollen. Innspill kan sendes til styret. Jon forblir kontaktperson for dette. 

Mer informasjon og de enkelte anbefalingene finnes på legeforeningen.no.  

3.7 Referanseområder for antidepressiva og antipsykotika 

Gjort sammenlikning av referanseområdene ved de forskjellige laboratoriene. Spriker en god 

del for enkelte analytter. Harmoniseringsprosjekt har vi etter hvert god erfaring, selv om det 

er en del jobb. Enighet om at det er behov for et slikt prosjekt. Fortrinnsvis en gruppe med 

en person fra hvert sted som har disse analysene.  

→ Må forankres i hvert fagmiljø og en person velges fra hvert sted til en arbeidsgruppe. Alle 

oppfordres til å diskutere internt i egen avdeling om man kan delta i dette, og ha en eventuell 

representant klar til fellesmøtet i april/mai. Oppfølgingsansvar: styremedlemmene i NFKF. 

3.8 Etterutdanningsprogrammet i klinisk farmakologi, orientering v/Sigrid Narum.  

Også tatt opp på årsmøtet i fjor. Ble da nedsatt arbeidsgruppe som skulle komme med 

forslag om obligatorisk etterutdanning. Denne laget og oversendt DNLF.  

Opprinnelig innhold: Poengbasert med totalt 300 poeng pr 5 år. 150 av disse er obligatorisk 

innhold, 150 er valgfritt innhold.  

Forslag: Valgfritt innhold skal inneholde mindre kurs/kongresser (begrenset til 100 poeng), 

og mer egenaktivitet (min 50 poeng).  

Innspill som har kommet vedr. at man ønsker om lite detaljerte krav/detaljstyring. Det er ikke 

ønskelig med industrimedvirkning i forbindelse med etterutdanningskurs.   

→ Årsmøtet gir sin tilslutning til forslaget ved digital votering med klart flertall, ingen stemmer 

imot. 

3.8 Eventuelt 

Ingen meldte saker til eventuelt.  

Møtet ble hevet kl. 16.00 

Det ble avholdt egne møter i FUKF og NFKF-styret etter årsmøtet.  

Se egne innkallinger/referater.  
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14.11.2020

1

NFKF årsmøte

2020

Zoom

• Du vil bli sluppet inn i møtet 12.november fra kl. 08.40. Logg deg gjerne 
inn tidlig så du får bekreftet at alt er ok.

• For å bli med på møtet klikk på denne lenken:
• https://legeforeningen.zoom.us/j/98768226857?pwd=dmhpeGJIeHZROTIz

WG1lSE9CZFgrQT09
• Meeting ID: 987 6822 6857
• Passcode: 257075
• Ved OUS har noen erfart at man ved å klikke på zoom-linken kommer inn i 

feil nettleser (Explorer) som er blokkert for zoom. Prøv da å kopiere inn 
linken i annen nettleser (Chrome eller Edge) og velge «join from your 
browser» for å omgå explorer.

• Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så send en e-
post til support@legeforeningen.no eller ta kontakt på telefon 23109110
og vi vil hjelpe deg. Du kan eventuelt også se på zoom sin egen beskrivelse 
av å bli med i møter her: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/201362193-Joining-a-meeting
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Zoom

• Under møtet:
• Mute/Unmute: Slå på/av mikrofonen.
• Pil etter Mute/unmute: Her kan du endre mikrofonen og høyttaleren du bruker i zoom. Hvis du har problemer kan 

du også teste mikrofonen og høyttaleren for deg selv ved å velge "Test speaker and microphone…"
• Start/Stop Video: Slår kameraet på/av.
• Pil etter Start/Stop video: Her kan du endre kameraer dersom du har flere kameraer. Hvis du får muligheten til å 

sette på virtuell bakgrunn anbefaler vi deg å ikke gjøre dette siden det gjør kvaliteten dårligere.
• Participants: Her har du oversikt over hvem som er i møtet akkurat nå.
• Chat: Brukes til å be om ordet. Skriv «kommentar» og vent til ordstyrer gir deg beskjed om å ta ordet. Det er også 

anledning til å komme korte replikker/spørsmål i kommentarfeltet, såfremt dette følger diskusjonen i møtet, og 
ikke leder til en parallell diskusjon.

• Leave Meeting: Du kan forlate møtet ved å trykke på Leave meeting. Møtet fortsetter til møteleder avslutter 
møtet.

• Ved votering: Trykk på «participants». Trykk på "Yes" eller "No", når møteleder instruerer om votering.

• Til de som skal dele skjerm i møtet:
• Det kan være lurt å logge seg på en halvtime før og teste deling.
• Dette gjelder spesielt brukere av mac, der man kan måtte logge ut og inn igjen etter endring av innstillinger 

(System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording. Check the option for zoom.us.)
• Send gjerne en kopi av presentasjonen til andreas.westin@stolav.no i forkant av møtet, som backup plan.

Program:

Kl 09:00-10:20: Velkommen, orienteringssaker og valg
• Styrets beretning v/leder Andreas Westin
• Delegert fullmakt til å foreslå faglandsrådsrepresentanter v/Andreas Westin
• Valginstruks for valgkomiteen v/kasserer Marianne Arnestad
• Gjennomgang av NFKFs regnskap v/kasserer Marianne Arnestad.
• Orientering fra spesialitetskomiteen v/leder Sigrid Narum
• Valg av nytt styre v/valgkomiteleder Ilah Le Nygaard
• Valg av valgkomité ved møteleder

Pause

Kl 10:30-11:30: Status fra de ulike fagmiljøene:
• UNN, 
• St Olav
• Haukeland
• OUS Klinfarm
• OUS Rettstoks 
• SFP
• Vestre Viken 
• Furst

Kl 11:30-12:30 Lunsj

Kl 12:30-14:30: Nasjonale standardiserings- og samarbeidsprosjekter
• Informasjonskanaler i NFKF/teams, oppdatering v /Jon A Berg
• Betaling/refusjon av rusmiddelanalyser v/Lena Aronsen/Arne Helland
• Farmakogenetikk: harmonisert begrepsbruk v/Olav Spigset
• Farmakogenetikk: visning i farmakologiportalen v/Andreas Westin/Tormod Bjånes
• Navnsetting antiepileptika v/Margrete Larsen Burns
• KUPP -> Kloke valg v/Jon Andsnes Berg
• Referanseområder for antidepressiva og antipsykotika v/Andreas Westin og Sigrid Narum

14:30-14:45 Pause

Kl 14:45-16:00
• Forts agenda over.
• Etterutdanningsprogrammet i klinisk farmakologi. Med orientering /bred forankring /godkjenning av forslaget til etterutdanningsprogram. v/Sigrid Narum
• Evt

Det blir avholdt følgende møter etter årsmøtet (kun for de berørte):
FUKF-møte kl 1615 (fagutvalg for LIS i klinisk farmakologi – utgjøres av alle LIS i klinisk farmakologi)
NFKF-styremøte kl 1700
Begge møtene foregår i samme møterom som årsmøtet, og samme møtelenke benyttes.
Vær oppmerksom på at tidskjema kan endres underveis, og at programposter kan fremskyndes dersom saksgangen går raskt. Dette gjelder årsmøtesakene, mens tidspunkt 
for påfølgende FUKF-møte og styremøte vil ikke endres.
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Hvem er hvem?

• UNN

• St Olav

• Haukeland

• SFP

• OUS KF

• OUS RMF

• Furst

• Vestre Viken

NFKF årsmøte 2020
Styrets beretning
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Styrets beretning

• Styrets sammensetning i 2019/2020

• Medlemsstatus

• Høringer

• Fellesmøte med spesialitetskomiteen

• Faglandsrådet

Styrets sammensetning 2019/2020

Andreas A. Westin leder St Olav

Kari Kjeldstadli nestleder (til april 2020) OUS KF

Marianne Arnestad kasserer OUS rettstoks

Linn Årnes sekretær UNN

Joachim Frost medlem St Olav

Jon Andsnes Berg medlem Haukeland

Jean-Paul Bernard varamedlem/medlem SFP
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Medlemsstatus NFKF

Medlemmer  
(ordinære/assosierte)

Yrkesaktive
medlemmer

Spesialister

97 (84/13) 70 (37K/33M) 71

Medlemmer  
(ordinære/assosierte)

Yrkesaktive
medlemmer

Spesialister

101 (90/13) 80 (52K/28M) 77

Medlemmer  
(ordinære/assosierte)

Yrkesaktive
medlemmer

Spesialister

100 (89/11) 81 (54K/27M) 78

2018

2017

2016

Tall fra legeforeningen (01.11.20)

2019 Medlemmer  
(ordinære/assosierte)

Yrkesaktive
medlemmer

Spesialister

107 (95/12) 95 (61K/34M) 81

Medlemmer  
(ordinære/assosierte)

Yrkesaktive
medlemmer

Spesialister

111 (99/12) 91 (64K/27M) 85

2020
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«Det er over tid veldig små endringer i antallet 
leger i spesialisering som er medlem av NFKF, 
mens dette er synkende i mange andre 
fagmedisinske foreninger»

Anders Taraldset, legeforeningen

Nye spesialister

DatoNavn
17.02.2020Karin Holmberg Dahle (også spes i pediatri)
28.02.2020Nina Helena Bergstrøm (også spes i alm.medisin)
02.04.2020Erik Robert Sparve (overført fra sverige)

?Erik Sveberg Dietrichs

Nevnt på forrige årsmøte:

Nye siden da:

DatoNavn
5.11.2018Siri Amundsen
3.04.2019Christine Bandlien

29.07.2019Kari Kjeldstadli
09.10.2019Lina Dorthea Bruun

NFKF Årsmøte 2020 - Samling av presentasjoner 12



14.11.2020

7

Nye doktorgrader
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Styrets aktivitet 2019/2020: Høringer

• Høring: anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten 
(Ketil/Andreas, des 2019)

• Høring: Samhandling med industrien (Jean-Paul/Andreas, juni 2020)

• Høring: Nasjonal veileder for vanedannende legemidler. 
(Joachim/Andreas, aug 2020)

Høring: anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten
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Høring: Samhandling med industrien 

Høring: Nasjonal veileder for vanedannende legemidler. 
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Styrets aktivitet 2019/2020: 
Fellesmøte 1.april-20

Faglandsrådet
3.november 2020
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Hvorfor et faglandsråd?

Fagforening FagLIG forening Lokal forankring
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Erstatter LLS!
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https://www.legeforeningen.no/tillitsvalgt/
tillitsvalgte-for-fagmedisinske-foreninger/

Delegert fullmakt til å foreslå 
faglandsrådsrepresentanter 

NFKFs årsmøte 2020

v/Andreas Westin
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Lovhenvisning: 
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-
dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-
den-norske-legeforening/#105140

§ 3-6-4-1
(1) Faglandsrådet avholder minst ett årlig møte. Faglandsrådet sammenkalles 
av fagstyret. Faglandsrådet holder ordinært møte hvert år innen utgangen av 
mai måned, men senest tre uker før landsstyremøtet.
(2) Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle fagmedisinske 
foreninger. Delegatene som velges til faglandsrådet bør fortrinnsvis være 
leder, alternativt styremedlem, eller årsmøtevalgt medlem fra den respektive 
fagmedisinske forening. Representanten(e) og vararepresentantene velges på 
den respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-2, eller av 
styret etter fullmakt fra årsmøtet i den fagmedisinske foreningen.

Sak til votering:

Årsmøtet gir NFKF-styret fullmakt til å:

• Oppnevne NFKFs representant til faglandsrådet (jfr lover 
for den norske legeforening § 3-6-3-2)

• Oppnevne NFKFs vararepresentant til faglandsrådet (jfr 
lover for den norske legeforening § 3-6-3-2)

• Foreslå NFKFs fagdelegat til Landsstyret

• Foreslå NFKFs representant til fagstyret
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Valginstruks for valgkomiteen

NFKFs årsmøte 2020

v/kasserer Marianne Arnestad

Diskusjon i forbindelse med styrevalg på årsmøte 2019:
- hvordan sikrer vi kontinuitet i styret?
- bør vi ha egne regler for valg av leder/nestleder?
- bør det være krav til geografisk spredning også i valgkomiteen?

Fulgt opp i styremøte april 2020:
• Fremmes forslag i styret om vedtektsendring i form av at årsmøte ikke velger leder 

men nestleder, som da blir leder etter 2 år som nestleder
• Diskuteres med Legeforeningen som sier følgende: «vårt klare råd er å ikke vedta en 

slik endring fordi vi ikke tror det vil bli godkjent av sentralstyret. En slik bestemmelse, 
der det ikke er et reelt valg av leder og der man i realiteten velges for fire år, er i strid 
med valgreglene i Legeforeningen». 

• Legeforeningen anbefaler istedenfor: 
- valginstruksen til valgkomiteen hvor valgkomiteen skal vurdere om nestleder 
skal innstilles som leder/leder bør velges fra sittende styre
- ta inn i vedtektene at leder bør velges fra det sittende styret
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Instruks for valgkomiteen i Norsk forening for klinisk farmakologi

Fra NFKFs vedtekter fremkommer det at årsmøte skal behandle valg av styre og 
valgkomite. 

Denne instruksen har som formål å legge til rette for at valg til styre i NFKF blir 
gjennomført på en hensiktsmessig måte og i henhold til foreningens vedtekter og til Dnlfs
lover. 

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen forbereder valg av styreleder, styremedlem, varamedlem og medlemmer av 
valgkomiteen.

Valgkomiteen:
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer og velges av årsmøte for kommende 
styres funksjonsperiode. Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.

Komiteen velger selv hvem som skal være leder, og denne kaller inn til møter og lager en 
plan for å forberede neste valg. For å sikre kompetanseoverføring er det ønskelig at 
komiteen ikke skiftes ut i sin helhet ved hvert valg. Det er videre ønskelig med geografisk 
fordeling av valgkomiteens medlemmer

Styret:
I henhold til NFKFs vedtekter består styret av leder og 5 styremedlemmer, samt 1 vara 
medlem med møterett. 
Leder velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de 
stemmeberettigede på årsmøte. 
Valg av styremedlemmer/varamedlem skjer ved simpelt/relativt flertall. 
Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.
Gjenvalg kan finne sted.

For å sikre kompetanseoverføring er det ønskelig at ikke alle medlemmer av styret byttes 
ut samtidig. Det er videre ønskelig at leder velges fra det sittende styret. 

Styret settes sammen av medlemmer/varamedlem fra Oslo, Bergen, Trondheim og 
Tromsø.  Fra Oslo velges det to personer som medlemmer/varamedlem hvorav en fra 
generell klinisk farmakologi og en fra rettstoksikologi. 

Det er ønskelig at de største klinisk farmakologiske sykehuslaboratoriene og 
utdanningsstedene er representert i styret (dvs. OUS klinisk farmakologi, OUS 
rettstoksikologi, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge)
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NFKFs regnskap 2019

NFKFs årsmøte 2020

v/kasserer Marianne Arnestad

Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktivitetsregnskap

Resultat Resultat 

Noter 2019 2018

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 2 172 197 169 230 

Sum anskaffede midler 172 197 169 230 

Aktivitetet som oppfyller formålet

Kursinntekter 159 423 175 130 

Sum aktiviteter som oppfyller formålet 159 423 175 130 

Finansinntekter 5 093 2 579 

Sum anskaffede midler 336 713 346 939 

Forbrukte midler

Kostnader til formålet

Internasjonalt arbeid 6 5 453 5 068

Faglige arbeid 6 42 079 40 686 

Kurskostnader 6 143 440 161 389 

Jubileumsarrangement 90 030 

Avskrivning 7 44 362 44 362 

Sum kostnader til formålet 235 334 341 535 

Administrasjonskostnader 3,5 14 352 15 404 

Sum forbrukte midler 249 686 356 939 

Årets aktivitetsresultat 87 027 -10 000 

Tillegg / (reduksjon) formålskapital

Overført til/fra fri formålskapital 87 027 -10 000 

Sum endring formålskapital 4 87 027 -10 000 

Note 6. Kostnader faglige arbeid 

Aktivitet Beløp

Kombinert årsmøte NFKF og kurs (Opioider) 143 440

Fellesmøte styre NFKF/spesialistkomite 17 211

Internasjonalt arbeid EACPT 5 453

FAPO årlig vedlikehold/drift/domene 24 265

FAPO kodeverksmodul, tilbakeført ubenyttede midler -2 847

Øvrige kostnader  (blomster, oversettelse) 3 450

Sum 190 972
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Norsk forening for klinisk farmakologi

Balanse 

Noter 31.desember 31.desember

2019 2018

Eiendeler

Anleggsmidler

Farmakologiportalen 7 92 419 136 781 

Sum anleggsmidler 92 419 136 781 

Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer 14 750 139 650 

Kontanter og 

bankinnskudd 424 107 175 628 

Sum omløpsmidler 438 857 315 278 

Sum eiendeler 531 276 452 059 

Formålskapital og gjeld

Formålskapital

Fri 

formålskapital 4 531 276 444 249 

Sum opptjent formålskapital 531 276 444 249 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 6 - 7 810 

Sum kortsiktig gjeld - 7 810 

Sum gjeld - 7 810 

Sum formålskapital og gjeld 531 276 452 059 

2020: 
• Inn - medlemsinntekter fra 

legeforeningen 
• Ut – revisor

Bokført saldo per 1.11.20:  605.000,-

Orientering fra 
spesialitetskomiteen

v/ leder Sigrid Narum
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Rapport fra spesialitetskomiteen 
2019 (+ 2020)

Spesialitetskomiteen i klinisk 
farmakologi 2019 – og 2020

Leder Sigrid Narum Diakonhjemmet Sykehus 2019-2020

Medlem Charlotte L. Stokes Haukeland 2019-2022

Medlem Knut Hjelmeland OUS- Rettstoks (RMF) 2019-2022

Medlem
(sekretær)

Ingun Heiene 
Tveteraas

OUS- Ullevål 2019-2022

LIS-representant Henrik Andreas 
Torp

OUS-Ullevål 2019-

Varamedlem Lena Aronsen UNN 2019-2020

Varamedlem Arne Helland St. Olav, amanuensis 2019-2020

LIS-
vararepresentant

Bjarte Nystøyl Diakonhjemmet Sykehus 2019-
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Ny spesialitetskomite for 
2021

Leder Sigrid Narum Diakonhjemmet Sykehus 2021-2024

Medlem Charlotte L. Stokes Haukeland 2019-2022

Medlem Knut Hjelmeland OUS- Rettstoks (RMF) 2019-2022

Medlem
(sekretær)

Ingun Heiene 
Tveteraas

OUS- Ullevål 2019-2022

LIS-representant Helene Åsheim St. Olav 2021-

Varamedlem Siri Amundsen UNN 2021-2024

Varamedlem

LIS-
vararepresentant

Bjarte Nystøyl Diakonhjemmet Sykehus 2019-

Møter og besøk 2019

• Fellesmøte med NFKF Diakonhjemmet Sykehus

• Besøk ved Diakonhjemmet Sykehus 19. mars 
2019

• Spesialitetsrådets seminar Soria Moria mai

• Telefonmøte med NFKF sept/okt 2019

• Besøk ved Rettstoks (RMF) 9. desember 2019

• Startet vurdering av utdanningsinstitusjoner 
november/desember
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Møter og besøk 2020

• Fellesmøte med NFKF digitalt 30. mars 2020

• Besøk Haukeland – utsatt

• Spesialitetsrådets seminar mai – avlyst

• Vurdering av utdanningsinstitusjoner, alle 
utdanningsinstitusjonene ble vurdert og anbefalt 
godkjent i april/mai, mer under «Ny spesialistutdanning».

Fremtidige besøk

• Haukeland 2020 - utsatt

• St. Olav og UNN 2021 – utsatt??

• OUS- Ullevål 2022

• Diakonhjemmet og Rettstoks 2023
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Spesialistgodkjenning

• Sakkyndige: Lena Aronsen, Charlotte 
Stokes og Arne Helland.

• Sakkyndig vurdering i 2019: 0

• Sakkyndig vurdering i 2020: 1

Kurs – langtidsplaner

Oversikten ligger på spesialisthelsetjenesten.no/lis. 

Nytt kurs: GCP

H
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Tips til kurskomiteer

• Gammel ordning: Obligatorisk kurs, Ny ordning: Anbefalt kurs

• Læringsmål – Administrasjon og ledelse på Geilo

• Kurset skal gi elementær innføring i helsetjenestens ledelse og 
organisering med vekt på følgende punkter: 

• Innføring i generelle ledelsesprinsipper

• - Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

• Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller 
delvis i løpet av kurset: FKM-LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, 
LM 59-60, LM70-74

Status ny spesialistutdanning

• Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon 1. 
mars 2019 i Altinn

• Læringsmål lagt inn i Kompetanseportalen av alle sykehus

• Publisering av offentlig utdanningsplan 1. sep. 2019

• Spesialitetskomiteen har vært rådgiver for Hdir 
og vurdert og anbefalt godkjent de fem 
utd.institusjonene i KLF april/mai 2020. 

• SFP Diakonhjemmet Sykehus fikk godkjenning 
17.09.2020.

• Læringsarenaer for KLF-009 (sideutdanning) 
synes å være et problem. Sjekk SFP`s ut.plan.
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Spes.kom`s oppgaver

• Vurdere om virksomhetene oppfyller kravene i 
spesialistforskriftens § 22 og § 24.

• Utdanningsvirksomheten skal utarbeide en 
plan for hvordan virksomheten vil sikre at LIS 
kan oppnå læringsmålene

• Forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften), sist endret  FOR-2019-
06-21-854

• Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med 
kommentarer

Til spesialistkandidatene

• LIS-utdanningen er på min. 6,5 år (LIS 1-3).

• Rundskrivet: § 31. Beregning av utdanningstid

– Tellende tjeneste fra annen spesialitet teller 
inntil 3 år og 3 mnd.

• Delta på alle anbefalte kurs så tidlig som mulig

• Alt om spesialistutdanning ligger på 
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis
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Valg av nytt styre

v/ valgkomiteen:
• Ilah Le Nygaard (leder)

• Charlotte Stokes
• Hege-Merete Krabseth

Styrets sammensetning 2019/2020

Andreas A. Westin leder St Olav

Kari Kjeldstadli nestleder (til april 2020) OUS KF

Marianne Arnestad kasserer OUS RMF

Linn Årnes sekretær UNN

Joachim Frost medlem St Olav

Jon Andsnes Berg medlem Hauk.

Jean-Paul Bernard varamedlem/medlem SFP
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På valg

Andreas A. Westin leder St Olav

Kari Kjeldstadli nestleder (til april 2020) OUS KF

Marianne Arnestad kasserer OUS RMF

Linn Årnes sekretær UNN

Joachim Frost medlem St Olav

Jon Andsnes Berg medlem Hauk.

Jean-Paul Bernard varamedlem/medlem SFP

Forslag til styre 2020/2021

Andreas A. Westin leder St Olav

Kari Kjeldstadli Lina D. Bruun medlem OUS KF

Marianne Arnestad kasserer OUS RMF

Linn Årnes sekretær UNN

Joachim Frost medlem St Olav

Jon Andsnes BergGro Helen Dale medlem Hauk.

Jean-Paul Bernard varamedlem SFP
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Valg av valgkomite

Forrige periode:
Ilah Le Nygaard
Hege Krabseth
Charlotte Stokes

Neste periode:
Ilah Le Nygaard
Hege Krabseth
Jon Andsnes Berg

Status fra fagmiljøene

• UNN

• St Olav

• Haukeland

• SFP

• OUS KF

• OUS RMF

• Furst

• Vestre Viken
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ÅRSMØTE NFKF 2020
KLINISK FARMAKOLOGI, 
LABORATORIEMEDISIN, UNN

Laboratoriemedisin, 
UNN

Klinisk farmakologi 
og Relis
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Laboratoriemedisin

Nye lokaler fra 1. juni 2018, ting går seg til
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Klinisk farmakologi UNN 2020

LIS Camilla Larsen (ferdig spesialist januar 2022?)

LIS Linn Årnes (ferdig spesialist oktober 2021?)

LIS Erik Dietrichs, 50 % UNN/70 % førsteamanuensis, UiT

Overlege Siri Amundsen

Avdelingsoverlege Lena Aronsen

Samlokalisert med Relis (ny leder fra september 2020)

Hva har preget 2020 (utover korona og 
omorganisering)?
• Samarbeid med Relis/KUPP
• LMK
• Ny LIS-utdanning
• Rusmiddelanalyser med spesifikk metode
• Bredt substanssøk
• DPYD genotyping
• Fakturering av prøver som Helfo ikke dekker
• Forskning/utvikling

• Morsmelksstudie
• Parkinsons – IPAPS
• PNA rus

• Samarbeid UiT
• Forskningsgruppen «Eksperimentell og klinisk farmakologi» ledes av Erik 

Dietrichs
• Undervisning av medisinstudenter og andre helsefag
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NFKF årsmøte 12.11.2020
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Persongalleriet

Analytikk og instrumentpark 2020

CE IVD
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Nyheter og pågående prosjekt

• Ny avd. overlege fra jan 2021: Camilla B Methlie

• Samordning MS-miljø

• Vår første farmakogenetiske analyse: DPYD

• Pasientnære rusmiddelanalyser?

• GERIDRUG – DOAK hos sykehjemspasienter

• Monoklonale antistoff på MS

Avdeling for farmakologi
Avdelingsleder: Berit Muan

Farmakologisk 

institutt

med FoU

Finn Olav Levy

Klinisk 

forsknings-

post

Hasse  K. Zaré

Legemiddel-

komite

og 

– sikkerhet

Øyvind Melien

RELIS
Regionalt

legemiddel-

informasjons-

senter  Sør-Øst

Tone Westergren

Klinisk 

farmakologi,
SSE

Margrete Larsen 

Burns

Norges

laboratorium 

for doping-

analyse

Yvette Dehnes

Medisinskfaglig rådgiver
Øyvind Melien

Enhet for 

driftsstøtte
Lise-Marit Amlie

Kvalitetsleder
Erik Haugen

Klinisk 

farmakologi,
Rikshospitalet

Nils Tore Vethe

Klinisk 

farmakologi, 
Ullevål

Ingebjørg 

Gustavsen

Forskningsgrupper

Adm.rådgiver
Marianne Spalder-Larsen

Enhet for 

utvikling og 

medisinsk-

faglige 

funksjoner SSE

Enhet for 

farmakologiske 

analyser SSE
Signe Flood

Kjeldsen

Enhet for 

farmakologiske 

analyser UL 
Maja Krpo

Enhet for 

farmakologiske 

analyser RH
Thai Tran

Enhet for 

utvikling UL
Per Erik Clasen

Medisinsk-

faglig enhet UL
Ingebjørg 

Gustavsen

Enhet for

utvikling og 

medisinsk-

faglige 

funksjoner RH
Nils Tore Vethe

Nasjonalt senter for 

legemiddelmangel 

og - beredskap

Forskningsleder
Finn Olav Levy
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Farmakologisk 

institutt

med FoU

Finn Olav Levy

Klinisk 

forsknings-

post

Hasse  K. Zaré

Legemiddel-

komite

og 

– sikkerhet

Øyvind Melien

RELIS
Regionalt

legemiddel-

informasjons-

senter  Sør-Øst

Tone Westergren

Klinisk 

farmakologi,
SSE

Margrete Larsen 

Burns

Norges

laboratorium 

for doping-

analyse

Yvette Dehnes

Klinisk 

farmakologi,
Rikshospitalet

Nils Tore Vethe

Klinisk 

farmakologi, 
Ullevål

Ingebjørg 

Gustavsen

Kristin Nordal
Silja Tuv

Ilah Le Nygaard
Mimi Stokke Opdal
Henrik A Torp
Lina Bruun
(Stine Rognstad)

Joanna Sawicka
Åse Bratberg
Erik H Aslaksen
Alexander B Årving
Henrik M Knutrud
(Renate S Grün)

Ingun H Tveteraas Karin Holmberg Dahle

Ingunn R Nielsen
Ellen H Julsrud
Renate Brenden
(Åse Bratberg)

Stillinger:
• 5 faste LIS stillinger (som pt er besatt av 2 faste og 3 vikarer; 1 fast i gjennomstrømning på FAR for 

«sykehusåret», 1 i sideutdannelse medisinsk klinikk (corona utlån) og 1 i foreldrepermisjon)
• 9 overlegestillinger 
• 3 spesialister i administrative stillinger (Liliana, Vigdis, Marianne)
• Ny kvalitetskoordinator etter Anne Smith-Kielland som har gått av med pensjon 

Diverse:
• Korona: på halv maskin mars til august pga hjemmearbeid og drop i kriminalomsorgsaker (særlig spytt). Ny 

rutiner for spytt etter ROS, mindre manipulering og ingen sentrifugering. HMS utfordringer på mange plan. 
• Saksvolum: vanskelig å vurdere pga korona, krim.omsorg og yrkessaker har falt mest
• Uttalelser: økende volum; ny mal for trafikksaker; redusert mål for svartid
• Media: Oppdatering faktaark, samarbeid med TSB fullført. Bidrag til Hdir cannabis kampanje  
• Prosjekt NPS i spytt kriminalomsorg på TOF nesten 2 år: ingen funn
• Harmonisering og automatisering av av prøveopparbeidelse 

OUS RETTSTOKS 
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PhD/forskning 2020

• Maren Strand, disputas juni: Trafikkfarlige 
effekter av metadon og buprenorfin

• Knut Hjelmeland, disputas september: 
Påvirkning av zopiclon hos friske, frivillige

• Toralf Fosen: EtG i negl og hår som markør på 
alkoholinntak, innlevering desember 2020

• Ellers: 11 artikler 2019/12 artikler hittil i 2020 
med forfattere fra leger i avdelingen

Betaling/refusjon av 
rusmiddelanalyser

NFKFs årsmøte 2020

v/ Lena Aronsen/Arne Helland
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Rusmiddelanalyser som ikke dekkes av 
Helfo
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Rettledning om rusmiddeltesting

• Publisert på farmakologiportalen under fagstoff i 
januar 2020
– http://www.farmakologiportalen.no/content/10124/Rusmi

ddeltesting

• Rapport under Nasjonale kartleggings- og 
harmoniseringsprosjekter innen klinisk farmakologi

• Notis på Relis.no
– https://relis.no/content/5076/Har-du-sporsmal-om-

rusmiddeltesting

• Artikkel i utposten
– https://www.utposten.no/i/2020/3/m-322

Videre

• Ingen tilbakemeldinger fra (epost sendt 7. januar)

– Helsedirektoratet, Helfo, Buf-dir, kriminalomsorgen, 
politidirektoratet eller helsetilsynet

• Send gjerne til aktuelle lokale kontakter

• Gruppen består som diskusjonsforum

• Cut-off

– Lik for medisinske og sanksjonære prøver?

– Avventer cannabisgruppens arbeid
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Implementering i praksis ved UNN

• Systembegrensninger
– Egenbetaler defineres av rekvirentkode

– Enten eller, evt to sett rekvisisjonskoder

• Barnevern og politi (bedriftshelsetjeneste)

• Andre følges opp manuelt
– Førerkortsaker??

– LAR→medisinske prøver

– Autorisasjonssaker

• Foreløpig ikke rutine for fakturering av pasienter

Farmakogenetikk: harmonisert 
begrepsbruk

NFKFs årsmøte 2020

v/ Olav Spigset, St Olav
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Arbeidsgruppe farmakogenetikk

Olav Spigset

Hvem er vi?

• OUS
– Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal

• Diakonhjemmet
– Sirgid Narum, Espen Molden

• Drammen
– Elena Prunes Jensen

• St. Olav
– Rachel Aakerøy, Olav Spigset
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Hva gjør vi?

• Målsetting:

– Alle lab-er bør analysere for de samme variantene
• Man trenger ikke analysere for de samme genene

– Alle lab-er bruke samme nomenklatur når 
genotype skal «oversettes» til fenotype 

– Videre fortolkning kan individualiseres

Begrepsbruk

• Hva skal vi kalle det vi kategoriserer?
– Legemiddelomdanner (handler om pasienten)
– Metabolisør (handler om pasienten)
– Enzymaktivitet (handler om enzymet)
– Metabolisme (handler om enzymet)
– Legemiddelomdannelse (handler om enzymet)
– Nedbrytningshastighet (handler om enzymet)
– Metabolsk hastighet (handler om enzymet)

• Hvordan skal vi beskrive kategoriseringen
– kraftig økt / sterkt økt / ultrarask
– økt
– noe økt (?)
– normal (tilnærmet normal?)
– noe nedsatt / noe redusert / intermediær
– redusert / nedsatt
– kraftig nedsatt / kraftig redusert / sterkt nedsatt / sterkt redusert
– manglende / ingen / langsom
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Første gruppe ut: CYP-ene

• CYP2C9: *2, *3

• CYP2C19: *2, *3, *4, *17

• CYP2D6:  *3, *4, *5, *6, *9, *10, *41, 
duplikasjon

• CYP3A4: *22

• CYP3A5: *3

• CYP1A2: ?

• CYP2B6: ?

Et eksempel: CYP2C19

• *17/*17: Økt enzymaktivitet
• *1/*17: Normal enzymaktivitet

– Noe økt enzymaktivitet?

• *1/*1: Normal enzymaktivitet 
• *2/*17, *3/*17, *4/*17 : Normal enzymaktivitet 
• *1/*2, *1/*3, *1/*4: Redusert enzymaktivitet
• *2/*2, *3/*3 og *4/*4: Manglende 

enzymaktivitet
• *2/*3, *2/*4 og *3/*4: Manglende 

enzymaktivitet
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Farmakogenetikk: Visning i 
farmakologiportalen

NFKFs årsmøte 2020

v/ Andreas Westin, St Olav
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Hvordan legge inn?

NFKF Årsmøte 2020 - Samling av presentasjoner 52



14.11.2020

47

Selvvalgt fritekst

Valg fra rullegardinlister
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Navnsetting antiepileptika

NFKFs årsmøte 2020

v/ Margrete Larsen Burns, SSE

Antiepileptika
– a rose by any other

name….

Margrete Larsen Burns 

Seksjon for klinisk farmakologi, SSE

Årsmøte NFKF 12.11.20
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Epileptiske anfall og epilepsi -
definisjoner

Fisher RS et al. Epilepsia, 55(4):475–482, 2014

French JA, Perucca E
Time to Start Calling Things by Their Own Names? The Case 

for Antiseizure Medicines
Epilepsy Curr. 2020 Mar;20(2):69-72

• Medicines currently used in the management of epilepsy have been 
developed to suppress seizures, and they have no known impact on 
the underlying disease. Using the term “antiepileptic” to describe 
these compounds is misleading because it suggests an action on the 
epilepsy itself.

• Suggestion: Antiseizure medicines – ASMs
• Using appropriate terminology is especially important at a time 

innovative treatments targeting the development of epilepsy 
(antiepileptogenic drugs) and its comorbidities are being actively 
pursued.
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French & Perucca cont. 

• Rationale
– Names of medicines are best defined by their effects
– Misleading names may facilitate inappropriate use
– Improve communication with patients
– Development of new classes of medications targeting the underlying disease

• Cons
– The term “antiepileptic” is too well established to be changed
– There are other therapeutic areas where symptomatic medications are defined by the disease
– Unlike “antiepileptic,” “antiseizure” cannot be translated effectively in many languages.

• Conclusion: “We feel strongly that “ASMs” is the most appropriate term when referring to 
treatments that specifically target the primary symptom of epilepsy, that is, the seizures”

• (“ASMs” is preferable to “ASDs” (antiseizure drugs) because the acronym ASD is widely 
established to indicate autism spectrum disorder.)

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

• En uformell mail-runde blant legene på SSE for å vurdere norske 
oversettelser av ASM: Anfallsforebyggende 
medisiner/legemidler/medikamenter/behandling ble foreslått og 
er av noen allerede brukt i klinisk hverdag og undervisning 

• Av farmakologiteamet på SSE ble det påpekt at legemidler er 
betegnelsen som brukes formelt f eks Legemiddelloven. (Eldre og 
mer uformelle termer som medisiner og medikamenter kan ev 
brukes i samtale m pasienter.)
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Nakken KO, Sætre E 
Anfallsforebyggende legemidler, ikke antiepileptika. 

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Oct 12;140(14). 

• Foreslår: Anfallsforebyggende legemidler
• Argumentasjon: 

– Denne betegnelsen gjør det lettere å formidle til 
pasientene at medikamentene bare demper 
anfallstendensen uten å kurere sykdommen.

– Selv om vi på norsk kan snakke om migreneanfall og 
raserianfall, vil likevel leseren neppe være i tvil om at 
anfall brukt i en artikkel om epilepsi dreier seg om 
epileptiske anfall.

• Tilsvar fra Myren-Svelstad S og Fjær R – foreslår 
Anfallsforebyggende epilepsimedisin

International League Against Epilepsy
(ILAE) 

• ILAE has acknowledged the importance of this 
issue and appointed an ad hoc task force to 
produce recommendations on appropriate 
terminology to be applied when describing 
medicines that differentially affect the 
symptoms and/or the underlying disease.
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KUPP -> Kloke valg

NFKFs årsmøte 2020

v/ Jon A Berg

http://www.legeforeningen.no
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Kloke valg

Kloke valg
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Kloke valg

Kloke valg
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Kloke valg

Norsk forening for klinisk farmakologi

Fra KUPP: 
Unngå forskrivning av selektive COX-2-hemmere
Unngå bruk av antibiotika ved akutt bronkitt
Unngå forskrivning av makrolider og ciprofloksacin, unntatt 
på spesifikk indikasjon
Unngå nyere antidiabetika ved oppstart av 
legemiddelbehandling for diabetes type 2
Unngå bruk av smertetrappen ved behandling av kroniske 
ikke-maligne smerter

Kloke valg
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Fra laboratoriet:
Unngå bruk av hurtigtest for rusmidler i urin, hvis et falskt positiv prøvesvar 
kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten din. 

Unngå å måle serumkonsentrasjon av et legemiddel kort tid etter at 
legemiddelet er inntatt

Unngå å la serumkonsentrasjonsmåling av legemidler erstatte klinisk skjønn

Unngå tilfeldige enkeltmålinger av CDT% for vurdering av alkoholforbruk

Unngå å sammenligne resultater på rusmiddelanalyser fra to ulike 
laboratorier hvis du ikke kjenner substansenes påvisningsgrenser ved de 
aktuelle laboratoriene. 

Kloke valg

Norsk forening for klinisk 
farmakologi

Referanseområder for 
antidepressiva og antipsykotika

NFKFs årsmøte 2020

v/ Andreas Westin og Sigrid Narum
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Antidepressiva

Antidepressiva Benevning Blodprøvetaking SFP UNN St. Olav Haukeland OUS VV

Amitriptylin (Sarotex) nmol/L 12-24 timer 300-750* 400-900* 400-900* 400-900 400-900* -

Bupropion (Wellbutrin) nmol/L 12-24 timer 1000-5000* - 500-4000# 500-4000# - -

Citalopram (Cipramil) nmol/L 12-24 timer 70-350 70-350 70-350 70-350 70-350 70-350

Duloksetin (Cymbalta) nmol/L 12-24 timer 30-300 - 30-300 30-300 - -

Escitalopram (Cipralex) nmol/L 12-24 timer 20-120 25-140 20-120 20-120 25-140 20-120

Fluoksetin (Fontex) nmol/L 12-24 timer 400-2500* 400-2500 400-2500* 400-2500* - -

Fluvoksamin (Fevarin) nmol/L 12-24 timer 60-900 60-900 60-900 60-900 - -

Klomipramin (Anafranil) nmol/L 12-24 timer 700-1500* 250-1000 700-1500* 700-1500* 700-1500 -

Mianserin (Tolvon) nmol/L 12-24 timer 150-900* 150-700 150-900* 150-900* 150-900 -

Mirtazapin (Remeron) nmol/L 12-24 timer 50-350 15-150 50-350 50-350 50-350 50-350

Nortriptylin (Noritren) nmol/L 12-24 timer 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600 -

Paroksetin (Seroxat) nmol/L 12-24 timer 40-400 50-450 40-400 40-400 - -

Reboksetin nmol/L 12-24 timer - 200-1200 200-1400 - - -

Sertralin (Zoloft) nmol/L 12-24 timer 20-250 20-250 20-250 20-250 - -

Trimipramin (Surmontil) nmol/L 12-24 timer 100-800 - 100-800 100-800 - -

Venlafaksin (Efexor) nmol/L 12-24 timer 400-2000* 180-1400 400-2000* 400-2000* - 400-2000*

Vortioksetin (Brintellix) nmol/L 12-24 timer 20-100 - 20-100 20-100 - -

*Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt.

#Referanseområdet gjelder kun metabolitt

Antipsykotika

Antipsykotika Benevning Blodprøvetaking SFP UNN St. Olav Haukeland OUS VV

Amisulprid (Solian) nmol/L 12-24 timer 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 - -

Aripiprazol (Abilify) nmol/L 12-24 timer 200-1300* 250-1200 200-1300* 200-1300* - 200-1300*

Brekspiprazol (Rxulti) nmol/L 12-24 timer 50-330 - - - - -

Flupentiksol (Fluanxol) nmol/L 12-24 timer 1-15 - 1-15 - - -

Haloperidol (Haldol) nmol/L 12-24 timer 2-25 2-25 2-25 2-25 - -

Kariprazin (Reagila) nmol/L 12-24 timer 20-150 - - - - -

Klorpromazin nmol/L 12-24 timer - 70-200 10-100 - - -

Klorprotiksen (Truxal) nmol/L 12-24 timer 10-100 150-1000 10-100 10-100 - -

Klozapin (Leponex) nmol/L 12-24 timer 300-2500 300-2500 300-2500 300-2500 - 300-2500

Kvetiapin (Seroquel) nmol/L Tabl: 12 t ± 1 t, depottabl: 18-24 t 50-700 100-800 50-700 50-700 - 50-700

Levomepromazin (Nozinan) nmol/L 12-24 timer 10-300 150-800 10-300 10-300 -300 -

Lurasidon (Latuda) nmol/L 12-24 timer 5-60 - 5-60 - - -

Olanzapin (ZypAdhera, Zyprexa) nmol/L 12-24 timer 30-200 30-200 30-200 30-200 - 30-200

Paliperidon (Xeplion) nmol/L 0-2 dager før ny injeksjon 20-120 20-120 20-120 20-120 - 20-120

Perfenazin (Trilafon) nmol/L 12-24 timer 1-7 2-6 1-7 - - 1-7

Risperidon (Risperdal) nmol/L 12-24 timer 20-120* 20-120* 20-120* 20-120* - 20-120*

Sertindol (Serdolect) nmol/L 12-24 timer 30-200 - 30-200 - - -

Ziprasidon (Zeldox) nmol/L 12-24 timer 40-300 30-200 40-300 40-300 - -

Zuklopentiksol (Cisordinol) nmol/L 12-24 imer 5-50 7-30 5-35 5-50 - 5-35

*Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt.

#Referanseområdet gjelder kun metabolitt
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Obligatorisk 
etterutdanning

Årsmøte NFKF 12. november 2020

Sigrid Narum

Diakonhjemmet Sykehus

Arbeidsgruppe oppnevnt av 
NFKF

• Jon Andsnes Berg, Haukeland (NFKF)

• Marianne Arnestad, Rettstoks (NFKF)

• Charlotte L Stokes, Haukeland (Spes.kom.)

• Sigrid Narum, SP (Spes.kom)

Utnevnt sept. 2019, frist des. 2019

Telefonmøte oktober 2019

Frist utsatt til årsmøtet 2020 pga ny LIS-utd. 

Forslag sendt alle utd.institusjoner juni 2020

Fått en tilbakemelding

Forslaget fra NFKF sendt Legeforeningen ca 01.10.
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Hensikt

• Presentere forslaget til obligatorisk 
etterutdanningsprogram i klinisk farmakologi

• Diskusjon, spørsmål

• Få tilslutning til etterutdanningsprogrammet på 
årsmøtet

Historikk – obligatorisk etterutdanning

• Etterutdanning har vært diskutert innad i 
legeforeningen siden 1950

• Forslaget til obligatorisk etterutdanning ble 
utformet i 2013/14 av en arbeidsgruppe nedsatt av 
Legeforeningen, vedtatt 2016

• Perspektiv

• Utformet da Legeforeningen kunne diktere kravene 
til etterutdanning??

• Utformet før ny LIS-utdanning

• Har forsøkt LEIF tidligere

• Hdir., arbeidsgiver og pasientorganisasjoner ikke 
involvert
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150 poeng

150 poeng

Totalt 300 poeng 
på 5 år
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Innspill fra klinisk farmakologi

• Lite detaljstyring / lite detaljerte krav

• Ønsker/aksepterer stor variasjon

• 3 innspill / kommentarer:

• Det skal ikke være mulig å velge bort alt av 
forskning, undervisning, internundersining, 
refereearbeid, kvalitetsarbeid, arbeid med 
faglige retningslinjer og prosedyrer, fagmøter, 
E-læringskurs og artikkellesning.

• Ønsker ikke at industrisponsede kurs (CME-
kurs) kan brukes i etterutdanningen

• Anbefaler (obligatoriske) LIS-kurs kan brukes

Kurs, kongresser og 

hospitering maks 

100 poeng

70 poeng

10

40
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Forskjell mellom forslagene
-valgfri del

Opprinnelig 150 poeng

• Kurs/møter/kongresser 100 
poeng

• Hospitering 50 poeng

• Undervisning 40 poeng

• Forskning 100 poeng

• Kvalitetsarbeid 20 poeng

• Arb.m. retningslinjer 20 p

• E-læringskurs m.test 30 p

• Artikkellesn m spm 30 p

Vårt forslag 150 poeng

• Kurs/møter/kongresser/ 
hospitering 100 poeng

• Undervisning 70 poeng

• Forskning 100 poeng

• Kvalitetsarbeid/retningslinje
r/prosedyrer 40 poeng

• E-læringskurs m.test 30 p

• Artikkellesn m spm 30 p
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