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1. STYRETS ARBEID 
 
1.1 Styrets sammensetning 
 
Styrets sammensetning fra 1.9.2013-31.8.2015 
(valgt på årsmøte i 2013) 
 
Henning Mørland (leder) 
Hege Kristin Aune-Jørgensen (v) 
Inger Marie Fosse 
Siri Helene Hauge 
Jan Magne Linnsund (v) 
Marit Voltersvik 
Leif Edvard Vonen 
 
Styrets sammensetning fra 1.9.2015-31.8.2017 
(valgt på årsmøte i 2015) 
 
Henning Mørland (leder) 
Hege Kristin Aune-Jørgensen  
Inger Marie Fosse 
Siri Helene Hauge 
Kristian Onarheim 
Tom Sundar 
Marit Voltersvik 
Leif Edvard Vonen 
 
Årsmøtet velger leder og styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. Frem til 2015 bestod styret av leder, 
4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Etter vedtektsendring på årsmøtet i 2015 velger årsmøtet leder og 
4-7 styremedlemmer. Antall styremedlemmer fastsettes for kommende periode ut fra forventet behov. 
 
1.2 Styremøter og saker 
 
Styrets møteaktivitet i 2015: 
• Arbeidsmøte 24-25 mars, Beiarn 
• Telefonmøte 23 april 2014 
• Styremøte 31 august, Sola 
• Styremøte, 2 september, Sola (konstituering av nytt styre) 
• Styremøte 13 oktober, Gardermoen 
• Telefonmøte, 16 desember 
 
Videre har løpende styrearbeid som høringssvar vært behandlet på e-post. 
 
1.3 Administrasjons- og støttefunksjoner 
 
Foreningen har ingen ansatte. Administrativt arbeid utføres av leder. Økonomi og regnskapstjenester 
leveres av Sjølyst Regnskap AS. Revisjon utføres av Kjelstrup & Wiggen. 
 
1.4 Høringsarbeid og høringsuttalelser 
 
Norsam har avgitt høringsuttalelser i 24 saker. Inger Marie Fosse har vært ansvarlig for 
høringsarbeidet i styret. 
• Prioriteringer i helsetjenesten 
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• Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 
helsehjelp 

• Forslag til endring av etiske regler for leger 
• Helsekrav til førerrett 
• Tolketjenester 
• Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet 

(nasjonal faglig retningslinje for avrusning) 
• Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn 
• Innføring av standardiserte tobakkspakninger 
• Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern 
• Oppheving av reklameforbudet på TV for reseptfrie legemidler 
• Avvikling av Felleskatalogen i papirform 
• Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer 
• Endringer i pasientskadeloven m.m. – omorganisering i sentral helseforvaltning 
• Demensplan 2020 
• Obligatorisk etterutdanning for legespesialister 
• Utredning av Helsedirektoratets og RHF-enes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur 
• Utkast til veileder for tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og 

omsorgstjenesteloven 
• Fritt rehabiliteringsvalg 
• Lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister 
• Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – 

kriterier og ventelister 
• Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
• På ramme alvor – Alvorlighet og prioriteringer 
• Policynotat fra legeforeningen: «Styrket satsing på rehabilitering» 
• Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet og forslag til endringer i 

tobakksskadeloven (e-sigaretter) 
 
1.5 Valgkomite 
 
Trude Margrethe Arnesen, Grete Fosse og Rolf Martin Tande er valgt for perioden 2013-2015. Det ble 
ikke foretatt valg av ny valgkomite på årsmøtet i 2015, og dette valget foretas på årsmøtet i 2016. 
 
 
2. SPESIALITETSKOMITE 
 
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2014-2017 har følgende sammensetning: 
 
Frantz Leonard Nilsen (leder) 
Kristine Asmervik 
Anne Helen Hansen 
Ragnar Hermstad 
Signe Marit Tørresen-Gajek  
Raymond Dokmo (varamedlem) 
Inger Marie Fosse (varamedlem) 
Lars Meyer Myklestad (varamedlem) 
 
Spesialitetskomiteen utpekes av Sentralstyret i Legeforeningen etter forslag fra den fagmedisinske 
foreningen og eventuelt yrkesforeninger. 
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3. MEDLEMSSITUASJON 
 
Norsam hadde 366 hovedmedlemmer og 93 assosierte medlemmer ved utgangen av 2014. Dette er 
omtrent uendret fra fjoråret. Det skal bemerkes at ca 1/3 av medlemmene er over 67 år, og 60% er over 
60 år. Det er således et betydelig behov for rekruttering til faget. 
 
 
4. SPESIALISTUTDANNING 
 
Spesialistutdanningen består av krav til tjeneste i samfunnsmedisinsk stilling, gruppeveiledning og 
kurs. Spesialistreglene i samfunnsmedisin ble revidert i 2006. Frem til juli 2016 gjelder 
overgangsregler og mulighet for spesialistgodkjenning etter nye eller gamle regler, eller en 
kombinasjon av disse.  
 
Helsedirektoratet startet et større utredningsarbeid om fremtidig spesialtetsstruktur og -innhold for alle 
spesialiteter i 2012. Utredningen har hatt et underprosjekt for allmenn- og samfunnsmedisin (SISAM).  
 
Fra 2012 ble det etablert fast funksjon som veilederkoordinator i samfunnsmedisin i 20% stilling i 
Legeforeningens utdanningsavdeling. Astrid Rutherford innehar denne funksjonen.  
 
Norsam har fra 2010 hatt ansvar for koordinering og gjennomføring av kursprogrammet i 
spesialistutdanningen. Norsam har bistått i etableringen av lokale kurskomiteer og gjennomføring av 
kurs. Norsam etablerte et kursutvalg som underutvalg til styret i 2012. Kursutvalget har utarbeidet en 
revidert kursplan. Samtlige 9 obligatoriske kurs ble gjennomført i 2015: 
• Kurs A - Introduksjonskurs, Nidaroskongressen, Trondheim oktober 
• Kurs B -Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid, Fevik, september 
• Kurs C - Folkehelsearbeid, Oslo, februar 
• Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn, Bodø, april 
• Kurs E - Helserett og saksbehandling, Stavanger, november 
• Kurs F - Administrasjon og ledelse, Oslo, mars 
• Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling, Bodø, september 
• Kurs H - Metodekunnskap og kunnskapshåndtering, Stavanger/Oslo, januar-februar 
• Kurs I - Global helse, Oslo, mai  
 
Det ble godkjent bare 5 nye spesialister i samfunnsmedisin i 2015. Dette var et betydelig lavere antall 
etter flere år med stigende tall. Lang saksbehandlingstid i Helsedirektoratet har vært medvirkende, men 
det er også vist seg at flere leger som er ferdige med spesialistutdanningen har utsatt søknad om 
spesialistgodkjenning. Norsam vil sammen med spesialitetskomite, veilederkoordinator og veiledere 
følge opp saken, og det foreslås at veiledere i større grad bør ansvarliggjøres for å følge opp at 
kandidatene leverer søknad om spesialistgodkjenning.  
 
Figur nedenfor viser antall nye godkjente spesialister pr år: 
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5. FAGLIGE AKTIVITETER 
 
Norsam har i 2015 videreført en aktiv rolle i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.  
 
Norsam var arrangør for samfunnsmedisinsk årsmøtekurs på Sola i september 2015, med tilhørende 
årsmøter for LSA og Norsam. Årsmøtekurset hadde to hovedtema: 
• Legevakt og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
• Folkehelsearbeid i et risikoperspektiv 
 
Norsam har også vært arrangør for det tradisjonsrike Sundvoldenseminaret, som i 2015 hadde 
oppfølging av samhandlingsreformen som tema 
 
 
6. ØKONOMI 
 
Resultatregnskapet for 2015 viser et positivt driftsresultat på kr 64 175. Det var budsjettert med et 
overskudd på kr 100 000. Årsresultat for 2014 var til sammenligning et overskudd på kr 180 448. 
Årsakene til et lavere overskudd flere: De obligatoriske kursene gjennomføres nå årlig og har lavere 
deltakerantall pr kurs enn tidligere års kurs, hvilket gir et lavere overskudd til foreningen. Antall 
styremedlemmer ble øket og ny modell for styrehonorar er vedtatt av årsmøtet. Ved en inkurie ble det 
ikke innkrevet kontingent for assosierte medlemmer i 2015.  
 
Utdanningsfond: Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011, som ble hjemlet i foreningens vedtekter  
(§ 11). Årsmøtet har tidligere avsatt deler av overskuddet fra 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 i 
utdanningsfondet. Styret foreslår at kr 50 000 av overskuddet for 2015 overføres til utdanningsfondet. I 
2014 er det utbetalt kr 2 930 fra utdanningsfondet til formålet. Innestående beløp på utdanningsfondet 
vil være kr 566 409 pr 31.12.2015 lagt til grunn slik disponering. 
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Budsjett 2017: Styrets forslag til budsjett baserer seg på videreføring av seneste års aktivitetsnivå og 
legger opp til et overskudd på kr 50 000. 
 
 
7. REPRESENTASJON I UTVALG, GRUPPER OG RÅD 
 
Norsam deltar i flere utvalg, referansegrupper og arbeidsgrupper. Som hovedprinsipp tilstrebes at 
foreningen er representert med tillitsvalgte (prinsipp om gjennomgående representasjon): 
 
Landsstyrerepresentanter: Inger Marie Fosse og Henning Mørland 
Utvalg for fagmedisinske foreninger (FaMe): Henning Mørland til 31.8, Siri Hauge fra 1.9. 
Kursutvalg: Siri Hauge, Jan Magne Linnsund, Henning Mørland 
Styringsgruppe Primærmedisinsk uke (lederne av eierforeningene): Henning Mørland 
Hovedkomite Primærmedisinsk uke: Tom Sundar, Finn Bovim, Jan Magne Linnsund 
Norsk senter for distriktsmedisin (NSDM), styringsgruppe: Hege Kristin Aune Jørgensen  
Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg: Hege Kristin Aune Jørgensen 
Norsk resuscitasjonsråd: Jan Magne Linnsund 
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL): Henning Mørland 
Noklus: Marit Voltersvik 
Noklus, rådgivningsgruppe laboratorievirksomhet i hjemmesykepleien: Karianne Bergmann 
Nettverk seksuelt overførbare sykdommer: Inger Hilde Trandem 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU): Henning Mørland og Siri Helene Hauge (vara) 
Arbeidsgruppe overbehandling og variasjon: Siri Helene Hauge 
Arbeidsgruppe lederutdanning i primærhelsetjenesten: Frantz Leonard Nilsen 
Arbeidsgruppe, kommunalt pasient- og brukerregister (KPR): Henning Mørland 
Arbeidsgruppe om utvidet tilbud om HPV-vaksine: Leif Vonen 
Prosjekt ny lærebok i samfunnsmedisin: Leif Vonen 
 
 
 


