Sak 6

Vedtak fra årsmøte 2020: Oversendelsesforslag fra Gisle Roksund "Styret utarbeider forslag
til navnendring for underutvalgene til neste årsmøte»

Vedtektsendring:
Styret foreslår følgende endringer:
§ 3-4-3 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU)
AU består av leder, nestleder, fire valgte medlemmer og én observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre. Det velges tre varamedlemmer.
AU skal arbeide for å fremme allmennmedisinen innen grunnutdanningen og fremme videreog etterutdanningen for allmennmedisinen, herunder stimulere til og koordinere kurs for
allmennleger, bruk av god pedagogikk og fremme allmennmedisinsk publisering og
informasjonsformidling.

Endres til
§ 3-4-3 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (utdanningsutvalget)
Utdanningsutvalget består av leder, nestleder, fire valgte medlemmer og én observatør
oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre. Det velges tre varamedlemmer.
Utdanningsutvalget skal arbeide for å fremme allmennmedisinen innen grunnutdanningen
og fremme videre- og etterutdanningen for allmennmedisinen, herunder stimulere til og
koordinere kurs for allmennleger, bruk av god pedagogikk og fremme allmennmedisinsk
publisering og informasjonsformidling.

§ 3-4-4- Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
AFU består av leder, nestleder, fem medlemmer, én observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre, og én observatør oppnevnt av Norsk samfunnsmedisinsk
forenings styre. Leder, nestleder, ett medlem og deres personlige varamedlemmer velges av
Norsk forening for allmennmedisins årsmøte. De fire allmennmedisinske institutter/seksjoner
oppnevner et medlem hver med personlig varamedlem. AFU skal i nært samarbeid med
styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.
Endres til
§ 3-4-4- Allmennmedisinsk forskningsutvalg (forskningsutvalget)
Forskningsutvalget består av leder, nestleder, fem medlemmer, én observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre, og én observatør oppnevnt av Norsk samfunnsmedisinsk
forenings styre. Leder, nestleder, ett medlem og deres personlige varamedlemmer velges av

Norsk forening for allmennmedisins årsmøte. De fire allmennmedisinske institutter/seksjoner
oppnevner et medlem hver med personlig varamedlem.
Forskningsutvalget skal i nært samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk
forskning.
§ 3-4-5 Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP)
KUP har leder, to medlemmer og en observatør oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre.
KUP skal i nært samarbeid med styret arbeide for høy faglig kvalitet i allmennmedisin.
KUPs leder og to medlemmer velges av Norsk forening for allmennmedisins årsmøte.
Endres til
§ 3-4-5 Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (kvalitetsutvalget)
Kvalitetsutvalget har leder, to medlemmer og en observatør oppnevnt av
Allmennlegeforeningens styre.
Kvalitetsutvalget skal i nært samarbeid med styret arbeide for høy faglig kvalitet i
allmennmedisin.
Kvalitetsutvalgets leder og to medlemmer velges av Norsk forening for allmennmedisins
årsmøte.

§3-4-6 Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg (AKU)
AKU består av to medlemmer. Disse to skal også representere Norsk forening for
allmennmedisin i WONCA International Classification Committee (WICC).
AKU møter i internasjonalt kontaktmøte (se § 3-4-7), men forholder seg for øvrig som et
underutvalg. AKU skal i nært samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk
kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning.
Endres til
§3-4-6 Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg (klassifikasjonsutvalget)
Klassifikasjonsutvalget består av to medlemmer. Disse to skal også representere Norsk
forening for allmennmedisin i WONCA International Classification Committee (WICC).
Klassifikasjonsutvalget møter i internasjonalt kontaktmøte (se § 3-4-7), men forholder seg
for øvrig som et underutvalg. Klassifikasjonsutvalget skal i nært samarbeid med styret
arbeide for å fremme allmennmedisinsk kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis,
kvalitetsutvikling og forskning.

NFA styret foreslår også å ta bort forkortelsene AIK og AFG
§3-4-7 Allmennmedisinsks internasjonalt kontaktmøte (AIK)
Endres til:
§3-4-7 Allmennmedisinsks internasjonalt kontaktmøte

§ 3-4-9 Allmennmedisinske faggrupper (AFG)
Styret kan etter behov opprette og avvikle allmennmedisinske faggrupper. Styret kan bevilge
budsjettmidler innenfor de vedtatte budsjettrammene for AFGs virksomhet.
Endres til:
§ 3-4-9 Allmennmedisinske faggrupper
Styret kan etter behov opprette og avvikle allmennmedisinske faggrupper. Styret kan bevilge
budsjettmidler innenfor de vedtatte budsjettrammene for allmennmedisinske faggruppers
virksomhet.

