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A R S M E L D I N G 

for 

NORSK SELSKAP FOR ALMENMED'ISIN 18.9~1983 - 1.10.1984. 

Styret har bestått av Chr.F. Borchgrevink (formann), Janecke 
Thesen (viseformann), Steinar Westin, Jo Telje, Dag SØvik, 
Olav Rutle, Signe Flottorp. 

Varamenn har vært: Tor Anvik, Aage Bjertnæs, Tor Carlsen, 
Bjørn Tansem, Irene Kristensen, Jens Eskerud. 

Det har vært holdt seks styremøter. 

2. Sekretariat. 

May-Brith Mandt ved Institutt for almenmedisin har fungert som 
sekretær en dag i uken. 

Selskapet har pr. idag 469 betalende medlemmer, hvorav 4 er 
assosierte, mot 347 pr. 17.9.1983. 

~:.. __ 8§:SE!§!59:E:.. 

Se eget bilag. 

~.!.--~~g§:1§!5_e§:~§:g~§:1§§::.. 

Styret har vedtatt at Selskapet skal hete på engelsk: 
"Norwegian College of General Practitioners". 

§:.. __ Q§:~§:~9:1~~~29:~1~~g§:~_12~2:.. 

Denne ble holdt i Trondheim 22.10.1983 med 80-90 deltagere og 
meget god stemning. Endringer i lovene ble utsatt.til general
forsamlingen 1984. Kontingenten ble hevet fra kr. 100.- til 
kr. 150.-. Jo Telje innledet til en frisk debatt om Selskapets 
fremtidige aktiviteter. 

a. WONCA. Bent Guttorm Bentsen er rykket opp som medlem av 
WONCA's executive board, og hans stilling i council er derfor 
ledig. Styret har ennå ikke tatt standpunkt til hvem som skal 
etterfØlge ham i council. For å støtte Bent Guttorm Bentsen i 
sitt arbeid er det oppnevnt en lokal gruppe fra Trondheim som 
han kan henvende seg til: Aage Bjertnæs, Terje Johannessen og 
Irene Kristensen. 

b. Arne Ivar Østensen er Selskapets representant som observatør 
i styret i SI~G. 

c. Dag SØvik er Selskapets representant i den·nye utgaven av 
Leeuweenhorst-gruppen. 
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d. Steinar Westin representerer Selskapet i en arbeidsgruppe 
som planlegger 4. nordiske kongress i almenmedisin i Lund 
12.-15. juni 1985. 

e. Scandinavian Journal of Primary Health Care. Bent Guttorm 
Bentsen er norsk representant i redaksjonskomiteen, og Even Lærum 
er oppnevnt som hans varamann. 

8. Scandinavian Journal of Primary Health Care. Styret vedtok 
.13.1.83 å tegne kollektivt abonnement på Scandinavian Journal. 
Det koster kr. 33.- pr. medlem pluss porto (fire nummer i året), 
d.v.s. kontingentforhøyelsen som ble vedtatt på generalforsamlingen 
i 1983, går med til å dekke disse. ekstra utgiftene. 

a. Publiseringsutvalget. 
Siden forrige generalforsamling er det kommet tre bøker i Almen
praktiker-serien: 

Tor Inge TØnnessen: "Smerter og andre symptomer hos kreftpasienter 
som er solgt i 1.034 eksemplarer. 

Steinar Westin: "Forskning i almenpraksis", solgt i 585 eksemplarer. 

Per Fugelli og Kjell Johansen: "Langsomt blir faget vårt eget", 
solgt i 487 eksemplarer. 

"Attest-boken" er gått i 784 eksemplarer. 

Det var videre planlagt to bØker til i 1984: "Kreft i almenpraksis" 
og "Bibliografi over norsk forskning i almenmedisin 1950-83", men 
disse kommer fØrst på nyåret 1985. 

Steinar Westin har laget en spørreundersøkelse gjennom "Utposten" 
for å få almenpraktikernes ønsker om kommende bØker. 

Samarbeidet med Universitetsforlaget går knirkefritt, og de utgitte 
bØkene har fått en meget god omtale i nordiske tidsskrifter. 

b. Evalueringsutvalg. 
Det har vært startet flere selvevalueringsgrupper i samarbeid 
med lokalt apotek og Norsk Medisinaldepot. Representanter for 
disse grupper har hatt et møte i mai og skal publisere sine 
erfaringer. 

Videre arbeider utvalget med et prosjekt om 
som tilbud til den enkelte almenpraktiker. 
man ta opp antibiotika, antihypertensiva og 

c. Journalutvalget. 

reseptforskrivning 
I første omgang vil 
psykofarmaka. 

Dette har arbeidet jevnt og trutt for å .effektivisere og forbedre 
journalen i almenpraksis. Arbeidet ventes å være ferdig i lØpet 
av året. 

d. Kreftutvalget. 
Dette er nå lagt inn under Selskapet. Utvalget arbeider med kurs 
om kreft i almenpraksis og har dessuten tatt initiativ til tre
måneders stillinger for almenpraktikere ved Radiumhospitalet. 
Rapporten fra den første av disse stipendiatene, Ivar Aaraas, er 
publisert i Tidsskriftet. 
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e. Styret har drøftet ønskeligheten av å nedsette et underutvalg 
for internasjonale saker, men har vedtatt ikke å gjøre det inntil 
videre. 

Etter lengere tids arbeid og i samarbeid med Aplf, 011, Dnlf, 
instituttene for almenmedisin eller samfunnsmedisin, er nå grunn
laget lagt for å legge forskningsutvalget under Selskapet som et 
eget underutvalg. Dette vil sannsynligvis bli formalisert på 
generalforsamlingen i oktober 1984. 

NSAM valgte i fØrste omgang av beskjedenhet, å bruke Utposten som 
meddelelsesorgan. Fra sommeren 1984 vil vi også gi meddelelser 
og omtaler av Selskapets aktiviteter i Tidsskriftet. 

Det ble holdt et fellesmøte 28.4.1984 mellom representanter fra 
styret og fagutvalget i Aplf og representanter for Selskapets 
styre for å drøfte felles problemer og for å oppklare eventuelle 
misforståelser. MØtet ble holdt i en meget god atmosfære, og 
selv om det er overlappinger i våre interessefelt var vi alle 
enige om at det var god plass både for fagutvalget og Selskapet. 
Det ble vedtatt at når regelverket for den nye spesialiteten er 
gått gjennom, bør det være et nytt fellesmøte. 

Aplf har observatør i vårt styre, og vi hadde søkt om å få en 
observatør i Aplf's styre. Imidlertid var Aplf ikke enig i dette 
og tilbØd oss i stedet observatør i fagutvalget. Jo Telje er 
oppnevnt som sådan. 

Som nevnt i forrige årsrapport har styret hatt kontakt med 
Finansdepartementet for å undersøke om gaver til Selskapet kunne 
være fradragsberettiget. Dette er nå gått i orden (på visse 
betingelser) når gaven er til forskningsformål, og ikke til drift 
av Selskapet. På denne bakgrunn har formannen tilskrevet den 
farmasøytiske industri om økonomisk støtte. De fleste som har 
svart, har sagt seg interessert i å støtte spesifikke prosjekter 
på visse vilkår, mens et firma, "Pharmacia", har gitt kr. 10.000.
til uspesifikk støtte til Selskapet. x) 

Styret arbeider videre med saken, og vi skal også kontakte annen 
industri. Hensikten er å bygge opp et forskningsfond til støtte 
for desentralisert forskning i almenpraksis. 

Styret hadde lenge fØlt et sterkt savn av et "brain-storming"
møte med representanter for alle fylker for å diskutere Selskapets 
aktiviteter og stake ut retningen fremover. Et slikt møte ble 
holdt på Kongsvoll Fjellstue 10.-12. mai 1984 med 35 deltagere. 

Olav Rutle, Jo Telje og Steinar Westin hadde gjort et grundig 
forarbeid. Når det gjelder programmet på møtet og gjennomførelsen, 
henviser jeg .til en utmerket rapport i Tidsskriftet av ko::l:legene 
Aaraas og Hasvold. 
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Etter initiativ fra Svein Bratland har Aplf nedsatt et utvalg 
for å vurdere eventuell nytte og bruk av ultralyd i almenpraksis. 
Dessverre har Gynekologisk forening og Radiologforbundet sagt 
nei til å være med, og Norsk forening for ultralyd er visstnok 
ikke spurt. Janecke Thesen representerer Selskapet. 

Som spesialforening får Selskapet spørsmål om å uttale seg om en 
rekke saker som dels var oppe på Landsstyret 1984 eller skal opp 
på Landsstyret 1985. De fleste av disse sakene er ikke av spesiell 
interesse for Selskapet og dets medlemmer, og formannen i samarbeid 
med Olav Rutle besvarer disse direkte. Viktigere saker blir 
diskutert på styremøter eller går på sirkulasjon. Den viktigste 
saken hittil var forslaget om at skriftlig arbeid kunne gå inn som 
ledd i spesialistutdannelsen. Steinar Westin utarbeidet vårt svar. 
I prinsippet var vi enige i forslaget, men var litt avventende 
av hensyn til hvorledes regler for vår spesialitet vil komme til 
å se ut. 

!1~--~~EE~~~~~~~j2~~ 

Olav Rutle har representert Selskapet på årsmøtet i Dansk selskap 
for almenmedisin og på et nordisk møte om almenpraksis arrangert 
av de nordiske legeforeninger. Signe Flottorp representerte 
Selskapet på Oll's årsmøte 1984, og Christian Borchgrevink har 
vært Selskapets representant på Oll's årsmøte 1983 og Aplf's 
generalforsamling 1984. 

Oslo, l. oktober 1984. 

ØttliJe&~tYd 
Chr. F. ~;;chg_re ink 

Formann i // 
/' 

Norsk sel p for almenmedisin 

Styret minner samtidig om generalforsamling 27. oktober i 
Bergen med kurs 26. oktober. 

Vi håper at mange har lyst og anledning til å møte opp, 

CB/MBM 

P.S. 
x) Etter at ovennevnte ble skrevet har vi fått brev 

fra Nyegaard & Co og Norges Medisinalindustris 
Felleskontor som begge har bevilget kr.-10.000.
til uspesifikk støtte. 




