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Å.rsmøw

l norsk rettskriving heter det allmenn og Ikke almen. l egennavn kan en selvsagt fortsatt holde

seg tfl den gamle skrlvem~ten, men styret ønsker~ følge vanlig rettskriving. Styret foresl~r

i

derfor overfor Årsmøtet at NSAM's navn endres til Norsk selskap for allmennmedisin.

Norsh- se!sfw.p Jor ot:mentmd:istn
Stavanqer
17. oh-w&er 1987

Navnet

'l
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Fra O1.01.86 har styret hatt følgende sammensetning:
Olav Rutle, leder
Jo Telje, nestleder
Ola Lilleholt, møtereferent
Signe Flottorp, kasserer
Anne Hensrud
Tor Anvik
Christian Borchgrevink

Program:

Varamedlemmer:
Inger Marte Steinsholt
Irene Hetlevik
Dag Søvik
Jens Ragnar Eskerud
Bjørn Tansem
Aage BJertnes

0900-1200: l. Årsmelding
2. Regnskap
3. Budsjett og kontingent

På ~rsmøtet l Tromsø 1985 ble det vedtatt at formann skulle skiftes ut med leder. Dette ble
Ikke godkjent av Lægeforeningen l første omgang. På landsmøtet l lægeforeningen Juni -87 ble
det Imidlertid vedtatt at spesial foreningene stod fritt til å ha leder eller formann. Det betyr at
formann vfl bli skiftet ut med leder l NSAM's lover.

4. Valg
leder
styremedlemmer
varamedlemmer til styre
revisorer
valgkomite ror 1988-89
5. Eventuelt

Styret

Det er holdt 6 styremøter, ett l forbindelse med ~rsmøtet l Ålesund, ett på Soria Moria, de
andre ved lnst1tutt for almenmedisin l Oslo. Jens Eskerud har møtt på tre styremøter som
observatør for Fagutvalget/Aplf, Olav Røyne land har møtt en gang som observatør for Oil.
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3.

Sekretariat

May-Brlth Mandt ved Institutt for almenmedisin l Oslo har v11:rt vårt sekretariat. For hennes
arbeid betaler NSAM kr. l 000 per måned til Universitetet hvor hun får sin lønn. På papiret er
hun sekretær for NSAM knapt 4 timer l uka. Mange uker har nok timetallet blitt adskillig
større, og hun har gjerne skjøtt på med sin fritid dersom det var nødvendig. Hun har således
vist stor smidighet og velvilje. Hun har Interesse l NSAM's arbeid og taler qJerne NSAM's sak.
Styret og NSAM er henne stor takk skyldig.
Skal NSAM yte service tfl sine medlemmer og ta opp nye oppgaver vil spørsmålet snart melde
seg om Ikke Selskapet må ansette sekret11:r på halv tid. Tidligere har Selskapets økonomi v11:rt
en effektiv stopper for det, men når den økonomiske situasjonen ser noe lysere ut må styret ta
dette opp til vurdering.
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Torsdag og fredag før årsmøtet ble det holdt et kurs med 69 deltakere. Kurset startet med en
kunnskapsprøve. Det var en pirrende opplevelse som tydelig ga prestasjonsangst og vokte til
live gode/vonde(?) minner fra studietfden. Etter denne prøven var temaene mlkrobeøkologl og
Individuell helseprofll som utgangspunkt for rM;)Ivlngog helseopplysning.

Medlemmer

Pr. 30.09.87 ha<kle 828 meldt seg inn i Selskapet. Det er en .økning på 196 fra 30.09.86. Pr.
30.09.87 ha<kle 627 betalt konttngmt for 1987. Det er en god del bedre enn forrige år. men
fortsett for lite 1 forhold t1J medlemstallet. Det er purret på kontingenten en gang. En vesentlig
årsak Ul at del er kommet så mange nye medlemmer var utsendelse av heftet om hypertont l
allmennpraksis Dette ble sendt gratis Ul alle allmennpraktikere med en Invitasjon til
medlemskap 1 NSAM og abonnement på hefteserlen. Per 30.09.87 hadde 132 meldt seg som
medlem l NSAM gjennom denne invitasjonen og 313 ønsket abonnement på NSAM's hefteserle.

j
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Paul Backer fra Danmark har gått av som sjefsredakt.ør l SJPHC. Horald Slem er utpekt som
hans etterfølger. Even lrerum er fortsatt norsk redaktør.
\;;'- 9
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Medlemsbrev

Det er sendt ut fire medlemsbrev sammen med SJPHC.
).
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LHvetannpr Isen

l O Forsl::nlngsutvalget( FU)
Se eget bilag

L.øvetannprlsen er et vakkert l.øvetann-lltogran av Barbara Yogier, samt den betydelige sum av
kr. l 000. L.øvetannprlsen ble første gang utdelt på årsmøtet l Ålesund l 986. Per Schrøder fra
Boo.ø var den verdige mottaker. forslaget på prisvinner kom fra hans ektemake Åse. Jannecke
Thesen stoo for utdelingen.

i

Medlemmene tjener betydelig på NSAM's kollektlve abonnement. De får tidsskriftet tilsendt for
en medlemskontingent på 250 kr. Et vanlig abonnement koster 430 SEK li Avtalen mellom NSAM
og SJPHC går ut ved årsskiftet 1987/88. Det er foreløpig Ikke tatt opp forhandlinger om å
for lenge avtalen.

NSAM's forskningsfond

Fondets statutter ble vedtatt pUrsm.øtet l 986. Fondets årlige avkastning (ca l O000 kr.) kan
brukes til å støtte forskningsprosjekter. ldeutvlkllng og utredningsoppgaver Innen
allmennmedisin, eller tfl reisestipend l ttlknytnlng til slike oppgaver. Søknader utenom de
sentrale forskningsmiljøer vil bli prioritert. Det er oppnevnt et fondsstyre på tre medlemmer,
Christian Borchgrevink, Herman Anker og Bente Aschlm. Det er tanken at den som får stipendiet
skal legge fram en rapport for årsmøtet året etter mottakelsen. Stipendiet er kunngjort l
Tidsskriftet. l. oktober var søknadsfrist. Det første stipendiet skulle deles ut på årsmøtet
1987. l skrivende stund er det Imidlertid Ikke kommet noen søknad.

Scandinavian Journal of Prlmary Health Care( SJPHC)

NSAM har også dette ht hatt et kollektivt abonnement p~ SJPHC. Tidligere stoo firmaet Olaxo
for utsendelse og kostnadene ved utsendelsen av tidsskriftet. Siden årsmøtet l Ålesund har
sekretariatet l NSAM (May-Brlth Mandt) hatt arbeidet med utsendelsen, og NSAM har betalt
porto. Etter hvert som antall medlemmer har økt har dette arbeidet blitt både lld og kraft
krevende. Med hjelp av May-Brith's familiemedlemmer har det likevel g6tt bra.

l vår Iver og glede over nye medlemmer har vi glemt å kontrollere at medlemmene er
medlemmer l Aplf eller 011, slik NSAM's lover tilsier. Dette har vakt berettiget Irritasjon l
Aplf. Vi akter å rette på det ved å få en oversikt fra Lægeforeningen over hvem som er medlem l
Aplf og 011. De som Ikke er medlemmer l en av de to speslalforenlnger vtl bli assosierte
medlemmer l NSAM. Det betyr at de har halv kontingent, at de ikke har stemmerett på årsmøtet
og at de'lkke kan sitte l styret. Da har ellers de samme rettigheter som vanlige medlemmer.
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Arsmøtet l 986
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Årsmøtet ble holdt l Ålesund 18. oktober. 45 medlemmer var til stede under årsmøtet.
Årsmeldingen ble vedtatt uten vesentlige Innsigelser. Regnskap og budsjett ble godkjent.
Medlemskontingenten ble øket fra 200 tfl 250 kr. Samtidig ble det vedtatt at avtalen med Glaxo
om utsendelse av SJPHC skulle sies opp.
Anne Katrine Nore og Anders Grtmsmo ble enstemmig valgt som NSAM's representanter til
Forskningsutvalget, med Reidun Førde og Egtllehman som varamedlemmer. Årsmøtet vedtok~
be læ(Jlforenlngen supplere utvalget som skal arbeide med "Den utbrente legen" med 2 kvinner.
Legeforeningen har senere etterkommet dette ønsket. Årsmøtet ble avsluttet med programposten
"PrlvatlserJng l helsevesenet- faglige konsekvenser". Kommuneoverlege Anders Smith Innledet
til debatt.
Kvelden f.ør årsmøtet, på festmiddagen, ble l.øvetannprisen og Utpostens Essayprfs utdelt.
Essayprisen ble denne gang delt mellom to, Jørgen Jørgensen og Tor Inge Rom.øren. Sistnevnte
kvitterte for tildelt pris ved å holde et Innlegg på årsmøtet om noe av Innholdet l sitt essay.
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Publlserlngsutvalget(PU)

Se eget bilag
12 Selvevaluerlngsutvalget(SU)
Selvevaluerlngsutvalget har blitt styrket med to nye medlemmer, Sonja Fossum -oJ Bente
Aschlm. l tillegg er Sten-Erik Hessllng, Per Wlum, Gunnar Tellnes og Olav Rutle medlemmer.
Torunn Grønvlk har gått ut av utvalget.
Utvalget har fortsatt samarbeidet med Norsk Medlslnaldepot(NMD),men har del siste året lagt
vekt på å utarbeide selvevaluerlngsopplegg uavhengig av NMD eller andre sponsorer.
Samarbeidet med NMD synes å ha ført til to levedyktige og nyttige prosjekter. Det ene er
apotekstatlstlkk som viser medlkamentsalg og medikamentprofller for et apotekdlstrlkt. Dette
vil være Interessant for de leger som praktiserer l dette distriktet, og del er et egnet tema og
middel til å få Igang lokale faglige diskusjoner. Apotekstatfstfkk er nå utarbeidet for en rekke
apoteker. oftest etter legers Initiativ. men apotekere har også tatt opp Ideen. Apotekstatfstlkken
er gratis.
l det andre prosjektet kan leger som arbeider på sykehjem
4
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en oversikt over

''

medikamentforbruket l eget sykehjem sammenlignet med andre. Dette skjer ved at NMD
registrerer sykehjemmets medlsln-best1lllnger over en periode. Resultatene kommer ~ut som
forbruk per seng. Utvalget arbeider n& med hvordan resu ltalene skal presenteres. N&r del er
klart kan alle sykehjem/ aldershjem som ønsker det få delta. Den første registreringen er
gratis. Ønskes utskrifter for medikamentforbruket flere ganger må en betale.
l samarbeid med NMD ble det gjort et forsøk· med evaluering av egen reseptforskrlvnlng. Av
flere grunner ble dette mtsslykket og prosjektet er lagt på Is. Som en avlegger av prosjektet
har Imidlertid NMD tatt opp arbeidet med en diagnose-resept registrering. NMD ønsker å gjøre
dette til et tilbud for alle primærleger. Hensikten er å finne ut hvilke medikamenter som
skrives ut til hvem og hva Indikasjonen er. De som registrer vil samtidig få en slags
prakstsbeskrlvelse tilbake. SU fungerer som konsulent l dette arbeidet.
Det siste ~ret har SU arbeidet mest med ~ konstruere enkle registreringsopplegg for
selvevaluering. Hver registrering tar bare opp en eller to problemstillinger, og registreringen
skal være ~enkel at den lett kan telles sammen for Mnd. Opplegget er særlig beregnet for
kolleger som møtes for Adiskutere egen praksis, som for eksempel veiledningsgruppene.
Skjemaene trykkes på A4-ark og kan bestl11es gjennom NSAM. Det første registreringsskjema,
.som registrer pasientkontakter, er nå til korrektur og vil snart være klar til bruk. Det
arbeides med flere skjemaer der en skal registrere bruk av laboratoriet på kontoret,
sykmeldlnger, prosedyrer ved gynekologiske undersøkelser, symptomer og behandling av
psykiske plager og henvisninger. SU håper etter hvert å få et helt kartotek av slike skjemaer
som leger kan bruke for Aevaluere egen praksis. l nær tilknytning til dette prosjektet vil SU
~ forsøke å utarbeide et skjema hvor pasientene kan gl uttrykk for hvordan de trives og er
fornøyd med praksisen.
SU henvendte seg til SpeslaiHetskomHeen l allmennmedisin for å høre deres syn på å utvikle et
system hvor litteraturstudier kunne telle l videre/etterutdannelsen. SpesialHetskomHeen har
svart positivt på dette, og SU vil arbeide videre med saken. En tenker seg at en legger en viss
mengde litteratur til grunn, f.eks. en bok l Almenpraktlkerblblioteket, og lager et
spørreskjema utifra dette. Den som besvarer spørreskjema vil få godskrevet et visst antall
kurstlmer.
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Journulutvnlgot( JU)

Arbeidet l JU er nå sluttført. De har utarbeidet en paplrjournal med 5 lnnleggsark og et omslag.
l tillegg har de laget en rapport om journal og journalskrlvlng l allmennpraksis. Rapporten og
journalarkene har vrert ute til høring. Det er kommet Inn en del kommentarer som er tatt
hensyn 111. Aplf som var skeptisk til en slik standardjournal l første omgang har senere
godkjent utkastet. JU samarbeider nå med PU med tanke p~ 6 utgi rapporten l
Almenpraktlkerblblloteket. Det er videre tatt kontakt med Bergersens trykkeri om trykking av
journal-omslaget/arkene. De står bak dagens mest brukte paplrjournal - Arklvett. De har vist
stor Interesse for et slikt samarbeid, og det forhandles nå om royalty til NSAM.

+
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Hedarboldornes vldero/otterutdannolso

NSAM tok Initiativ til en gruppe sammensatt fra Norsk sykepleleforbund, Norske
legesekretærers forbund, Fagutvalget/Ap It og NSAM som skulle komme med forslag til hvordan
våre medahetdere på kontoret skulle oppnå en bedre videre/etterutdannelse. Gruppa leverte sin
rapport til styret sommeren 1987. Her beskriver de dagens tilbud, behovet for etterutdanning,
hvordan behovet skal dekkes og til slutt skisserer de en modell for hvordan etterutdanningen kan
gjennomføres. De foreslår blant annet et bredt sammensatt utdanningsråd som skal følge opp
denne saken.

5

Styret fant rappor ,_., svært god og vil gl utvalget honnør for arbeidet. Det er viktig at denne
rapporten følges opp p~ en rekke felter slik at v~re medarbeidere f~r et bedre etterutdannlngs
tilbud. Styret vil blant annet ta kontakt med Helsedlrektorotet, Lægeforeningen, Peda{p;jlsk ovd.,
Norske kommuners sentralforbund og fagforeninger l det videre arbeid.
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Referansegrupper

Ideen om referansegrupper har tydelig vært en god Ide. Aplf/Fagutvalget og 011 tenker n& l
samme gate. Dette er positivt, men det er viktig at ressursene samordnes. Det kan gjerne dannes
flere grupper innen hvert tema (de kan være Ill Inspirasjon for hverandre), men det må Ikke
bli slik at det blir sittende~ f~ personer l hver gruppe at arbeidet raskt dør ut. Da er det viktig
å samarbeide.
Det er Ikke tanken bak referansegruppene at allmennpraktikerne skal subspeslallsere seg, men
at vi gjennom slik aktivitet kan få spredd et vidt spekter av kunnskap og erfaring til alle
allmennpraktikere. Det er gledelig og positivt at NSAM n& får forslag fra sine medlemmer om å
danne nye referansegrupper. NSAM vil gjerne støtte slike forslag og vrere behjelpelig med å
skaffe medlemmer til gruppene. Kolleger som er Interessert l å være med l eksisterende
grupper eller ønsker å danne nye oppfordres til å melde fra til NSAM.
Aktiviteten i referansegruppene er svært forskjellig. Noen grupper har hatt startvansker av
forskjellige grunner. Styret l NSAM har vært svært forsiktig med å forlange noe av gruppene,
dels fordi det skal være opp til gruppene selv å bestemme sitt ambisjonsnivå, dels fordi det er
vanskelig å for lange noe når det en selv kan yte begrenser seg til oppmuntrende ord. Styret
håper dette kan bedres l de kommende ~r l det vi ønsker å gl referansegruppene noe økonomisk
støtte.
l utgangspunktet var det meningen at referansegruppene skulle levere en tilstandsrapport til
NSAM en gang l året. For Ikke å skape for mye press og for å gl flere av gruppene ro l
etableringsfasen, er Ikke det Innkreve! l år. Det vil bli gjort Ill neste årsmøte. Styret har
~ledes Ikke fullstendige opplysninger fra hver enkelt gruppe, men en stlkkordmesslg
beskrivelse gir et Inntrykk av situasjonen.
Hjerte/kar svkdommer: Gruppa har laget, og ved hjelp av midler fro Sosialdepartementet
( effektivlserlngsmldler), trykket og distribuert "Hypertont l almenpraksis" til alle
primærleger og til aktuelle sykehusavdellnger og spesialister. Heftet vil~ bli delt ut
til studenter.
De arbeider med kontrollskjema og et program for dlabetesomsorgen hos
primærleger. Arbeidet er kommet langt og det er mulig programmet g&r l trykken dette
året.

~:

Helseooolvsnlng: Gruppa har bare 4 medlemmer og ønsker nye krefter velkommen. De
arbeider med flere pros)ekter(helseopplysnlng under konsultasjonen, fortegnelse over
relevant litteratur og kontaktnett av personer som er Interessert l helseopplysning). De
har også blitt oppfordret til å lage et kapittel/hefte om helseopplysning med tanke
på en framtidig lærebok l allmennmedisin.
SVaoaerskapsomsoro: De er også få medlemmer og ønsker flere. De har til nå vært mest
opptatt av den psykososiale delen av svangerskapsomsorgen, trolig en forsømt del l vår
teknifiserte verden.
Gastroenteroloal: Denne gruppa l Trondheim var noe av bakgrunnen for
referansegruppene, og har ~ledes eksistert lenge før NSAM begynte å etablere slike
grupper. De har nå blitt en referansegruppe under NSAM, noe styret er svært glad for. De
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driver aktivt, ~ har flere forskningsprosjekter {JOOnoo. De er
til~ la;l6 et kapittel/hefte med tanke p6 en framtidig lærebok.
~ De har
kurs l seksol~ll

allmennlegens re, •• leter. Det viste seg Imidlertid at Aplf ~ Oll alleraoo hoctll tatt et slikt
ln1tlatfv overfor Lægeforeningen,~ bedt Lreg:Jforenlngen nedsette et utvalg til~ vuroore ootte.

~ i.... < oppfordret

l første omgang arbeloot med 6 øke egen kunnskap. De skal arrangere et
1988.
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l samarbeid med Biomedisinsk bibliotek l Oslo, Aplf ~ Oll har NSAM dannet en arbeidsgruppe
som skal forsøke~ bedre litteraturtjenesten for primærleger. Det er klargjort at Biomedisinsk
bibliotek l Oslo skal være serviceorganet for primærleger, oo skal sende ut kopler av
ttdsskrHtsertfkler etter forespørsel fra primærleger,~ de kan hjelpe til med~ finne fram til
sentrale, aktuelle arbeider Innen spesielle omrMer (her vtl ~Oslo helserOC!s bibliotek være
en viktig samarbeidspartner). Kopi av artikler må bestilles p6 ~kalte fjernlånsblanketter.
Disse måtte en tidligere kjøpe l et antall på minimum 500 !l Dette er nå blitt forandret slik at
primærleger kan få kjøpt et rimelig antall direkte fra Biomedisinsk bibliotek. Utvalget har bedt
Lægeforeningen om støtte for å styrke blbllotekressursene for 6 yte bedre service til
primærlegene. Lægeforeningen har vist positiv Interesse, men vil avvente en direkte
henvendelse fra Blomedlslnsk bibliotek.

Klinisk klem l: l etableringsfasen. De har mellom annet planer om å lege en bok/hefte om
klinisk kjemi! allmennpraksis.
Kvinneforskning l allmennmedisin: Se eget bilag.
HelsestasJon: l etableringsfasen.
Sl:olehelsettenesten: l etoblerlngsfasen.
AJimennmedlslnsl: filosofi: l etableringsfasen

.

Ir'll)demedlsln: l etableringsfasen

HIV epidemien: Denne gruppa er dannet etter Initiativ fra Fagutvalget l Aplf. P~l
Yoltersvlk har vært drivkraften. Gruppa ønsker Imidlertid ~~ 6 være en
referansegruppe unoor NSAM. De ~\fl\< opp med et forskningsprosjekt vedrørende
HIV~ allmennmedisin.
!!l
''
Det er kommet forslag om ~ opprette en referansegruppe for sykehjem. Det har vært p!aner om
og dels gjort forsøk p~ ~ opprette referansegrupper l Urinveisinfeksjoner, Astma/allergi,
Somatoforme tilstander~ EDB l primærlegetjenesten. Dette har Ikke lykkes til n~. l samarbeid
med Berit Austveg vil styret forsøke ~ opprette en referansegruppe l
lnnvandrermedlsln/medlslnsk antropologi.

·t-,
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Rtg. undersøkelser - riktig bruk

i-1~';.

NSAM har nedsatt en gruppe bestoonoo av Inger Marte Steinsholt, Ola MeH009-~ Pål Gulbrandsen
til ~ utarbeloo et handllngspr~ram/en veiledning for bruk av rtg-undersøkelser l
allmennpraksis. Arbeloot er tenkt~ munne ut l et hefte l Almenpraktlkerblblloteket.

i
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Utvalg for Internasjonalt samarbeid

NSAM har som en av sine form~lsparagrafer ~utvikle kontakt og samarbeid med Internasjonal
allmennpraksis. Foreløpig har dette arbeidet bestått l medlemskap l WONCA og SIMG, pluss
medlemmer l Nye Leeuwenhorst gruppa ~ EGPRW. Styret ønsket å øke kontaktflaten med
Internasjonal allmennpraksis ~ besluttet ~ oppnevne et utvalg som skal ha dette som
arbeldsomr~. Gjennom medlemsbrev ble Interesserte bedt om ~ melde seg. Styret har så
oppnevnt Herman Anker, Nils Lønberg, Jan Eyvlnd Rekvlg ~Age Dahl l utvalget. l første
omgang har styret bedt utvalget sl: lssere aktuelle arbeidsoppgaver ~ lage en målbeskrlvelse.
Denne skal ~godkjennes av styret.

-y
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Restrll:sjoner pli allmennlegens arbeid

l alle år har det vært visse restriksjoner p~ hva allmennlegen kan gjøre. Det gjelder ved
utskrlvn.lng av visse medikamenter, skriving av attester eller uttalelser l visse saker.
Styret synes noen av disse restriksjonene er upraktiske~ ~rllg faglig begrunnet. Styret tok
oorfor Initiativ overfor Aplf til å nedsette et utvalg for ~ gjennom~ regler som Innsnevrer

7

Redusert abonnementspris på Månedsskrlft ror pral:tlsk lo:gegernlng

NSAM har forhandlet med Månedsl:rlft om redusert abonnementspris til sine medlemmer. For
1987 ble prisen sett til 190 DK som var produksjonsprisen, en pris som angivelig 16 lavere
enn det danske leger m~ betale. lmldlertfd hadde M~nedsskrlft samtidig en annonse l SJPHC der
abonnementsprisen~ var sett \Il 190 DK. Da NSAM tok dette opp med Månedssl:rlftet ble det
hevdet at prisen l annonsen var en misforståelse. Annonsen ble ~ forsøkt stoppet.
M~nedsskrlftet skulle så fastlegge abonnementsprisen for skandinaviske kolleger l et møte l
desember 1986. Hva denne pris ble er ukjent for NSAM, men oot st~r ved lag at NSAM's
medlemmer skal ha en abonnementspris p~ 190 DK for 1987. Bestilling av tidsskriftet kan skje
\Il M~nedsskrlft for praktisk lregegernlng, Stocl:holmsgade 55, D-2100 København Ø. For~
kontrollere at vedkommende er medlem l NSAM, sendes kopi av betalt medlemskontingent.
Ill tross for noe uenlnghet om prisen l starten vil styret absolutt anbefale medlemmene ~
abonnere p~ dette tidsskriftet. Det er nyttig~ tilrettelagt for oon praktiske hverdlx].
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Lægeforeningens Fond 11 - utvldels.e til Agjelde Nordiske kongresser /kurs

Aplf tok Initiativ til, sammen med Oll og NSAM, ~ ta kontakt med Fondsutvalget og be om ny
vurdering angående bidrag Ul kurs og kongresser l oo nordiske land. Fondsstyret var velvillig
\Il søknaden og vedtok: Som hovedprinsipp ytes økonomisk hjelp til dekning av utgifter l
forbindelse med kurs som holdes l Norge. l tillegg kan oot ytes tilskudd for ooltakelse l nordiske
kurs og kongresser. Det forutsettes attestasjon for kursdeltakelse. l spesielle tilfelle kan det
ytes tilskudd for deltakelse l kurs som holdes utenfor Noroon. Det legges l den forbindelse
avgjørende vekt på at tilsvarende kurs Ikke arrangeres l Noroon. Det forutsettes attestasjon for
kursdeltakelse. N~r det gjelder deltakelse l større lnternatlonale kongresser, vil det bare
unntaksvis bli gitt tilskudd til disse etter særskilt vurdering av fondsstyre l hvert enkelt
tllfelle.
\22
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lltteraturtjonosto for prlmo:r leger

Lærebok l praktisk allmennmedisin

Per Fuge! ll tok l sin tfd Initiativ Ul~ lage en lærebok l allmennmedisin. Den var først~ fremst
tenkt brukt l studentundervlsnlngen. Etter å ha arbeidet med dette noen år har Per Fugelli
meddelt at han Ikke makter 6 fullføre oppgaven. Den videre skjebne til en slik ltJ:rebok er så
diskutert mellom oo fire Institutter for allmennmedlsln/semfunnsmedlsn, ~en har besluttet~
legge prosjektet p6 Is til aktuelle redaktør( er) får frigjort noe tid.

8

!

ny~ret

Det finnes Imidlertid heller Ikke en lærebok l lcllnlsk/praktlsl< allmennmedisin tiltenkt den
praktiserende lege. Styret har diskutert mulige løsninger p~ et slikt prosjekt, og har l
samarbeid med PU kommet fram til at en l første omgang vil satse p~ en hefteserle hvor hvert
herte tar opp ett problem. Etter hvert vil en f~ erfaring med hvordan sit lee hefter( lcapftler) bør
bygges opp (det er mulighet for noe prøving og felling), og en kan lage en mal for det videre
arbeid. Fordelen med hefter er at de lett kan omarbeides, dessuten kan arbeidet settes l gang
straks uten betydelig forarbeid av en redaksjonskomlte. Om en slik hefteserle en gang skal settes
sammen til en lærebok f~r en komme tilbake til. Som et første famlende skritt 1 denne
utviklingen har to referansegrupper, l samarbeid med PU, blitt bedt om~ lage et slikt hefte.

\l
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EDD 1 prlmo:rlegetJenesten

Mange primærleger star l ferd med~ Innføre EDB p~ legekontoret, og enda flere vurderer EDB
som hjelpemiddel p6 ett eller flere omr~r l sin legegjerning. l denne situasjonen følte styret
et sterkt behov for~ etablere et r&!glvende organ for primærlegene. Det er behov for r&l n6r
det gjelder maskinvare, men Ikke minst n6r det gjelder programvare. Likeledes burde det
..kanskje utarbeides kravspesifikasjoner for programmer l primærlegetjenesten. NSAM har tatt
kontakt med Lægeforeningens EDB-r&l, med Tidsskriftet og med en rekke kolleger med EDB
kunnskap uten at det har lykkes 6 f6 til en slik r&!glvnlng. Et par av henvendelsene er gjort l
samarbeid med Fagutvalget. N6 har styret p~ ny henvendt seg til Tidsskriftet for å be dem
vurdere om det bør opprettes en EDB spalte, eventuelt med en fast medarbeider. Likeledes har
styret tatt kontakt med 011 som ~ arbeider med dette problemet, og foreslått at en
sammensl~lng av ressursene kanskje kunne resultere l et livskraftig r&!glvende organ.

X 27
•

i

J

"""'j--.

·u

Kongsvold-somlnaret 7.-9. mal 1987

For fjerde gang ble seminaret avviklet l god, tradisjonell form. b&le hva Innhold, entusiasme og
vær angiKk. Temaene denne gangen var "Å leve med ansvar og usikkerhet" og "Sykdom og helsehva ligger l begrepene ?" P~ lørdagen ffkk vt en hverdagsrapport fra Sverige og Danmark , og
vf fikk en tilstandsrapport fra noen av referansegruppene. Om kveldene var som vanlig
stemningen p~ topp. l dissa kveldsstundens delte Ragna Fø Iling Elgjo og Herman Anker noe av seg
selv tfl kollegene, en opplevelse som gikk dypt Inn l hver og en av oss og som manet til omsorg,
medmenneskelighet og ettertanke. Et seminar som blir husket - som de tre tidligere.

Grunnkurs l l allmennmedisin

NSAM er blitt forespurt om ~ arrangere grunnkurs. Styret har sagt seg villig tfl dette og
Grunnkurs 1vil bli avholdt p~ Soria Moria desember 1987. Kurskomlte er Herman Anker og
hans veiledningsgruppe.
28

Felles styremøte mellom Fagutvalget( Ap It) og NSAM

Et slikt møte ble holdt l desember 1986. Det ble gjensidig orientert om arbeidet l de to styrer.
VIdere ble felles oppgaver diskutert. Det ble besluttet at Fagutvalget og NSAM skulle gjøre et
felles utspill for~ f~ til en r&lglvnlng om EDB for primærleger. Likeledes ble det bestemt at
Fagutvalget og·NSAM sammen med Pedagogisk avd. skulle arbeide med egenomsorg, og l første
omgang arrangere et seminar om emnet ( 3. 005ember 1987).

....j 29 Andre saker

f' NSAM har hatt en rekke saker til uttalelse i forbindelse med Lægeforeningens landsmøte 1987.

Styret har ogs6 avgitt uttalelse til Offentlige utredninger og andre saker som er oversendt fra
Lægeforeningen.

""J30
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1988.

Representasjon

Dag Søvik er NSAM's representant l The New Leeuwenhorst Group. Samtidig med NSAM's
~rsmøte feirer de sitt fem ~rs jubileum l Leeuwenhorst. l tillegg til Dag Søvik er Norge
representert med Arne Ivar Østensen og Trygve Aanjesen ved denne anledning.
Dag Bruusgaard er NSAM's representant l European General Prætlce Research Workshop
( EGPRW ). Han har de siste to årene fungert som leder l gruppa. Han skal trekke seg ut av gruppa
~rssklftet 1987/88. Styret har diskutert om Norge bør ha to representanter l denne gruppa
slik flere andre land har. Dette for at flere norske allmennpraktikere skal f~ kontakter med
Internasjonal allmennpraksis og den forskning som foregår der.

25 SJMG l:ongress l Trondheim 29.5.-1.6. 1988

Ola Lilleholt er observatør l SIMG's ( Societas internatlonalls Medlclnoo Genera lis) styre.

SIMG ~ar på relativt kort varsel forespurt om NSAM kunne arrangere SiMG"s vårkongress
1988. Styret sa ja til dette og Ola Lilleholt ble oppnevnt som ansvarlig. Lilleholt forsøkte 6 f~
kollegene f Trondheims-regionen med l arrangementskomiteene og dette lyktes etter en noe
vanskelig start. Det er lagt opp til en middels stor kongress med opp 111200 deltakere.

Olav Rutle er medlem av Lægeforeningens landsstyre.

26 Seminar om Jlstepaslentsystem
Et system med Jlstepaslenter har vært diskutert l ~revls. Det ble på ny aktualisert da
Stadsfysikus lanserte tanken l Oslo. Debatten som fulgte viste tydelig at politikere og sentrale
personer Innen helsetjenesten Ikke var kjent med hva et llstesystem var og hvilke konsekvenser
det har for daslenter, leger og samfunn. NSAM ønsket dspre opplysninger om et slikt system og
Inviterte Aplf og 011 til 6 være med ~ arrangere et seminar om emnet. Det var tanken at
seminaret skulle resultere l et hefte om llstepaslentsystemet slik at alle kunne f~ et Innblikk l
hva det er: Det er nå oppnevnt en komite bestoonde av Tor Anvik (NSAM), Torleif Robberstad
(Oil) og Henriette Kahn (Fagutvalget/Aplf). De skal forsøke~ arrangere seminaret, trolig på

9

Signe Flottorp er observatør l Fagutvalget l Aplf
Magne Nylenna var NSAM's representant f Den nordisk kontaktkomlte for den 5. Nordiske
kongress l allmennmedisin.
Kjell Haug er oppnevnt som NSAM's representant l Den nordiske kontaktkomfte for den 6.
Nordiske kongress l allmennmedisin l Århus l august 1989.
Olav Rutle er oppnevnt l et utvalg som skal evaluere den nye spesialiteten l allmennmedisin.
Toralf Hasvold var NSAM's representant ved 6rsmøtet l Dansk selskab for almen medie In 1986.
Harald Slem og Signe Flottorp er oppnevnt l et utvalg nedsatt av Aplf som skal vurdere dagens
helsekontroller og helsekontrollenes plass l framtidens helsevesen.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Olav Rutle var N&\M utsending Ul Aplrs generalforsamling 1986
Jo Talje var N&\M's utsending til ~rsm.øtet l 0111987.
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Bergen 23.09.87

Oslo l. ok.tober 1987

()(av

,.

NSAM'S

Rut!e

leder

ARSMØTE

VALGKOMITEENS

1987
FORSLAG:

Leder:
~

Anne Hensrud, Bardu
Styremedlemmer:

~Olav Rutle, Jessheim '){\
"' Anders Grimsmo, Surnadal ~ '2>
"- Ellen Myraker, Bjorbekk
"oS
-/.. Ase Schrøder, Bodø
~o
Kirsten Rokstad, Bergen \ ~
'f. Jytte Ramberg, Sandefjord 2..1:

i

~VI. ~----1 ~g
\>J \\p \,...67'-"'~ \\
~~o~

Varamedlemmer:

~·Inger Marie Steinsholt, Kongsberg
·~

~
P

(
;

Helle Jørstad Gotteberg, Volda
Mona Søndenå, Kirkenes
Q t\
Dag Søvik, Bergen
~~
Ellen ScheeL Oslo ~1.7
·
Fredrik Langballe, Raufoss 'DS

V--{~~

Revisorer:

M
~·,(.o

')\~!

·:L~ø-

+

Q_

Torgeir Asdahl
Sten-Erik Hessling

Anders Grimsmo
Toralf Hasvold
Kirsti Malterud
Janecke Thesen

J .

Il

~

