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NORSK SELSKAP FOR ALLMENNMEDISIN

Fra 010122 hat- st·,rret hatt følg~nde sammensetnin6:
Annt> Hensrud. leder
Ander·s Gr!msmc, nestleder
Ellen Mvraker, møtt>rei~rent
Olav Rutle,· kasserer
Jytte Ranberg
Karin R~nnin:;
Åse Schrøder

Lillehammer
22. oktober 1988

Varamedlemmer:
Fredrik Langballe
In~er Marie Steinsholt
Mona Søndenå
Da~ Søvik
Nils Lønberg
Ellen Scht>el

PROGRAM:

0900-1200:

1.

Årsmelding.

2.

Regnskap.

3.

Budsjett og kontingent.

4.

Valg.

Det er avholdt svv styremøter: ett i forbindelse med år~møtet l Stavano:er.
ett i forbmdelse "med Kongsvold-semlnaret og de andre l Oslo - ved Institutt
ior allmennmedisin eller i Lægeforeningens lokaler. Jens Eskerud har møtt
på to styremøter som observatør for Fagutvalget/ Aplf. Elin Gjerstad har
møtt fire ganger som observatør for 011. Nytt fra 010138 er fast ob~ervatør
l styret fra Utpostens redaksjon. Janecke The sen har møtt tre gan;;er.

Allmennmcdi:sin:d.:. forskning :sut valg.

5.

Styret

Eventuelt.
2.

Sekretariatet

May-Brith Mandt •.red Institutt for allmennmedisin t Oslo er fortsatt vår
trofaste sekretær og utgjør vår·t sekretariat. I t>n periode med stor
utsl:tftmg i styret har hun vært til uvurderhg praktisk hjelp og moralsk
støtte. Hun er vår "røde tråd" når d~t gjelder praktisk arbeid med
utsendelser, telefonhenvendelser etc.
Ft"a 1988 er hennes lønn øket fra kr. 1.000:- til kr. 1.500.- pr. mnd. I
tille·u betalte Selsi,apet en kompensasjon til !AM i Oslo for bruk av telefon,
kop!enn-,smaskin, pot-to €'te. på kr ~.000.- for 1987
3.

Medlemmer

Pr. 300988 hadde 1069 meldt seg inn i NSAM. Dette er en øl·.in~ på 241 fra
011087. Vi har hatt en bra øk in~ i medlemstallet, noe som blant annet <?r et

Sekretariat:

Inst. for allmennmedisin
Fr. Stangsgl. 11/13, 0264 Oslo 2
Tlf. 02·55 92 10

Postgiro:
. 212 5847

Bankgiro:
5033.20.14665

Sekretariat:

Inst. for allmennmedisin
Fr. Stangsgl. 11/t3, 0264 Oslo 2

. Tir. 02-55 92 10

Postgiro:
212 5847

Bankgiro:
5033.20.14665

z·

resultat av vervm~sKampan)<m
alle land(?ts allmP.nnprakt!tere.

VI

hadd11 med

ut%mdm~

av NSAM-foldl?r til

For å være !ullverdl6 medll?m av NSAM kn1'les det etter 'låre lover samtidig
medlemskap 1 Aplt o~eller Oil. VI vil understreke vikttgheten av et solid
fagpolitisk grunnlag !or å Kunne drive fagideolog! og !agutv!kl!ng.
4..

Samarbeid med Aplt og Oil

Både OH og Aplf (ved Fagutvalget) har obse~valør«r l Selsl.l.apets styre.
NSAM har observator l Fagutvalget som tra 010188 er Karin Rønning.
V! har hatt ett fellesmøte med styret l 011 og ett fellesmøte med Aplf l løpet

av arbeidsåret. Det ble drøftet spørsmål av mer pnnstpplell karakter, men
det ble også tatt opp rent konkrete saker som spesial!oreningene
samarbeider om. NSAMs styre ser p! disse møtene som et svært viktig ledd
1 å bedre og utvide samarbeidet mellom de tre spesialforening•me.
5.

NSAMs forskningsfond

Fondets !rllge avkasting p! kr. 10.000.- kan brul.l.es til å støtte forskningsprosjelr..ter, ideutvikllng og utredningsoppgaver Innen allmennmedisin, eller
. reisestipend l tilknytnmg til slike oppgaver. Søknader utenom de sentrale
forslmlngsmlljøer blir prioritert. Fondstyret består av Herman Anker,
Bente Aschlm OIJ Christian Borchgrevink. Fondets statutter ble vedtatt på
Selskapets årsmøte l 1986.
Stipendiet er kunngjort l Tidsskriftet med søknadsfrist l. oktober. Det er
kommet Inn fire søknader, og stipendet skal deles ut l forbindelse med
Arsmøtet 1988. l 1987 kom det Ingen søknader, og stlpendet ble derfor Ikke
utdelt.
6.

Løvetannprlsen

Løvetannprlsen er styrets egen pris til en kollega som på en eller annen
måte har utmerket seg eller gjort en innsats ior allmennmedisinen. Prisen
består l et lltografl av Barbara Vogler og kr. 1.000. -. Prisen er utlyst l
Utposten og Tidsskriftet med søknadsfrist 1. september.
Pnsen ble utdelt første gang i 1986, da til Per Schrøder ira Bodø. l 1987 gikk
prisen tll Ø}".'tnd V<~ndt>akk, Kautokeino. Det ?r 1 år kommet Inn J.tte
forslag til kandJdater, og prisen deles ut l forbindelse med festmiddagen
211088.
l

7.

Årsmøtet 1967

Årsmøtet ble holdt i Stavam:er 17. oktober med årets vrrste høststorm som
ytre ramme. 48 medlemmer var ttl stede under årsmøtet. Årsmeldingen
bl'-' vedtatt uten nevneverdige inn!Hgelser, bortsett fra punktet som omtalte
NSAMs medlemmer. Apt! hadde med rette rettet kritikk mot Selskapets
styre iordi ca. 90 av våre fullt betalende medlemmer Ikke samtidig var
medlemmer av Aplf og/eller 011. Styret har gitt en orientering om
ovennevnte forhold l et av sine medlemsbrev, og v1den ble det tatt kontakt
pr. brev med de 90 personene dette angikk direkte. P! Innbetalingsblanketten for 1986 er det opplyst at fullt medlemskap er betinget av at en
er medlem av Aplf og/eller Oll.
Regnskap og budsjett ble godlr..jent med mindre endringer, og medlemskontingenten for 1968 ble uendret på kr. 250.- i or fullverdige medlemmer.
Sekretærutglften'-' ble økt fra kr. 1.000.- t!l kr. 1.500.- pr. mnd.
Det ble valgt nytt styre hvor det ble valgt tnn fem nye medlemmer.
Revisorene Torgeir Asdahl og Steinar Hessllng ble enstemmig gjenvalgt, og
ny valgkomite ble Jo Telje, Signe Flottorp, Beate Lupton og Ola Lilleholt.

Pil. årsmøtet møtte Berlt Fevang som representant for Oll, Wenche Telstad
som representant for Sentralstyret/Aplt, Jens Eskerud for Fagutvalget/Aplf
og Ole Hector fra DSAM.
Kvelden !ør årsmøtet, under festmiddagen, ble Løvetannprlsen og Utpostens
Essaypns utdelt. Denne gangen fylte ingen av bidragene kravene til 1. pns,
men to av bidragene ble honorert med 2. pris: Anne Luise Kirken gen og Olav
Thorsen mottok hver kr. 2.500.- for henholdsvis manuskriptet "Aide
memorle" og "Dr. Knock.".
l de to dagene før årsmøtet ble det holdt kurs med 89 deltakere. !:urset tek
for seg de ulik\! aspekter av forskning i allmennmedisin. Torsda~ ble
kvalltatlv forsknings dtlemmaer belyst fra soslalantroposoflsk, fllosol!sk og
naturvitenskapelig svnsvmkel. Fredag fikk vi eksempler på hvordan vi
kan bruke den allmennmedisinsk~ hverdag som grunnlag for forskning.
Inge Lønnfng avsluttet kurset med å holde et foredrag om etiske sJder ved
helsebegrepet og konsekvensene for allmennmedisinsk forskning.
·

6.

Scandinavian Journal of Primary Ilealth Care (SJPHC)

Fra 1964 har NSAM hatt kollektivt abonnement på SJPHC for sine
ml:'d!emmer
D~tte kol!ekti•.r< abonni?mentet ;;lkk ut •:ed !.r:;t!!tet 19"7/oo.
Vi har for 1968 iorhandlet oss fram til en pris på 45 SEK pr. medlem pr. år.
Med tillegg for utsendelseskostnadene blir kostnadene Jor Selskapet ca. kr.
75.- pr. medlem. For 1989 har vi tått en foreløpig pris på ca. 50 SEK.
Pakkin~ og utsendelse iore~ar fortsatt uten legemiddelindustriens hjelp, ·men
med betydellg Innsats fra May-Brlth Mandt og andre "fr!•.•illlge utskrevne" l
nærm1ljøet.

~
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har ~att no<? tld ~ tA t!l >?n :?0d pres<?nta~)on t1lbate t1l 5Vi':.ehJt>m~.
lzgel'!.. :::n t::r sitte 1~3. at dette stal •:ære et gnti:. tilbud til alle
, sykehJ"'msk~er :;om ønsk;,r å bruke det. Ønsker en å ~Jenta
regi~trenngen !lere gan&er må en regne med å betale noe for det.

Scandmav1an Journal of fnmary Health Care er et "ekteiødt b<trn" av dt>
nordiske selskaper for allmennmedisin. Det <?r etter hven blitt et
vitensl<.apellg tidssknft av god kvalitet, og etter sm ansJktsløiting o~så med
et mer Innbydende Dl leservennlig ut5eende. P.«da!<.sjonen, under ledelse av
Harald Slem, leuer ned betydelig entusiasme og ~.ratJsarbeid tor å få fram
et godt produl':t. Det er vlkflg at vi som Interesserte allmennpraktll<.ere
støtter opp om dette arbeidet.

J.:;llendo< 1,tm~r r-;r litt~ratur!.>illl.L Utvalget har tått melding fra
spes1al1tetsl:om1tQen om at de er mteressP.rt 1 at det arbeides VIdere
med et slil:l opplegg. Utvalget har forespurt retennse~ruppa l
svan,erskapsom5or~ om de kan utarbeide et opple'!g hvor en får
tellende timer ved å leg;:e opp en viss mengde litteratur for så å
avle~ge en prøve på dette omrÅdet. Reieranee~ruppa har 5agt ja til å
forsøKe å u.tarbetde et slikt opplegg.

Slik det fungerer idag er det usikkerhet om hvem som står som
· f01·retnlngsmess!g l?!er av tidsskriftet. Det forberedt>s en sak vedrørende
dette problemet foran Nordisk kongress i allmennmedism i 1989, hvor de
nordiske selsKaper vil møtes og drøfte muligheten for dannelsen av et
Nordisk selskap tar allm<mnmedisin, som kan stå som eier.

Diagno<.P-rP5eptundvr~ølsp!~e: Norsk medisinaldepot arbeider med å tå
til en d!agnose-re~ept undersøkelse som skal si oss noe om hvilke
indikasjoner de ulike medikamenter brukes ved. Delte er et opplegg
som skal gå årvisst.. SP.lvevaluerlngsutvalgP.t fungerer som en
støttegruppe for dette prosjektet. Det vil erstatte det tidligere
reseptregistreringssystemet som selvevalueringsutvalget Jaget, men
som viste seg ikke å være egnet til sel•.revaluertng.

Even Lærum er som tidligere norsk redaktør.
9.

Medlemsbrev

Det er sendt ut fire medlemsbrev sammen med SJPHC. l tillegg er det sendt
ut en oversikt over de tilbud NSAM har til sme medlemmer. Denne er
tenkt oppdatert årlfg.
10.

Allmennmedlsfnsk forskningsutvalg (AFU)

11.

PubUserlngsu tvalget (PU)

12.

Selvevaluerlngsutvalget

Se eget bllag.

Se eget bllag.

R"gistur;ng~~k jerna: Dette er enkle si'.jt>ma som er tenkt brul-;t t!l å
registrere deler av praksisen for brull: til selvevaluering. En kan
godt bruke skjemaene alene, men det v1l trolig øke utbyttet dersom
flere kolleger bruker det samtidig for etterpå å diskutere resultatene.
Skjemaene ekulle således e<~:ne se<( ~odt i or arbeidet i veiledningsgruppene, eller andre kollegiale grupper. Ett skjema er ferdig- tll
bruk. Det gir et bilde av legeng praks1spopulasjon (kjønn, alder,
kontor, sykebesøl':, telefon), samtldi·3 som kontrollrutinene
registreres. Seks andre skjema blir trolig ierdig ti! bruk i løpet av
1988. Disse skj~maene vil inneholde: 1. Praksispopulasjon (kjann,
alder, kontor, sy}:ebesøk, time. ø. hJ. o~ pasientens hJemsted),
2. Hcn'..'iSninge.r, 3. L~borator1t:"prø"..~er p~ kcntoret, 4. Sykmeldin~s
rutiner, 5. Tiltak ved gynekologisk us., b. Tiltak ved psybske
problemer.

l

Selvevaluenngsutvalget vil ellers minne om at det fortsatt er mullg å
få apotel'.statis\ir.l·. fra sitt apctel<.område. Dette kan være et ypperlig
utganespunkt for l<:olleee1· til å diskutere medikamentforbruk og
medir.amP.ntprofil l ~ilt omdde.

Med!l<:ament(,.,rbruk på sytehjem: Det arbeides iortsatt med å få til
et system som kan brukes av tllsynsles<:>r på sykehjem, !l!ik at disse
kan registrere medikamentforbruket på sitt sykehjem Silmmenlignet
med andre. Arbeidet gjøres sammen med Norsk medlsmaldepot. Det

13.

Journalutvalget

Det har tatt lid å få utval:sets arbeid sluttført. Journalarkene er nå ferdige
med de nød·.'endl~e rettim;er Det er nå NSAMs styre - r<?pre~entert med
Olav Rutle o~. Ellen Sch«el - ~om skal sluttføre forhandlingene med
Ber~o?rsens trykkeri vednwo?n<:le <:le juridiske og ø\<.onomi-;r.e forhold.
Kontakt er tatt, og forhandlln:;e-r P.r Igang.
Det er fortsatt noe USikkert om boka som .Journalutval~et har utarbeidet
som omhandler •.tli~.<? ~ld<?r- <tv JNtrna!førin;;en, vil komme ut i A!lm<?nnpraktikerbibiloteket, eller om man må gå til andre forlag enn Umversitetsforlaget for å
utgitt boka.

a.

14.

Etterutdanning Car allmennlegens medarbeider

Ett.?!- 1111tlativ· tra NSAM bl.;- d<?t ne-dsitlt o?n gnJppt< rn .. d npreso:-ntanter fra
Norsk Syl>eplei•nforbund, Norske Legesek.retærers Forbund, Aplf OI! NSAM
for å komm« me-d forslag til. hvordan våre medarbeidere på konton•t skulle
få en bedn vid~;re- og etteruldannmg. Rapporten ble lagt fram for
Selskapets st~,-re somme1·en -il7. Denne beskrev daq<-ns t!lbud. behov for
etterutdannin:; o,; hvordan behovet Y-unne de-kke!.. Den skisserte o~så en
modell for hvordan etterutdanningen kunne gjennomføres. Gruppa foreslo
videre et bredt ~ammensatt utdanningsråd til å følge opp saken. Styret la

•.
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rapport<1n fram tor Sentralstyret med ønsl~e om vurdenn~ av bl.a.
orpnlserlng og !lnan~ienng. Sentralstynt '?a uttryl'.K !or at !1nansierin6en
av et slikt ~~t~rutdanmngst!lblld må utndes av v~dltommendes arbeids~lver
og at oqanlserlngen er et arbeidsgiveransvar. L<~egeloreningen vil være en
interesseorgamsas)'m l denne sammenheng v1a sme spes1alforenm~er.
fvled d<2rme bakl!runnen har NSAM gått v1dere med å etablere et Utdanningsråd som skal drive saken videre. VI har foreslått følgende representert l
·Rådet: Norske Legesekretærers Forbund. Norsk Sykepleierforbund. Norske
Bloingenlorers Forbund, Aplf, Oil, Psl, Norsk Bedrlftslegeforening, Pedagogisk
avd. Dnlf, Kommunenes Sentralforbund og NSI\M. Helsedirektoratet er bedt
om å utne'.•ne en observatzr. NSAMs representant, Øystein Pihlstrom,
vil vzere Rådets leder.
VI håper å få sammenkalt tll først<? møte på denne siden av jul.
15.

Dialntesforbund. Pro~ rammet er trvkKet i 7. 850 eksem!)larer. D'?t
er sendt ut srati~ cil alle allm<'nr.pral:tll\.ere, stud?nter, syf.ehusleger
og ~pestahster ~om arb~!ider m11d diabete~. Det er ingen tvil
at
dette he!t2t vll skape god PP. for NSAM og •1!1 kunne nkruttere tlere
medlo?mmer.

om

Diab<?tes,ruppa planl~>ger en <?vaiuerlng, <?ventuelt sammen med
blodtryKl:sprogrammet. Det '.'il være av stor verdi (or NSAM og
andre at verdien o~ nytten av sliKe handlingsprogram bllr evaluert
Gr·uppas medlemmer har ellers deltatt l foredra~svirksomhet, besvart
henvendelser fra kolleger Ol planlegger et dlabeteskurs l forbindelse
med NSAMs allmennmedisinske uke l 1989.
Djagnostikk/beslutnin>lstgorj: Det har meldt seg fire interesserte til
denne referansegruppa. De har hatt kontakt pr. telefon og brev, men
har ikke iått til første møte.
·

Referansegrupper
Ga~troenterolo'<i:

Referansegruppene, eller ressursgruppene l SelsKapet, er blitt "Klmsentre"
rundt om l landet - hvor det gror, og ideer o~ tanker dislwteres. Hos noen
har dette blitt tll konkrete prosjeKter som hefter, bøker og kurs. VI teller
nå tllsammen 17 referansegrupper, med noe ulik aktivitet og ambisjonsnivå.
Styret har vedtatt at hver referansegruppe kan få lnntll kr. 5.000.- 1 støtte
for 1988. Om gruppene vil bruke pengene til reisegodtgjørelse, litteraturInnkjøp eller andre ting, er opp til gruppene selv.
De fleste gruppene har l år levert en tilstandsrapport til NSAMs styre, og
disse danner basis for presentasjonen av gruppene. ·

Allmennmedisinsk teorl/Wosotl: Denne gruppa består av 12 personer
fra Lopphavet l nord til Arendal l sør. De hadde første ordinære
samling l vår. Spesielt med denne referam~gruppa er at den ikke
skal dekke et eller annet emne J.n.rlin allmennmedisin, men reflektere
QIU allmennmedisinen. ·Aktiviteten har til nå bestått l å utveksle
ideer og litteratur pr. telefon og brev. Planene er foreløpig noe
vage, men går l retning av et seminar/kurs og kanskje litt sKriftlig
materiale.
Astma eg allergi: En gruppe er i oppst.1rtinpiasen med "ldmsent<>r" i
Trøndelag/Verdal.
),

Qiabeli!s: Gruppa har fem medlemmozr m-2d stor aktivitet og
produKtivitet. De har utarbeidet et handlin~sprogram for diabetes i
allmennpraksis med økonomisk støtte ira Gruppe for helsetjeneste. effektivisering i kommunehelsetjenesten i Helsedirektoratet og Norges

Gruppa består av fem medlemmer, hvorav to er
spesialister i gastroenlerolo~i. Gruppa er lokalisert i Trondheim og
har sitt utspring i et samarbeidsprosjekt mellom allmennpraktikere
og spesldlister. De har som formål å drive forsknmg om vanlige
iordoyclsessyl:dcmmcr i allmennpraksis, driv;? undervisning og
5kolering. Pågaende prosjekt ~r ~n dyspep:Sistudte, et multis~nter
prosjekt med 70 allmennprak.ti5ennde le~ er. Eller~ har gruppa!>
medlemmer deltatt og holdt foredrag ved flere nasjonale og interna:.Jonale lturs, de har etablert samarbeid med engelske allmennpraKtikere som er interessert l gastroenterologl, og et manus er
ferdig til en bok om fordøyelse~sykdommer bengm~t på pa~ienter og
helszpersonell utenom le~er. Videre planlegges kurspakke om
dyspepst, og utvidet ddtakelse l studentundervl~ningen ved RIT
Hc!seoopJ·.·;njno;- Gruppas fire medlemmer er Igang med å skri".·e en
lærebok i helseopplysnin-s. Bokas arbeidst!tt.zl er "Helseopplysning l
primærh~l~etjenesten", og de regner med å ha manus ferdig l løpet a•1
høsten. De har hatt kontaltt med Publiserini\sutvalget og håper på å
fa boka ut i Allmennpraktikerbiblloteket.
Hejsesta" jon:t !~neste:

Forellgger ingen rapport l skrivende øyeblikk.

HIV-•:pidemlen: Dette er ei gr·uppe dannet etter lnltlatlv fra
Fagutva!set i Aplf, og de har :ltt ~ekretariat l Kristiansund. Det er ni
medlemmer i ·3ruppa, og d~n ~r sammensatt av allmennpraktil-'.ere,
spes1a!ie~er og inieksjonsmedisinere. De arbeider med å la~\' et
videoprogram i samar·beid med Pedagogisk avdeling J Dnlf og skal også
holde et kurs ior allmennorak\!kere 1 november -88. VIdere arbe1des
det med en håndbok om HiV-infeksjoner i allmennpraksis.
Hierte-kar: ·Gruppas produkt J 1987 "Høyt BT. NSAMs handllngspro~ram for allmennpraksis" er godt kjent for alle. Heftet er trykket
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l vel 7. 000 el<'.s<:mplarer o~ P.r sendt ut ~ratis til alle allm•mnpraktll'.ere samt en lang rekl~e anct1·e m?di:.ir.:.ke :p.esialister som
befatter seg med hypertensjon. Handl!n~.spro:;rammet har tått en
meget god respor.s, og sammen med han::llin;;~programmet for diabetes
er dette Ikke bare god reklame for NSAM, men også. for den faglige
k•nlltet og grundighet l norsk allmennmedisin.

den psyl~osostale delen av svan~er~.kapsom~.or~<?n. Dessut~?n er s;ruppa
ansvarlig for et av emnekur~a i AllmennmedJsin~l':. uke 1989.
Syl>eh lemsmed!stn: En målsetting for· gruppas syv medlemmer er
iagutvtl'.llng som !'.an bedre tilsynslegearbeid~t o-, forbedr<?
rekrutteringen til d•mne delen av allmennmedisinen. Gruppa sl;al
gjennomføre toda~ers Kurs for t!lsynsle&er, og flere kurs er planla~t.
De har også vurdert å lage et veiledningsprogram for praktisk
sykehjemsmed1sin.

Gruppa samler nå på real'.sjoner på handlingsprogrammet og håper å
ha en ny versJon ferdig l løpet av våren 1990
Av tanker fremover er det planer om å se nærmere på kolesterolspørsmålet ut fra en allmennmedisin:.\<:. vinkel.

Tcnd<>m?di«in: Tre av gruppas seks medlemmer er r.!.dgtvende
trygdeleger·_t tillegg til allmennpraktikere. Gruppa skal lage et 15
timers kurs l trygdemedisin. De ser også på muligheten tll å få l
stand et opplegg med "trygdepermer" der de viktigste kapitlene l
Folketrygden skal presenteres på en folkelig og poengtert måte.

InnvandrPrmedlsln: En bedre betegnelse er kanskje "helsetjenestetilbud til mnvandrere og flyktninger". Dette er en gruppe på 12
personer med vekt på at det også skal være med 'utenlandske leger.
De har brukt endel tid til å bli kjent, Ikke minst fordi mye av det
som skal arbeides med i gruppa kan være smertefullt for den enkelte
med bakgrunn i egne eriannger. Konkret har gruppa vært høringsInstans for materiale som er under utarbeidelse av Helsedirektoratet,
som omhandler undervisningsveiledning i helsearbeid for Innvandrere
og flyktninger.
Klinisk k lemi: Gruppas fire medlemmer har gjort en rekke enkeltprosjekter innen området laboratoriemedism relatert til allmennpraksis, hvorav to er publisert l Tidsskriftet. Planer framover er et
kurs om "Laboratoriet i allmennpraksis" og et kurs for legens
medarbeider. Gruppa vurderer om den skal ta på seg ansvaret for å
~krlve en bok om laboratoriet l allmennpraksis.
Klinisk ~l;'xolMj: Gr'uppa har Ikke vært så fl!nk!i' til å holde n.>gelmessJge møter siste året, men har vært aktive på andre fronter.
Arrangerte første kurs l klinisk sexologi l allmennpr·aksls jan. -88,
noe som skal bli et årlig kurstilbud ( neste kurs 6. -8.03.89, Soria
Moria). VIdere deltar gruppens medlemmer i sexologiuiJdervisnlngen
av medisinerstudenter l Oslo, arbeider med kursprogram for neste
Nordiske møte l klinisk sexologi hvor hovedtemaet skal være " KjønnIdentitet-rolle" (Soria Moria sept. -89), lager en video om den
vanskelige konsultasjon hvor bl. a. to sexologi~.ke konsultasjoner skal
være eksempler. Vi tygger ogs.l. p.l. tanken om en praktisk rettet
håndbok l klinisk sexologi for prlmærhel:etjenesten.
Skolelwlset !eneste: Gruppa har opphørt.
Svans:erskapsomson: Gruppa består av seks medlemmer med stor
geografisk spredning. De har ikke hatt noe orgamsert møte siste år,
bare brevkontakt. Av saker de arbeider med er litteratut'lesing som
eventuelt 'kal godkjennes som kurstimer i svangerskap,omsorg. De
arbeider også med måter å bedre arbeidet l praksis når det gjelder

Urjnveis!ldelser: Gruppa har sin base ved Institutt for allmennmedisin i Bergen med fem allmennpraktikere og fem referansepersoner fra spesialitetene l gynekologi, urologl, pedlatrl, geriatri og
mikrobiologi. Mye av aktiviteten l gruppa gjenspeiler at de er opptatt
med forskning l emnet. I tillegg planlegger de kurs og har startet
diskusjoner om å skrive metodebok/lærebok l emnet for allmennpraksis.
16.

Røntgenundersøkelser l allmennpraksis

Denne gruppa bie nedsatt av NSAMs styre våren 1987 for å se på muligheten
for å lage en røntgenbok for allmennpraktikere. Gruppa består nå av to
overleger l radiologi (Olav Heldaas og Aksel Ongre), samt to allmennpraktikere (Ellen Myraker og In~er Marie Stein~holt). Det var fl~re møter
høsten -S7/v~nteren -68, men arbo<tidet var tyngn• og vanskdigere enn d~
hadde forestilt seg. For tlcten ligger arbeidet nede, men det plantenes
gjenopptatt i løpet av høsten.
17.

Litteraturtjeneste for primærleger

I 1986 ble det etter Initiativ fra NSAM nedsatt et utvalg med representanter
fra 011, Aplf, NSAM, Oslo helseråds blbll<Otek og UB biomedisinske bibliotek.
Utvalget skulle se på tiltak for å bedre bibliotektjenesten for primærleger.
UB biomedisinske bibliotek påtok seg et klart ansvar for bibliotektjenesten
for norske primærleger, med mulighet til å trekke på den bibllotekfa~llg?
kompetan;e mnen pnmG~<nn~dism som finnes ved O~lo hei:.ed.d:. uluhotek.
Det ble videre gjort en fel!eshenvendelse fra Aplf, 011 og NSAM til Dnlf med
anmodning om å tllføn! UB biomedisinske bibliotek de nødvendige re~surser;
slik at de skulle kunne vte orimædegene ovennevnte service. Læ!l;eforeningen fant det ikke. nødvendig m-ed tiltak fra deres side, forcll de bl. a.
hadde vært ! kontakt med Oslo helseråds bibliotek som sa seg villig til å yte
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lltteraturservic~

overfor veiledergruppene. Den økonomiske kompensasjonen for denne tjenesten er ikke helt avklaret.

VI er egentlig tilbake der vi startet l 1986, og NSAM håper å få til et nytt
samarbeid med Aplf/011 om denne saken.
18.

Seminar om llstepasientsystemet

Fellesutvalget med Tor Robberstad fra Oil. Ola Storrø fra Aplf og Tor Anvlk
fra NSAM har laget terdi~ et opple 0 g til et das;s-semmar om emnet. Det er
søkt Sentralstynt om økonomisk dekning a•; seminaret. Saken er Ikke
behandlet l sknvende øyeblikk.

or~amsasJoner.

Selsl~apets medl~:mmer

er assos1ene medlemmP.r i de to
allmennpraktikerorganlsasjonene, WONCA og S!MG,
gj'mnom kollell.tlvt medlemsskap.
st~rste int~:rnasjonale

~skal

ha sm verdenskongress l 1989 l Israel og planle~ger sin
første e,uropei$1-.e regionale r.ongress ! Spania ! 1990. Nils Lonben; er
utnevnt av NSAM til å være bindeledd mellom det norske allmennmedisinske miljø ogWONCA (sk. "l!ason person"). I tillegg har vi
representanter i WONCA~ ulike underkomiteer: Standing commlttee~
ot classification: B.G. Bentsen, - education: S. Westin (avløser K.
Malterud), -1·esearch: D. Bruus~aard og S. Westin, - practice
management: G. E!le1·tsm. Aktiviteten l de ulike tomlteene har vært
varierende:

m.l'!ffi. har Ola Lilleholt som representant i styret. Han har deltatt l lo
19.

Grunnkurs l allmennmedisin

Herman Anker og hans veiledergruppe holdt grunnkurs, "Allmennmedisin
for allmennpraktikere", på Soria Moria l desember 1987.
20.

Kongsvold-semlnaret 5.-7. mal 1988

Seminaret kunne l år feire 5-års jubileum og avvek i ytre form og innhold
. ikke fra den tradisjon som etter hvert er blitt lagt. Første dag var preget
av McWhinneys tani'.er og ideer. Han holdt en innledning over temaet "Mot
en klinisk metode for allmennpraksis" som dannet basis ior gruppediskusjonene. Neste dag ble Innledet med videogrammer hvor vi så hvordan tre
ulike leger møtte samme pasi<mt. Dette ga oss nye perspektiver og
refleksjoner på selve konsultasjonsprosessen. Finn Wisløff, hematolog og
indremedisiner, ga oss til slutt synspunkter på muligheter og dilemmaer
Innen medisinen, sett med en sykehusleges øyne.
Nok en gang var kveldene og nettene kilde til inspirasjon og kreativitet i
underholdningens tjeneste.

21.

SIMGs vårk.ongress 1988

Denne ble avviklet i Trondheim i dagene 29. mai til 1. juni. Ca. 170 kolleger
fra 18 land deltok på kongressen som må kunne karakteriseres som en
suksess både faglig og ~osialt. Øi'.onomisk ;;a arram;ementet et overskudd
som ble delt mellom SIMG og de allmennpraktisercmde legers kurslond i
Trondheim/Sør~ Trøndelag. Primus motor !er hele arr~ngementet var Ola
Lilleholt.
22.

Internasjonalt samarbeid

NSAM har som ett av sine mål ! være bindeledd mellom norske allmennpraktikere og utenlandske allmennmedisinske miljøer og internasjonale

styremøter l 1988: ett i Tyskland l januar og det andre! forbindelse
med kongressen i Trondheim. Janecke The~en representerte NSAM l
et møte mellom SIMGs styre og de kollektivt tilsluttede foreningene
ved høstkongressen i Portschach l september -88. SIMGs aktiviteter
er sentrert omkring internasjonalt arbeid for å utvikle allmennmedisinens faglige innhold og kvalitet. Dette skjer dels gjennom
internasJonale allmennpraktlkerkongresser, dels gjennom arbeid l
fonkjellige komiteer og underutvalg med avgrensede oppgaver.
Ved ~lden av denne tradisjonelle aktiviteten må følgende interessante
trender refereres: SJMG arbeider med å tilpasse sin organisasjon og
arbeidsmetoder til det faktum at stadig flere av medlemmene er
kollektivt tilsluttet organisasjonen gjennom sine nasjonale foreninger,
f.eks. NSAM. Det arbeides med å endre SJMGs lover sllk at de
kollektivt tilsluttede medlemmene og deres representanter f!r
fremme sine synspunkter gjennom organlsa~jonens styrende or.ganer.
WONCA og ~ har på en måte delt kloden mellom seg. WONCA har
forholdsvis lite aktiviteter i Europa. SJMG har endel medlemmer l
alle verdensdeler, men har aldri arrangert kongresser utenfor
Europa. Forsøk på å iå i stand samarbeid mellom de to organisasjonene strandet ;w forskJellige grunner for ca. !O år siden. Det siste
året har det imidlertid <lært kontakter mellom styret i SIMG og
framtredende medlemmer l WONCAs styre for å vurdere mulighetene
for samarbeid på ny. Disse kontaktene har vært lovende og vil
kanskje kunne munne ut l et samarbeid mellom WONCA og SIMG o.m
aktiviteter i Europa.
Dag Sø'.'lk er HSAMs representant i "New Lccuwenhorst Gro up".
Dag Bruusgaard er chairman i EGPRW. Videre er Knut Holtedahl og
Åsa Rytter Evensen oppnevnt av Selskapet som vån representanter l
samme organisasjon for hhv 2 og 4 år.
Styret har vedtatt å deklce en reise pr. år pr. representant til de Internasjonale organer NSAM har oppnevnt representanter til.
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XortUdssUpendler ved norske kreftavdelinger

Landsforeningen mot Kreft, nå Den norske Kretttorenm~. har tor 1988
lnn•tllget fem stipend a 3 mnd. l lønnstnnn 25 til norske allmennpraktikere.
Stipendiatene skal gå Inn l avdelln:;ens arbeid i disse tre månedene, og det
'lr Ikke stilt krav om "produksjon" av vltensl<.apel!g kar.<~l<.ter. l 1988 er to
stipend ved DNR, to ved Haukeland og ett ved onkologtsk avdeling l Tromsø ..
25.

NSAM fremmet et forslag overfor Sentralstyret om å be WONCA flytte sin
verdenskongress l Israel til el tryggere og mmdre omstridt sted. Delte
gjorde vi som en reaksjon på Israels pol!W:k l de okkuperte områdene, og
da særlig med tanke på den siste tids hendelser på Vestbredden og l Ga2a.
Sentralstyret, på vegne av Lægeforeningen, fant Ikke å kunne fremme en
slik uttalelse overfor WONCA.
Representasjon

Inger Marie Steinsholt var Selskapets representant til .\rsmøtet l Dansk.
selskab for almen medlcin 1987.
Olav Rutle var styrets representant på Aplis generalforsamllng 1987.
Karin Rønning representerte styret på Olls årsmøte 1988.
Øystein Plhlstrøm, Jo Telje o~ Anne Hensrud deltok i Lægeiorenmgens
arbeidsseminar om etterutdanning for leg.:r utenom Institusjon.
Karin Rønning var NSAMs representant til nordisk fellesmøte vedrørende
allmennmedisin etter invitasjon fra SentralstjTet.
Olav Rutle er medlem av Lægeforeningens landsstyre.
Nordisk kongress l allmennmedism 1q91 skal arrangeres
og Olav Rutle er NSAMs repre~entanter l hc·.'edF.omitecn.

1

Norge. Jo TelJe

Ola Nord\•iste har erstattet Harald Slem l et utvalg nedsatt av Sentralstyret
for å vurden helsekontroller. I tillegg sitter Signe Flottorp l dette utvalget
som vår representant .

,

.

Jo Telje er med som NSAMs repres<"ntant l et redak3Jonsutval~ som skal
lage en målbesl<:rtvelse tor spesiaUstutdannelsen l allmennmedisin.
Aase Schrøder og Anne Hensrud stal være med ! en ny "tenkek.omlte" som
Oil har foreslått opprett~!. for å se nærm.-re på behovet for en nvisjon av
heftet "Tanker om morgendagens primærhelsetjeneste".
Troms, 1. oktober: 1988

Andre sak.er

Samarbeidskomiteen for legemlddel!ntormasjon har tatt lnltlatlv til å danne
en komite med representanter ira Aplf, NSAM og Samarbeidskomiteen for å
lage en kurspakke tll et emnekurs l farmakoterapi.

26.

.Jon Htlmar lvHs<?n <?r <;>ppn.;:vnt som Selskapets representant 1 «n ~r'Jppe
som ~<?r pa EDB i primærhelsetjenesten. Gruppen er dannet etter lmttati?
fra Oil.

Anne Hensrud
leder

