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NORSK SELSKAP
ALLMENNMEDISIN

FOR

o

ARSMELD/NG 1.10.89-15.9.90

1. Styret
Fra 1.1.90 Har styret hatt følgende sammensetning:
•

Anne Hensrud, Bardu

•

Fredrik Langballe, Raufoss- kasserer

•

Ola Lilleholt, Rindal- leder

•

Ellen Rygh, Arendal - møtereferent

•

Karin Rønning, Oslo- nestleder

•

Ase Schrøder, Bodø

•

Olav Thorsen, Stavanger

o

Varamedlemmer:
Marit Hegde-Næss, Oslo
Kirsten Rogstad, Bergen
Mona Søndenå, Kirkenes
Bjarne Haukeland, Bærum
Petter Øgar, Hornindal
Geir Erik Nilsen, Hamar
Det har vært avholdt sju styremøter og sju telefonmøter. Jens Eskerud har møtt som
observatør for Fagutvalget/Aplf, Signe Flottorp for OLL og Gunn Aadland for Utpostens
redaksjon.
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2. Sekretariat
May-Brith Mandt ved Institutt for allmennmedisin i Oslo har vært NSAM's sekretær fra
selskapets stiftelse. Hun har i alle år vært en uunnværlig koordinator og arbeidsmaur i
arbeidet med telefonhenvendelser, utsending av massepost, praktisk arbeide med kurs
etc ..
Hennes lønn er i dag kr. 1500.- pr. måned. l tillegg betaler NSAM en kompensaasjon
på kr. 1 O 000 .- pr. år til Institutt for allmennmedisin for bruk av telefon, porto , kopiering
o.a ..

3. Medlemmer

o

For å være fullt medlem av NSAM fordres det at en også er medlem av enten Aplf eller
011. Pr. 15.9.90 har 820 betalt medlemskontingent for 1990. l årsmeldinga for 1989 er
det pr. 15.9.89 angitt 1104 medlemmer. Innbetalingene av medlemskontingent er nokså
uryddig: noen betaler svært sent, noen ganger på årsvis etter innbetalingsfrist etc .. Noe
av dette tilskriver vi at vi ikke har en god purre rutine på kontingenten. Tallet 820 er
basert på en svært nøktern gjennomgang av kartotektet og innbetalingene, men alt i alt
har det trolig vært en viss nedgang i antall medlemmer.

4. Samarbeide med Aplf og 011 og Norsk
Bedriftslegeforening (NBLF)
Sammen med de overnevnte foreningene driver NSAM faglig arbeide med basis i norsk
allmennmedisin. 011 og Aplf har vært representert med observatører i NSAM's
styremøter. Det siste året har det vært to møter mellom ledere og nestledere i de fire
foreningene . Målet har vært å diskutere saker av felles interesse og eventuelt å åpne
for aktuelle samarbeidstiltak . Det er bestemt at det inntil videre vil bli to slike
kontaktmøter årlig. NSAM, Aplf, 011 og NBLF har etablert en felles gruppe med arbeider
med en felles presentasjon av førstelinjetjenesta under "Helse for alle 1991".
l 1989 sto NSAM og 011 som felles arrangør av Primærmedisinsk uke , et tiltak som var
vellykket på alle vis, og som inspirerer til framtidig samarbeide.
Norsk primærmedisin mot år 2000, "Tenkekomiteen av 1988" er også et
samarbeidstiltak der NSAM , 011 , Aplf og NBLF deltar i et tenkearbeide omkring vår
felles ideologi. Anne Hensrud og Åse Schrøder er NSAM's representanter i denne
komiteen . Det ser ut til at komiteen vil ha fullført sitt oppdrag pr. medio november 1990.
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5. NSAM's fond for allmennmedisinsk forskning.
Av fondets avkastning utdeles årlig et stipend på kr. i 0000.- til forskningsprosjekter,
ideutvikling og utredningsoppgaver innen allmennmedisin , eller som reisestipend i
tilknytning til slike oppgaver. Søkere utenom de sentrale forskningsmiljøene prioriteres.
Fondsstyret består av Herman Anker, Bente Aschim og Christian Borchgrevink.
Fondets statutter ble vedtatt på årsmøtet i 1986.
Stipendet er kunngjort i Tidsskriftet med søknadsfrist 1. september.

o

Ved årsmøtet i 1989 var det Anne Luise Kirkengen som mottok stipendet til et prosjekt
om sammenheng mellom seksuelt misbruk i barnalder og senere gynekologiske
lidelser.
For 1990-91 er stipendet delt mellom Benedicte Eskeland, Bergen, for et prosjekt om
jerntilførsel under svangerskap, og Marit Krohg, Kristiansund, for et prosjekt om
kvinneligere legers helsevaner, bl.a. bruk av cytologiske prøver.

6. Løvetannprisen
Løvetann prisen er styrets pris til en kollega som på en eller annen måte har utmerket
seg eller gjort en innsats for allmennmedisinen. Prisen består av et litografi av Barbara
Vagler og kr. 1000.-. Prisen er utlyst i Utposten og Tidsskriftet med frist for
forslagsstillere til i. septemeber.

O

l i 989 var det Arne Ivar Østensen som mottok prisen .
Svein Tjåland er tildelt prisen for i 990 .

o

7. Arsmøtet 1989
Dette var holdt på Soria Moria, Oslo, i forbindelse med Primærmedisinsk uke . Det var
45 fram møtte . Presidenten og Generalsekretæren i Dnlf var til stede under den første
delen av møtet. Representant for Dansk selskab for almenmedicin, Douglas Henderson
og representant/formann for Aplf, Are Løken, var også til stede.
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Jytte Ranberg, Olav Rutle og Anders Grimsmo hadde sagt fra seg gjenvalg til styret, og
Fredrik Langballe, Olav Thorsen og Ola Lilleholt kom inn i deres sted.
Av varamedlemmene gikk dermed Fredrik Langballe til styret, og Nils Lønberg, Ellen
Scheel, Inger Marie Steinsholt og Dag Søvik gikk ut som varamedlemmer. l deres sted
kom Marit Hegde-Næss, Kirsten Rogstad, Bjarne Haukeland, Petter Øgar og Geir Erik
Nilsen inn som nye varamedlemmer.

8. Scandinavian Journal of Primary Health Care

o

Fra 1984 har NSAM hatt kollektivt abonnement på SJPHC for sine medlemmer. På et
møte mellom de nordiske allmennmedisinske selskapene under den 6. Nordiske
kongress i Århus i 1989 ble det bestemt at det skulle velges en nasjonal redaktør fra
hvert av de respektive selskaper. Even Lærum er nasjonal redaktør for Norge og
Christian Borchgrevink er hovedredaktør. Almquist og Wiksell står som eiere av
tidsskriftet.

9. Medlemsbrev
Det har vært sendt ut 4 medlemsbrev samt en oversikt over de aktiviteter/tilbud NSAM
har, " medlemstilbud" .

1O. Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Legger fram egen melding for årsmøtet.

11 . Publiseringsutvalget
Legger fram egen melding for årsmøtet.
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12. Selvevalueringutvalget
Medlemmer av utvalget har vært Bente Aschim, Sonja Fossum, Sten Erik Hessling,
Olav Rutle og Erik Lindberg. Utvalget har utarbeidet sju skjemaer for sjølevaluering.
Disse skjemaene kan leveres av NSAM's sekretariat.

13. Primærmedisinens informatikkutvalg

o

Legger fram egen melding for årsmøtet.

14. Klassifikasjonsutvalget
l juni i 990 oppnevnte NSAM's styre et nytt permanent utvalg, Klassifikasjonsutvalget.
Utvalget skal medvirke til at det i norsk allmennmedisin innføres felles og
hensiktsmessige klassifikasjonssystemer for kontaktårsaker, diagnoser, prosedyrer o.a.
med utgangspunkt International Classification for Primary Health Care (ICPC). Utvalget
består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlem mer i utvalget er fra
i 990: Bent Guttorm Bentsen , Per Hjortdahl , Arnt Olav Ree og Toralf Hasvold . i 3.

o

15. Medarbeidernes utdanning
Etter initiativ fra NSAM ble det i i 986 nedsatt en gruppe som skulle komme med forslag
til hvordan våre medarbeidere skulle få en bedre videre- og etterutdanning. Rapport fra
dette arbeidet ble lagt fram for NSAM's styre sommeren i987 . Denne beskrev dagens
tilbud , behovet for etterutdanning og hvordan dette behovet best kunne dekkes. En
felles henvendelse fra NSAM , 011, Aplf, NBLF og PSL overfor Dnlf ble besvar med at
dette var en sak som primært burde organiseres av andre enn legenes organisasjoner,
bl.a. under henvisninge til de pliktene kommunene har i følge Lov om
kom mu nehelsetjenesta.
l løpet av i 990 er det opprettet et nytt felles utvalg som skal vurdere eventuelle nye
initiativ. Aplf har oppnevnt Agnes Østlie og Anne K. Christophersen, og 011 har
oppnevnt Trygve Aanjesen til dette utvalget. Øystein Pihlstøm er NSAM's representant.
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16. Røntgenbruk i allmennpraksis
Denne gruppa ble nedsatt våren 1987 av NSAM's styre for å lage en veiledning (hefte
eller bok) i bruk av røntgen for allmennpraktikere. Si den våren 198 8 har gru ppa bestått
av røntgenoverlege Ola Heldaas og allmennpraktiker Inger Marie Steinsholt, begge
Kongsberg , samt røntgenoverlege Aksel Ongre og kommunelege Ellen Rygh , begge
Arendal. Gruppa rapporterer at det siste året har vært fruktbart, og at endelig manus
begynner å ta form . Gruppas to primærleger har fått allmennpraktikerstipend for å
jobbe med dette.

17. Referansegruppene
Av disse er det pr. datum registrert 20 stk. Aktiviteten er varierende, men de fleste av
gruppene lever og samarbeider om sine forskjellige temaer.
Også i dette året har det vært mulig å dekke dokumenterte utgifter inntil kr. 5000.- til
arbeidet i hver gruppe. Det er ikke kommet regninger fra alle , og NSAM's styre er
innstilt på å holde fast ved prinsippet om denne støtten så langt økonomien holder.

Rapporter fra gruppene, i alfabetisk rekkefølge:
Allmennmedisinsk kvinneforskning
Kontakt: Kirsti Malterud
Det vises til vedlagt kopi av årsmelding fra denne gruppa.

Allmennmedisinsk filosofi
Kontakt: Ola Lilleholt
Gruppa har 20 medlemmer hadde ansvaret for kurset "Fra teori til klinikk" under
Primærmedisinsk uke 1989 og står som ansvarlige for Kongsvoldseminaret 1991.
Gruppa har tumlet med planer om en bokutgivelse, men foreløbig har ikke dette
medført noen konkrete initiativ utover diskusjonsstadiet. Større og mindre deler av
gruppa er påpasselige med å finne sammen i forbindelse med kurs og møter. Til nå har
det ikke vært mulig å finne en anledning til å samle absolutt alle til et enkelt møte .

Astma og allergi
Kontakt: Arnulf Lang ham mer
Gruppa arbeider med et handlingsprogarm for asthma bronchiale hos barn og ungdom,
og manus til programmet forventes å foreligge klart til trykking i løpet av
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november/desember 1990. l gruppa deltar både allmenn medisinere og spesialister i
pediatri.

Diabetes
Kontakt: Kristian Midthjell
Det vises til vedlagt kopi av årsmelding fra denne gruppa .

Diagnostikk/beslutningsteori
Kontakt: Svein Z. Bratland

o

Svein Z. Bratland var som representant for denne gruppa invitert til å holde innlegg på
Kongsvoldmøtet og under årets Geilokurs. Ellers rapporterer han at aktiviteten i gruppa
har vært beskjeden .

Gastroenterolog i
Kontakt: Pål Kristensen
Dette er en blandet gruppe med både allmennpraktikere og spesialister. Gruppa er
involvert i flere større og forskningsprosjekter og markerer seg både i
kurssammenhenger og med publikasjoner av forskjellig slag. To av medlemmene i
gruppa har NAVF-stipender.

Helseopplysning
Kontakt: Odd Winge

o

Gruppa har 4 medlemmer og rapporterer følgende: "Det siste året har gruppas arbeide
bestått i å fullføre læreboken i helseopplysning. Første versjon av manus var klart
allerede i desember 1988, men etter ny gjennomgang og etter å ha fått råd og
oppmuntring besluttet vi oss for å gjennomarbeide manus en gang til, og skrive til flere
kapitler, slik at sluttproduktet ble en bok, og ikke et hefte , som var det opprinnelige
målet. Vi har hatt 4 samlinger dette året. Ellers ha kontakten gått over brev eller via
telefonkonferanser.
Etter en skrivespurt senhøstes 1989 kunne vi levere et manuskript og skrive under
kontrakt med forlaget. Arbeidet har siden gått på fin lesning og kritisk gjennomgang av
alle detaljer. etter noen forsinkelser var boken klar for salg i slutten av august.
Planene videre er å skrive et handlingsprogram for helseopplysning med bakgrunn i
boka og den litteraturen som vi har gått gjennom . Foreløbig holder vi på med en skisse
og prøver å finne ut hvor sto r en slik arbeidsoppgave kan bli. Det kan nå være naturlig
å invitere til å ta opp nye medlemmer, f.eks . til å starte en ny firerbande med nært
samarbeide til den opprinnelige ."
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Helsestasjonstjeneste
Kontakt: Frode Heian
Etter at Helsestasjonshåndboka og studieprogram met for helsestasjonsarbeide kom ut i
i 989 har gruppa vært inne i en refraktær- eller rekreasjonsperiode. Gruppa medvirket
til seminaret "Helsetjenesten for barn mot år 2000". Imidlertid rapporterer gruppa om
sporadiske kontakter og planer om å ta opp aktiviteten igjen denne høsten.

HIV
Kontakt: Pål Voltersvik
Gruppa er blandet med både allmennmedisinere og spesialister. To av medlemmene i
gruppa har i perioden i 987-89 etter tur hatt vervet som generalsekretær i
Landsforeningen mot AIDS. Gruppa er blitt støttet økonomisk av Helsedirektoratet.
Gruppa har laget en grundig arbeidsplan som omfatter utarbeidelse og arrangement av
kurs/symposier, handlingsprogrammer, videoer, og veilederhefter i samarbeide med
Helsedirektoratet, Dnlf's pedagogiske avdeling og Universitetet i Oslo. Gruppa er
representert i prosjektet "Handlingsplan mot seksuelt overførbare sykdommer" .

o

Høyt blodtrykk
Kontakt: Jostein Holm en
Som kjent sendte gruppa ut sitt handl ingsprogram i i 987 . Våren i 990 var det sendt ut
et spørreskjema til et tilfeldig/randomisert utvalg av allm menn praktiserende leger i hele
landet for å evaluere legene erfaringer med dette programmet og handlingsprogrammet
for diabetes. Evalueringsprosjektet gjennomføres under ledelse av Michael de Vibe i
samarbeide med Sosialdepartementet. Det er meninga at denne rapporten skal følges
av en revisjon av handlingsprogarmmet i samarbeide med den opprinnelige
ekspertgruppa. Gruppa holder sammen bl.a. ved å utveksle relevant litteratur.

lnnvandrermedisin
Kontakt: Nan Færden
Fra gruppas årsrapport: "Gruppa består av en kjerne på i O medlemmer og i0-20
"assosierte". Halvparten av medlemmene har innvandrer-/flyktninge- eller
asylbakgrunn. Tema under møtene har vært utveksling av erfaringer og oppfatninger av
norsk helsevesen til sammenligning med de utenlandske legers erfaring fra sitt
hjemlands helsevesen. Dette har gitt mulighet til læring om kultur, helseoppfatning ,
tradisjon og behandlingsrutiner i andre land . En del av legene har
flyktninge-/asylbakgrunn, og strevet mye med å få norsk autorisasjon. Ikke fordi deres
kunnskaper i medisin er dårlige, mn fordi reglene er innfløkte og dels diskriminerende
mot ikke-vestl ige leger. Det har medført at vi har tatt kontakt med legeforeningen , Det
medisinske fakultet i Oslo og Helsedirektoratet for å diskutere vår erfaringer med disse
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reglene. Vi har møtt stor velvillighet og innrømmelse, og vi håper at når neste
årsmelding skrives, er reglene forenklet og gjort like for alle utenlandske leger."
Rapporten avslutter med at gruppa er åpen for nye medlem mer.

Klinisk kjemi
Kontakt Sverre Sandberg
Det er ikke kommet årsrapport fra denne gruppa .

Klinisk sexologi
Kontakt: Kjell-Olav B. Svendsen

Q

Det er ikke kommet årsrapport fra denne gruppa, men vi har kjennskap til at de har
arrangert et kurs i sexologi våren 1990.

Omsorg ved livet slutt
Kontakt Anders R. Seim
Fra årsrapporten : "Gruppa kom igang høsten 1989 og har etter hvert fått 5 aktive
medlemmer samt 2 positive kolleger som har meldt sin interesse og blir med fra høsten
1990. Første året har vi hatt 4 møter. etter en innledende fase der vi drøftet mulige
arbeidsmåter har vi bl.a. evaluert et dataprodukt som var tenkt markedsført blandt
primærleger til bruk under symptomatisk behandling av pasienter i livets sluttfaser. En i
gruppen er også oppnevnt til Omsorgsrådet i kreftforeningen es regi , mens en annen er
vararepresentant. Vi tenker ikke å lage noen ny publikasjon men ser frem til å arbeide
for bedret omsorg ved livets slutt på en rekke andre måter."

Personlig dokumentasjon
Kontakt Ola Lilleholt
Dette er en svært løs gruppe uten systematiske aktiviteter i 1990. Gruppemedlemmene
Janecke Thesen og Ola Lilleholt var ansvarlig for kurs om personlig dokumentasjon
under Primærmedisinsk uke 1989. Ola Lilleholt har vært invitert til å presentere temaet
under et par kurs i løpet 1990.

Psykiatri for allmennpraktikere
Kontakt Olav Thorsen
Årsrapport: "Gruppa ble konstituert i 1989 med 4 medlemmer, Johnny Mjell og Olav
Thorsen, allmennpraktikere, Åse Lavegg Mjell og Gerd-Ragna Bloch Thorsen,
psykiatere. Gruppa har hatt to møter, og har hatt som hovedmålsetnign å jobbe med en
bok om psykiatri i allmennpraktikerserien. Pr. dags dato er Åse L. og Johnny M. trådt ut
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av gruppa, mens de to resterende forsetter å jobbe med psykiatriboka. Folk som kan
være interessert i å komme med i gruppa kan henvende seg til Olav T."

Svangerskapsomsorg
Kontakt: Reidun Førde
Gruppa har 6 mdlem mer og har sendt slik årsrapport: "Aktiviteten i referansegruppa
som gruppe har vore liten etterr Primærmedisisnk uke på Soria Moria i oktober i fjor, då
to av oss utgjorde heile kurskomiteen for eit emnekurs med 150 kursdeltakarar. Noen
av oss er involvert i revidering av boka "Svangerskapsomsorg i allmennpraksis" utgitt
på Universitertsforlaget første gang i 1985.
Under Nordisk kongress i Oslo i juni 1991 skal det arrangerast eit symposium under
tema "Fra svangerskapskontroll til svangerskapsomsorg". Noen av medlemmene i
gruppa er aktive i planleggeinga og organiseringa av dette."

Sykehjemsmedisin
Kontakt: Per Steinar Steinsvoll
Årsrapport: "Referansegruppen i sykehjemsmedisin avholdt kurset "Legearbeid i
sykhjem" under Primærmedisinsk uke 1989. Gruppen har hatt møte i Oslo i januar og i
Finnsnes i mai d.å. for planlegging og gjennomføring av definerte oppgaver: Høstkurs i
Kristiansand og Vinterkurs i Oslo. Vår mer langsiktige målsetting er å utarbeide
"Håndbok i sykhjemsmedisin"."

Trygdemedisin
Kontakt: Bernt Daltveit
Det er ikke kommet årsrapport fra denne gruppa.

o
Urinvegssykdommer
Kontakt: Steinar Hunskår
Årsrapport: "Referansegruppa består framleis av personar som driv forskning på
området, men har det siste året konsentrert seg om undervisnings- og
informasjonsarbeid. l februar heldt vi eit svært vellukka 3-dagars kurs i Bergen :
"Urinvegssjukdommar for allmennpraktikarar" . Kurset vert gjentatt i februar 1991 .
Medlem mane har dels vore forfattarar til artiklar og dels fått andre til å skrive artiklar om
urinvegssjukdommar i allmennpraksis. Fleire slike er under arbeid . Medlemmene har
halde ei rekke foredrag. l tida framover vil vi halde fram med dei same aktivitetane:
Kurs, foredrag og forskning om urinvegssjukdommar. To av medlemmene i gruppa
skriv for tida kapitlet om nyresjukdommar i eit nytt medisinsk leksikon .
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18. NSAM's engasjement i fremme av allmennmedisinsk
forskning
l NSAM's formålsparagraf heter det bl.a. at selskapet skal arbeide for å fremme
allemennmedisinsk forskning. l praksis har det til nå mest konkret vært markert ved
representasjon i Allmennmedisinsk forskningsutvalg og gjennom NSAM's
forskningsfond. Det er heller ikke urealistisk å ta med i vurderinga NSAM's rolle som et
møte- og inspirasjonsforum for allmennpratikere fra hele landet.
Pr. oktober 1990 står norsk allmennmedisinsk forskning overfor nye og store
utfordringer. Bl.a. er det en stor skuffelse og en bremse at NAVF's Program for
allmennmedisinsk forskning opphører etter 4-5 års funksjonstid. Allmennmedisinsk
forskningsutvalg vil sammen med universitetsinstitutta for samfunns- og
allmennmedisin stå sentralt i et arbeide med å utvikle alternative muligheter for
allmennmedisinsk forskning. Både i historisk og internasjonalt perspektiv er den faglige
aktiviteten i norsk allmennmedisin stor. Nye og store muligheter åpner seg for
epidemiologisk forskning i forbindelse med at et stort antall allmenn medisinere tar i
bruk datajournaler. Tilsammen tilsier dette at det nå er tid for ikke å trappe ned, men å
øke innsatsen i allmennmedisinsk forskning. Forholdsvis lett skulle det nå være mulig å
høste frukter av det utviklingsarbeidet som det har vært satset på de siste åra.

19. Kongsvoldseminaret 1990
En kurskomite fra Bergensområdet bestående av Svein Z. Bratland, Toril Lømsland,
Nils Magerøy og Erling Åserud hadde satt sammen en kursmeny som både var allsidig
og velsmakende . Faglig og sosialt sett var dette en suksess slik som i tidligere år. l tid
falt seminaret omtrent sammen med Nidaroskongressens attraksjoner. Trolig er dette
hovedgrunnen til at seminaret ikke var fulltegnet dette året.

20. Korttidsstipendier ved norske kreftavdelinger
Også i 1990 har Den norske kreftforening innvilget 6 stipendier a 3 måneder i
lønnstrinn 25 til norske allmennpraktikere. Stipendiatene er gått inn i avdelingenes
arbeide i de 3 månedene, og det er ikke blitt stilt krav om "vitenskapelig produksjon" .
Liksom i tidligere år har antallet søkere vært større enn antallet stipendier. Rapporter
fra dem som har mottatt stipendiene tyder på at de har opplevd tida i kreftavdelingene
som svært utbytterik.
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21. Internasjonalt samarbeid
l våre lover heter det at NSAM skal være et bindeledd mellom norske allmennpraktikere
og utenlandske og internasjoanle allmennpraktikerorganisasjoner. NSAM's medlemmer
er gjennom sitt medlemskap såkalt "kollektive" ("corporate") medlemmer i de to største
allmennpraktikerorganisasjonene , SIMG og WONCA.

WONCA

(World Organization of National Colleges, Academies and Academic
Associations of General Practitioners/family Physicians) ble stiftet i 1972 og har til nå
hatt hoveddelen av sine medlemmer i Amerika og Asia. De har i mange år hatt status
som rapporterende organisasjoner til WHO og UNICEF. De siste åra har WONCA
trappet opp sine aktiviteter i Europaregionen, bl.a. vil det første regionale møtet for
Europa finne sted i Barcelona i desember 1990. NSAM har følgende representanter i
WONCA's organer Standing committees of
•

classification - Bent Guttorm Bentsen

•

education -Steinar Westin

•

research- Dag Bruusgaard og Steinar Westin

•

practice management- Guttorm Eilertsen

Olav Rutle er vår kontakt i gruppa som arbeider med kvalitetssikring
Nils Lønberg er "liason" person mellom WONCA, NSAM og det norske
allmennmedisinske miljøet.

o

Et bredt sammensatt internasjonalt utvalg fra WONCA med Bent Guttorm Bentsen som
norsk representant har fra 1983 arbeidet med "WONCA Statement on the Role of the
General Practitoner/Family Physician in Health Care Systems" . Dette arbeidet er
sluttført i 1990, og dokumentet vil bli distribuert i trykket form tidlig i 1991 .
WONCA's klassifikasjoner for primærhelsetjenesten (ICPC) er oversatt til norsk og er
under trykking . Bent Guttorm Bentsen har i mange år deltatt i WONCA's arbeide med
denne saka. Som nevnt ovenfor har NSAM's nye klassifiksjonsutvalg som sitt oppdrag
å arbeide for bruk av klassifikasjonene i norsk allmennmedisin. WONCA arbeider videre
med forskjellige klassifikasjonssystemer, bl.a. for funksjonsevenmåling. Dette har
foreløbig resultert i en bok som nettopp er utkommet på Springer forlag: "Functional
Status Measurement in Primary Care". Gjennom WONCA er det også en del norske
allmennpraktikere som deltar i utprøving av "Dartmouth COOP Funtional Status
Charts".
WONCA's 16. verdenskongress skal holdes i Vancouver i 1992, og NSAM er allerede
kontaktet i anledning forberedelsene til kongressen. Bl.a. kan det meldes at Lysaker
Reisebyrå er engasjert til å stå som arrangør av et felles reisearrangement.

SIMG (Societas lnternationalis Medicinae Generalis) ble stiftet i 1959 i Wien. Dette er
en organisasjon med hovedtyngden av medlemmer fra Europa, både de østlige og
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vestlige deler. President fra høsten 1990 er Eberhard Hesse fra Tyskland . Han avløste
da engelske Lotte Newman. Ola Lilleholt har fra 1986 sittet som norsk observatør i
SIMG's styre.
Under Lotte Newman's periode som president i SIMG har det vært tatt viktige initiativ
for å koordinere aktivitetene i SIMG og WONCA. Bl.a. hadde SIMG ansvaret for en
sesjon under WONCA's verdenskongress i Israel i 1989. Pr. høsten 1990 tyder mye på
at samarbeidet mellom de to organisasjonene vil bli utviklet videre.

EGPRW

(European General Practice Research Workshop) har sine røtter i SIMG og
arbeider som fremme av allmennmedisinsk forskning. Åsa Rytter Evensen og Knut
Holtedahl er NSAM's representanter i denne organisajonen.

The New Leeuwenhorst Group er vesentlig basert i Europaregionen og arbeider
med allmennmedisinsk pedagogikk, videre- og etterutdannelse. Dag H. Søvik er
NSAM's representant i denne gruppa.
l prinsippet har NSAM dekket em reise pr. år. pr. representant i disse internasjonale
organene. Aktiviteten er varierende , men det er ingen tvil om at disse representantene
til nå også har måttet ha en så stor interesse for internasjonalt utviklingsarbeide at de
har måttet finansiere en del av aktiviteten av egen konto.
Det har etterhvert bygget seg opp en god og solid tradisjon med gjensidig
representasjon på årsmøter og i en del andre sammenhenger mellom Dansk selskab
for almenmedisin og NSAM . Ved noen anledninger har det også kommet
representanter fra Sverige og Island . Alle de nordiske foreningene har deltatt i
komitearbeide i forbindelse med de nordiske kongressene.

22. Nordisk kongress i Oslo 1991
Sammen med Institutt for allmennmedisin i Oslo er NSAM ansvarlig for Nordisk
kongress i Oslo 26 .-29 . juni 1991. Tema for kongressen er Konsultasjonen- visjon og
virkelighet. Olav Rutle og Jo Telje er NSAM's representanter i hovedkomiteen . Vi
oppfordrer alle norske kolleger til å presentere akteuelle forskningsarbeider under
sesjonen for frie foredrag og/eller i postersesjonen.

8. oktober 1990

Ola Lilleholt, leder
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REF:NSAMREG1.TAF
Utlkr: 9110 1990

REGNSKAP FOR NORSK SELSKAP FOR ALLMENNMEDISIN
PERIODEN 16.9.89 - 25.9.90
BUDSJETI
DETIE AR

REGNSKAP
DETIEAR

202.785

315.000

275.859

300.000

7.216

7.216

3.747

5.000

21.366

20.000

199.254

75.000

231.368

335.000

479.223

380.000

Styremøter

54.950

60.000

89.198

100.000

Kontor, porto, sekretær

49.475

55.000

50.997

65.000

Scand. Journ. Prim Health Care

72.922

80.000

73.932

80.000

Representasjon

59.814

50.000

16.216

35.000

9.125

10.000

18.119

20.000

Underutvalg

21.232

25.000

21.270

30.000

Referansegrupper

20.588

40.000

24.820

40.000

Andre utgifter

12.288

15.000

3.257

10.000

Samlete utgifter

300.397

335.000

307.809

380.000

BALANSE

-69.028

REGNSKAP
FORRIGE AR

BUDSJETI·
FORSLAG

INNTEKTER
Medlemskontingent
Renter
Andre inntekter
Samlete inntekter
UTGIFTER

Medl.avg. WONCA/SIMG

o

+171.414

o

HOVEDOVERSIKT
Overført fra forr. rsk. år

45.450

Overskudd/underskudd

171 .414

Overføres neste rsk. år

216.501

Bergen bank

26.383

Postgiro

90.118

Kapitalkonto

100.000

Sum

216.501

Raufoss, 3/1O1990

Oslo, 1 1990

Fredrik Langballe, kasserer

Bente Aschim, revisor

Olav Asgard, revisor

