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l. ÅRSMØTET 1992 
Årsmøtet ble avholdt under Primærmedisinsk uke 07 .10.92. Det var 40 fremmøtte medlemmer. 
Til møteledq ble valgt Steinar Westin. Elisabeth Swensen og Marit Hegde Næss ble valgt som 
referenter. Arsmeldingen ble presentert av leder Olav Thorsen, og godkjent med enkelte 
mindre rettelser. Det vises til tidligere utsendt referat fra Årsmøtet. Deretter ble styrets prinsipp
og arbeidsprogram presentert. Dette avstedkom endel debatt, men fikk ellers Årsmøtets 
tilslutning. Regnskap og nytt budsjett ble deretter presentert av kasserer Karin Breckan og 
godkjent. 

Valg 
Dette året var det valg på representanter til permanente underutvalg. Til Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (AFU) ble Trine Bjørner Dybwad valgt inn i stedet for Signe Flottorp. Anne 
Mathilde Hanstad, Olav Rutle, Bjarne Haukeland og Anne Kathrine Nore ble valgt inn i 
NSAMs nye permanente underutvalg: K valitetssikringsutvalget. Ellers ble årsmøtets deltakere 
informert om at Bjarne Haukeland hadde gått inn som styremedlem i stedet for Sverre 
Lundevall, som hadde bedt seg fritatt fra høsten -92. 

Løvetannprisen 1992 ble utdelt på festen om kvelden 07.10.92 og gikk til Åse Schrøder, 
Bodø, mangeårig aktivt medlem i NSAM og styremedlem i forrige styreperiode. Prisen består 
av en litografi av Barbara Vogler og kr. 1.000. 

2. STYRETS ARBEID 
Styremøter 
Styret for NSAM i denne perioden har vært Olav Thorsen (leder), Marit Hegde Næss 
(nestleder), Karin Breckan (kasserer), Dag Bruusgaard, Ola Lilleholt, Elisabeth Swensen og 
Bjarne Haukeland (i stedet for Sverre Lundevall). Irene Hetlevik, Sverre Lundevall og Mona 
Søndenaa har vært vararepresentanter. Observatører i styret har vært .Johnny Mjell fra 
Fagutvalget, Aplf. 011 har ikke ønsket å ha observatør i denne perioden. 

Styret har hatt i alt syv styremøter, hvorav et arbeidsseminar over tre dager. Våren -93 ble det 
avholdt felles styremøter med OLL og Aplf. I løpet av 1993 har det nye styret behandlet over 
100 saker. Mye av styrets arbeid har også dette året gått med til å lage høringsuttalelser på 
aktuelle saker. Forøvrig har styret også i denne perioden vært opptatt av NSAMs profil, både 
innad overfor medlemmene og utad i forhold til andre spesialforeninger. Styret har også brukt 
mye krefter på forberedelsene til 10-årsmarkeringen under Nidaros-kongressen og 
spesialnummeret av Utposten som utgis i den forbindelse. 

Rekruttering 
Styret fikk i 1992 utarbeidet en ny brosjyre for Selskapet. Denne ble utsendt til alle registrerte 
primærleger i landet, og kampanjen resulterte i mer enn 200 nye medlemmer. 

Medlemsbrev 
Det er sendt ut i alt fire medlemsbrev til NSAMs medlemmer, med informasjon om styrets 
arbeid og om ting som NSAM ellers er opptatt av. Fra våren - 93 er medlemsbrevene sendt som 
vedlegg til Scandinavian Journal of Primary Health Care. 
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3. SEKRETARIAT 
May-Brith Mandt ved Institutt for allmennmedisin i Oslo er Selskapets sekretær, betalt for 1/5 
stilling, slik hun har vært like fra starten i 1983. Styret vil berømme hennes glødende 
engasjement og store velvillighet til å stille opp for foreningen ved forskjellige anledninger. 

4. MEDLEMMER 
NSAM har pr. 15.09.93 ca. 1.000 medlemmer. Dette er 200 flere enn for ett år siden. Arbeidet 
med å øke medlemsmassen vil fortsatt bli prioritert i tiden fremover. 

5. FELLESMØTER MED APLF, OLL, NBFL. 
Styret har som nevnt ovenfor hatt fellesmøter med styrene i Oil og Aplf. NSAM deltar også i de 
felles ledermøtene med Aplf, OLL og NBLF, som avholdes to ganger årlig. Her diskuteres 
felles problemer og muligheter for samarbeid i forhold til aktuelle saker, samtidig som det 
utveksles informasjon og drøftes felles interesser i slike saker. Møtet med Aplfs styre resulterte 
i at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to fra hver forening, for å se på forholdet 
mellom foreningene i fremtiden, arbeids- og ansvarsfordeling o.l, Olav Thorsen og Bjarne 
Haukeland fra NSAM og Håkon Ebbing og Johnny Mjell fra Aplf. 

6. UNDERUTVALGENE: 
NSAM har fem faste underutvalg: 

* ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSUTVALG (AFU) har medlemmer fra 
NSAM, APLF, OLL og de allmennmedisinske instituttene. Leder er Geir Jacobsen, 
Trondheim. Utvalget vurderer forskningsprotokoller fra industrien og tildeler allmenn
praktikerstipend. 

* PUBLISERINGSUTV ALGET (PU) har fem medlemmer. Leder for utvalget er nå Roar 
Johnsen, Tromsø. PU samarbeider med TANO om utgivelser i Allmennpraktikerserien. I 
denne perioden har et hefte blitt utgitt, nemlig Handlingsplan for revmatologi i allmennpraksis. 

* KLASSIFIKASJONSUTV ALGET (KU) ledes av Arnt Ole Ree, Sandefjord. Utvalget 
har fem medlemmer. Arbeidet de siste to årene har vært preget av innføringen av ICPC i norsk 
allmennmedisin. Dette har skjedd i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for informasjons
teknologi i helsetjenesten, Trondheim). Arbeidet står fortsatt noe i stampe pga. økonomiske 
problemer. 

* KV ALITETSSIKRINGSUTV ALGET (KSU) ble opprettet høsten -92, og er en 
erstatning for og videreføring av Selvevalueringsutvalget. Olav Rutle, Oslo, sitter fortsatt i dette 
utvalget, sammen med tre andre medlemmer. 

* DET FELLES EDB-UTVALG har seks medlemmer, og fra NSAM sitter Fredrik 
Langballe, Raufoss og Bent Larsen, Halden. Mye av arbeidet de siste to årene har vært relatert 
til innføringen av ICPC og Basis Data Sett (BDS). 

7. REFERANSEGRUPPENE 
NSAM har pr. idag 18 referansegrupper som er åpne for alle interesserte. Aktiviteten er 
varierende, tildels meget stor og arbeidsformen er også ulik . Gruppene er: 

* astma og allergi: kontaktperson: Arne Gericke, Namskogan. Gruppen utga i 1991 
Handlingsprogrammet for behandling av astma hos barn og unge. Det arbeides nå med 
en dataversjon av programmet. 

* diabetes: kontaktperson Tor Claudi, Bodø, seks medlemmer. Syv møter avholdt i løpet av 
dette året. Gruppen har jobbet med revisjon av Handlingsprogrammet for diabetes og 
en EDB-versjon. Gruppen er representert i "Styringsgruppen for gjennomføring av St. 
Vincenterklæringen i Norge" som er oppnevnt av Helsedirektoratet. I tillegg til den 
Økonomiske stØtten fra NSAM (kr. 5.000.-) har gruppen i år fått kr. 21.500.- fra 
Norges Diabetesforbund til dekning av utgifter i forbindelse med møtene. 

2 



* gastroenterologi:: kontaktperson: Pål Kristensen Ranheim. Gruppen består av allmenn
praktikere tilknyttet Gastrogruppen i Trondheim. 

*helseopplysning: kontaktperson: Bård Natvig, Nittedal. I 1992 fikk gruppen 150.000 kr. 
av Helsedirektoratet for å jobbe med et Handlingsprogram for helseopplysning. I 
forbindelse med dette arbeidet har gruppen knyttet til seg en kompetansegruppe med 
representanter fra Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen, Legeforeningen, HEMIL
senteret og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Programmet antas å bli ferdig i 
løpet av 1993. 

*helsestasjonsarbeid: kontaktperson Frode Heian, Molde. Ansvarlig for ett årlig kurs, 
samt opptatt av skolering av helsestasjonsleger. 

* hypertensjon: fem medlemmer, kontaktperson: Jostein Holmen, Verdal. Gruppen har 
tidligere utgitt Handlingsplan for hypertensjons-behandling i 1987, og er nå i gang med 
å revidere dette, i tillegg til at det arbeides med en dataversjon av handlingsprogrammet. 

*idrettsmedisin: kontaktperson Christoffer Vik, Våler. Interesserte kan melde seg. 
* innvandrermedisin: kontaktperson Ann Færden, Oslo. Gruppen hadde høsten -92 

ansvaret for kurs på Primærmedisinsk uke, og har gitt ut egen informasjonsbrosjyre for 
utenlandske leger i Norge. 

* klinisk sexologi: kontaktperson Kjell-Olav B.Svendsen, Oslo. Arrangerer årlige kurs for 
priomærleger og andre interesserte og er involvert i ulike aktiviteter i det nordiske 
sexologiske miljø. 

* kvinneforskning: kontaktperson: Kirsti Malteruq, Bergen. Ingen felles gruppeaktivitet 
siste året. 

*medisinsk filosofi: kontaktperson Morten Lindbæk, Stokke. Gruppen var ansvarlig for to 
dagers kurs på Primærmedisinsk uke 1992 med bokutgivelse høsten 1993: Allmenn
medisinsk filosofi (TANO). Gruppen har utarbeidet kursopplegg for spesialist
utdanningen. 

*omsorg ved livets slutt: kontaktperson Anders R Seim, Fagerstrand. Våren 1993 var 
gruppen ansvarlig for Kongsvold seminaret. Arbeider nå med et eget kursopplegg i 
forbindelse med spesialistutdannelsen i allmennmedisin. 

*psykiatri: kontaktperson Olav Thorsen, Stavanger. Fortsatt problemer med rekruttering til 
gruppa. Interesserte kan melde seg. 

*røntgen: Ellen Rygh og Inger Marie Steinsholt. Utgav Røntgenboka i 1992. 
* sykehjemsmedisin: kontaktperson Knut Mamen, Bærum. Gruppen har fått midler av 

K valitetssikringsfondet for å lage en handlingsplan for sykehjemsmedisin 
* trygdemedisin: kontaktperson Gunnar Tellnes, Oslo. Det jobbes for tiden med en 

trygdemedisinsk håndbok. Denne planlegges utsendt til alle leger i januar 1994. 
Gruppen samarbeider med Samarbeidsrådet mellom RTV og Dnlf. 

* urinvegssykdommer: kontaktperson Steinar Hunskår, Bergen. 
* økologisk medisin: kontaktperson Hans Magnus Solli, Skien. Gruppen er engasjert i 

utgivelsen av tidsskriftet Humanekologi sammen med Nordisk forening for 
humanøkologi. Har utgitt temanummeret "Økologi og medisin". 

8. INTERNASJONAL KONTAKT 
NSAM har som en av sine viktigste oppgaver å holde kontakt med andre lands 
allmennmedisinske miljøer og internasjonale organisasjoner. De organisajonene NSAM har 
kontaktpersoner i er: 

WONCA (verdensorganisasjonen for allmennpraktikere) 
SIMG (den europeiske allmennpraktikerorganisasjonen) 
EURACT (allmennpraktiker lærerorganisasjonen) 
EGPRW (organisasjonen for forskning i allmennmedisin) 

Ved siden av at NSAM er representert i disse foreningene, er alle nå åpne for individuelle 
medlemskap. 

Dag Bruusgaard representerer NSAM i WONCA Council og sitter i et arbeidsutvalg for 
WONCA Europa. Han har hatt flere møter i forbindelse med dette arbeidet. I januar ble han 
invitert som spesiell innleder til et møte i Lenzburg hvor europeiske allmenn
praktikerorganisasjoner diskuterte samarbeidet i Europa. 
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Bent Guttorm Bentsen har sittet i WONCA Classification Committee for NSAM siden gruppen 
ble opprettet i 1972. Arbeidet med ICPC har hele tiden vært en hovedoppgave for denne 
kommiteen. ICPC er oversatt til en rekke språk. Det arbeides nå med en ny utgave, som antas å 
foreligge i 1995. 

Ola Lilleholt er for tiden visepresident i SIMG, som ble stiftet i 1959 og samler medlemmer fra 
hele Europa. Han satt som representant i hovedkomiteen for den andre europeiske 
allmennpraktikerkongressen som WONCA arrangerte i juni i Haag sammen med SIMG og den 
nederlandske huslegeforeningen. Etter initiativ fra Danmark og Norge fortsetter prosessen med 
å skape sm, allmennpraktiker-organisasjon i Europa ved at WONCA og SIMG slås sammen. 

EURACT er dannet på basis av The New Leeuvenhorst Group. Dag H Søvik er NSAMs 
representant. Denne gruppen møtes to ganger i året. Gruppen har utgitt en rekke trykksaker 
innen feltene pedagogikk, videre- og etterutdanning. Arbeidet det siste året har vært preget av 
tilnærmingen til de øst-europeiske nasjonene. Kongress er planlagt i Gottingen i november. 

I EGPRW sitter Anne Luise Kirkengen for NSAM. Hun har vært tilstede på tre møter i løpet av 
det siste året, i Haag under WONCA-SIMG-kongressen, i Maastricht og i Paris. Norge har for 
tiden ti personlige medlemmer i EGPRW, og alle de fire allmenn-medisinske instituttene er 
representert. 

Steinar Westin representerer NSAM i WONCA Research Committee, og deltok på gruppens 
møte i Haag i juni. Gruppen jobber blant annet med metoder for måling av helse. 

Olav Rutle og Per Hjortdahl sitter i WONCAs Quality Assurance Group. Denne gruppen 
arbeider med å kartlegge kvalitetssikringsprosjekter og kvalitetssikringsarbeid i de forskjellige 
land, og har sett på standarder for behandling og nyttigheten av disse. 

9. NORDISK SAMARBEID 
Siden den nordiske kongressen i Reykjavik i 1987 har deltakerantallet på kongressene gått jevnt 
nedover. Interessen for årets kongress i Seinajoki var bekymringsfullt lav med knapt 40 norske 
deltakere. Neste kongress skal avholdes i Uppsala i juni 1995, umiddelbart etter WONCAs 
verdenskongress i Hong Kong. 

10. SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 
NSAM har en kollektiv abbonementsordning på tidsskriftet. Ca. kr. 90 av medlems
kontingenten går til dekning av denne utgiften, som fra 1992 er spesifisert som litteratur på 
innbetalingsblanketten, og dermed fradragsberettiget i selvangivelsen. Iløpet av perioden har 
NSAMs styre arbeidet for å gjøre tidsskriftet noe mer leservennlig. Christian F Borchgrevink er 
redaktør for tidsskriftet, mens Knut Holtedal er NSAMs representant i redaksjonen. 

11. PRIMÆRMEDISINSK UKE 1992 
Det var i underkant av 700 deltakere på den andre Primærmedisinske uke på Soria Moria og 
Lysebu, denne gang arrangert av Aplf, 011 og NSAM i fellesskap 

12. KONGSVOLD SEMINARET 
Kongsvold seminarene er ment å ta opp temaer som innebærer problemstillinger som ligger i 
forkant av hva som rører seg nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør seminarene eksklusive, uten 
dermed å være ekskluderende. Seminarene er åpne for alle interesserte. Kongsvold seminaret 
1993 hadde som tema Omsorg ved livets slutt. NSAMs Referansegruppe hadde ansvaret for 
opplegget. Nok en gang viste dette seminaret seg å ha livets rett, i skarp konkurranse med mer 
sentrale kurs på flotte hoteller. Kongsvold seminaret neste år har som tema: "Legens rolle - det 
gode liv i allmennmedisin?". 

13. NSAMs FOND FOR ALLMENNMEDISINSK FORSKNING 
På årsmøtet fikk John Nessa, Hjelmeland, NSAMs stipend på kr. 10.000. Dette stipendet 
utdeles en gang årlig. Fra og med 1993 overtar Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
som styre for fondet. 
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14. KORTTIDSSTIPEND VED NORSKE KREFTAVDELINGER 
NSAM delerhvert år på vegne av Den norske kreftforening ut i alt seks stipend a tre måneder til 
norske allmennpraktikere som ønsker å vikariere ved en av de fem kreftavdelingene i Norge. I 
1993 har gjentatt annonsering vært nødvendig for å få søkere, og stipendiet ved avdelingen i 
Tromsø er fortsatt ledig. 

15. NSAMS ØKONOMI 
Takket være vervekampanjen i vår har Selskapet fått ca. 200 nye medlemmer. Dette vil styrke 
økonomien betraktelig. Generelt kan man si at NSAM er preget av et høyt aktivitetsnivå i 
forhold til medlemsmassen (referansegrupper, internasjonale kontakter). Mange av referanse
gruppene har ønsket en bedre økonomisk støtte. Styret har bestemt at Selskapet vil dekke 
utgifter på inntil kr. 15.000 fra neste år av, etter nærmere søknad fra gruppene. Styret vil også 
foreslå for årsmøtet å opprette et eget stipend for forfattere av allmennmedisinsk litteratur. 

16. NSAMs AKTUELLE SITUASJON 
Styret må også i året som kommer arbeide med å øke medlemstallet. Dette er viktig for å styrke 
NSAMs posisjon i norsk allmennmedisin, kvantitativt og kvalitativt. Ved at Selskapet får flere 
medlemmer vil vi kunne styrke arbeidet i referansegruppene, øke aktivitetene og mulighetene 
for kontakt med utenlandske selskap. 

Fra og med 1993 er APLF og OLL blitt yrkesforeni:Qger, med obligatorisk medlemskap fra 
neste år av. Dermed er NSAM nå spesialforeningen for allmennmedisin, og ikke bare det, vi er 
den største spesialforeningen innen Legeforeningen. Denne situasjonen må vi ta vare på og 
utnytte, uten dermed å svekke våre yrkesforeninger. Vårt potensiale er å nå alle norske allmenn
praktikere, vel 3.000. En av måtene å styrke kontakten med medlemmene på lokalplanet kan 
være å utnevne lokale kontaktpersoner i hvert fylke. 

Ved at medlemstallet øker må også sekretariat styrkes. Det tas sikte på å utvide sekretærjobben 
til minst halv stilling. Forhåpentligvis vil NSAMs sekretariat få et kontor i de nye lokalene til 
Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag på Ullevål sykehus i løpet av 1994. 

Medlemmene må i større grad oppleve at NSAM representerer både konkret stØtte og faglig 
inspirasjon i alt arbeid innen allmennmedisinsk fagutvikling, undervisning, forskning og 
internasjonal kontakt. 

Styret søkte Kvalitetssikringsfondet om støtte til å etablere deltidsveiledere rundt i alle 
helseregionene. Søknaden ble avslått, og utover arbeidet til AFU har NSAMs aktivitet for å 
stimulere desentralisert allmennmedisinsk forskning vært beskjeden. 

Kvalitetssikring står sentralt i alt utviklingsarbeid innen Legeforeningen for tiden, og her har 
NSAM med sine utvalg og referansegrupper et potensiale og muligheter som må tas vare på og 
utnyttes. 

Omorganiseringen i Legeforeningen har ikke bidratt til å avklare forholdet mellom NSAM og 
yrkesforeningene OLL og APLF. Det foregår fortsatt mye unødvendig dobbeltarbeid og 
uklarheter i forhold til ansvars- og interesseområder. Det er som anført nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra Aplf og NSAM som utreder forholdet mellom de to 
foreningene. Sammenslåing til en forening er ett av forslagene som vil bli diskutert. 

I 1993 er det 10 år siden NSAM ble dannet. Vi er fortsatt en ung forening, med ungdommelig 
pågangsmot og entusiasme, men etterhvert også med en solid ballast av erfaring og tradisjon. 
På vegne av styret takker jeg hvert enkelt medlem for all innsats i året som gikk, og ser spent 
fremover mot de neste års utfordringer og muligheter. 

Olav Thorsen 
Leder 

5 



BALANSE FOR PERIODEN 010992-310893 

EIENDELER 

Postgiro 
Postsparebank Innskudd 
Den Norske Bank 

Sum betalingsmidler 

GJELD & EGENKAPITAL 

GJELD 

Skyldig skattetrekk 

EGENKAPITAL 

Egenkapital pr.010992 
Overskudd 
Egenkapital pr.310893 

Sum gjeld & egenkapital 

Karin Breckan 
Kasserer 

174.876 
21.425 

159.036 

355.337 

6.411 

264.351 
84.575 

348.926 

355.337 



REGNSKAP FOR NORSK SELSKAP FOR ALLMENMEDISIN PERIODEN 
1/09-92 31/08-93 

RESULTATREGNSKAP 

REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 
FORRIGE AR DETTE AR DETTE AR FORSLAG 

INNTEKTER 

Medlemskontingent 348.460 420.000 339.825 420.000 

Annen inntekt 193.582 50.000 127.044 100.000 

Renteinntekter 11.102 15.000 15.074 15.000 

Sum inntekter 553.144 485.000 481.923 535.000 

UTGIFTER 

Styremøter 88.561 90.000 80.143 90.000 

Kontorrkv.,sekr. 50.367 55.000 34.073 55.000 

Scand.Jour.PHC. 80.080 100.000 97.020 105.000 

Representasjon 34.347 40.000 48.561 50.000 

Medl.avg.WONCA/SIM 14.707 25.000 13.035 25.000 

Underutvalg 81.690 65.000 5.815 45.000 

Referansegrupper 16.861 65.000 27.349 6Ø.ØØØ 

Lønn leder/arb. giv. 13.084 35.000 30.472 35.000 

Andre driftsutg. 82.181 10.000 60.880 7Ø.ØØØ 

--------------------------------------------------------------
Sum utgifter 461.878 485.000 397.348 535.000 

Resultat/balanse +91. 266 ø +84.575 ø 




