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Nordisk kongress samlet 
400 nordiske kolleger i 
Trondheim i september 2002 

Løvetannprisen er gitt 
Gisle Roksund (2001) og 
Hogne Sandvik (2002) 

Plakaten - 7 teser for 
allmennmedisin er blitt 
godt mottatt 

Organisasjonsprosess og fagdebatt 
har preget arbeidet i NSAM-styret 
det siste året 

Hanne Thoresen samler alle trådene 
i NSAMs sekretariat 

o 

o 



ÅRSMELDING 
Norsk selskap for allmennmedisin 

for perioden 15. september 2001 til 31.desember 2002. 

Årsmøtet ble avholdt på Royal - Klassifikasjonsutvalget har 
Garden Hotell i Trondheim 25. oktober mottatt NOK 200.000 fra 
2001 Sosialdepartementet til 

oversettelse av ICPC 2. 
l. Valg av ordstyrere og referenter - Det var stor enighet om å fortsette 

Gisle Roksund og Per Stensland ble det økende samarbeidet mellom 
valgt som ordstyrere. Astri Dolva NSAM og Aplf. 
og Anders Bærheim ble valgt som Årsmeldingen ble vedtatt. 
referenter. Det var møtt fram 49 
medlemmer, og årsmøtet ble 3. Regnskap 
erklært beslutningsdyktig. Revidert regnskap ble fremlagt og 

vedtatt. 
2. Årsmelding 

Leder, Anna Stavdal redegjorde på 4. Budsjett og kontingent 
basis av årsmeldingen for NSAMs NSAM planlegger å skifte 
aktuelle situasjon. Hun poengterte arbeidsår til 1/4- 31/3 for å følge 
at siste års arbeid var preget av tilsvarende endringer i Dnlf. Dette 
fremadrettede aktiviteter og planlegges vedtatt på ekstra-
initiativ. Mange referansegrupper ordinært årsmøte mai 2002. 
har nedlagt et stort arbeide. Budsjett ble fremlagt for hhv. 1/9 
Publikasjonsutvalget hadde ingen 200 l - 31/8 2002 og 1/9 200 l -
forslag til årets forfatterstipend, 31/3 2002. 
men arbeider selv med prosjektet Man planlegger at regnskapsåret vil 
"Fastlegeboka". NSAM gir årets følge kalenderåret fra 2003. 
forfatterstipend til PU. Fremlagt budsjett forutsatte en 
Internasjonalt har NSAM økning av medlemskontingent til 
representant i executive board i NOK 800, men et 
ESGP/FM, og ESGP/FMs introduksjonstilbud på NOK 400 
sekretariat legges til Trondheim fra for første års medlemskap. 
1/1 2002. Nasjonalt er forholdet til Budsjett og endret 
Dnlf og Aplf i positiv utvikling. medlemskontingent ble vedtatt. 

I debatten om årsmeldingen ble 5. Forslag til endring av NSAMs 
følgende punkter viet spesiell lover 
oppmerksomhet: På NSAMs årsmøte 2000 foreslo 
- Flere var bekymret for medlem Olav Thorsen endring i 
utkantkommunenes situasjon etter NSAMs lover §6: 
at fastlegeordningen var innført. Enten å fjerne flg. setning eller 
Virkemiddel: endre fra må til bør. 
utdannelseskandidater. Ordningen "Andelen kvinner må være minst 
ble utredet av Aplf og NSAM, og andelen av kvinner i norsk 
diskuteres nå mellom Dnlf og HSD. allmennmedisin". 



Årsmøtet vedtok å sende forslaget 
over til styret, med tanke på ny 
vurdering kommende årsmøte. På 
denne bakgrunnen ble Thorsens 
forslag til lovendring nå lagt frem 
og diskutert. Styret fremla følgende 
alternative forslag: Aktuell lovtekst 
beholdes i nåværende form. 
Årsmøtet vedtok styrets forslag mot 
5 stemmer. 

6. Valg av leder, styre, 
vararepresentanter og 
valgkomite. 
Elisabeth Swensen fremla 
Valgkomiteens forslag. 
Styremedlemmene Tor Carlsen, 
Astri Dolva og Anders Bærheim 
avslutter sine perioder, likeså 
varamedlemmene Øystein 
Bakkevig og Cecilie Daae. Leder 
Anna Stavdal, styremedlemmene 
Harald Kamps, Reidun Kismul og 
Aslak Braatveit, og varamedlem 
Bente Thorsen stilte til gjenvalg . 
Valgkomiteen fremla følgende 
forslag: 
Leder: Anna Stavdal 
Nye styremedlemmer: Gisle 
Schmidt, Guri Rørtveit og Cecilie 
Daae 
Nye varamedlemmer: Carl Ihlen og 
Morten Lindbæk 
Ny valgkomite: Bjørn Gjelsvik, 
Svein Steinert og Per Stensland. 
Flere kritiserte valgkomiteens 
forslag på ny valgkomite, og hevdet 
at minst et medlem burde være en 
kvinne. Det fremkom benkeforslag 
på Anette Fosse, og Svein Steinert 
trakk seg. 
Med denne endringen ble 
valgkomiteens forslag til ny leder, 
nytt styre og ny valgkomite vedtatt. 

7. Innkomne saker 
Cecilie Daae redegjorde for 
planene om YNSAM , yngre legers 
NSAM. Tenkes initialt å ha form av 
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en referansegruppe. Peter Prydz 
organiserer arbeidet i Nord-Norge, 
og Cecilie Daae i Syd-Norge. En 
vil knytte seg til nordiske nettverk, 
der også yngre forskere og andre 
yngre klinikere deltar . Hippokrates 
ordningen vil også inngå i dette 
arbeidet. På sikt søkes en fastere 
organisasjonsform. Styret ønsket 
votum til å arbeide videre med 
denne saken, og stiller første året 
kr. 15.000,- til disposisjon i 
etableringsperioden . 
Årsmøtet vedtok å gi styret et slikt 
votum. 

8. Plakaten - 7 teser for 
allmennmedisin 
Tor Carlsen redegjorde for den to 
års tenkedugnaden som ligger bak 
den ferdige Plakaten med NSAMs 
7 teser for norsk allmennmedisin. 
Dette arbeidet omfattet idedugnader 
i form av kurs; styret bearbeidet 
resultatene frem mot neste kurs. 
Ideutvikling foregikk også i form 
av skrivestafetter i Utposten, dels i 
styrets regi, dels i redaksjons regi. 
Plakaten skal sendes ut til samtlige 
medlemmer av NSAM. En søker å 
inngå samarbeid med Aplf for å få 
sendt den ut til alle norske allmenn
praktikere. Plakaten ble presentert 
som et arbeidsredskap. Kollegaene 
inviteres til å henge den på kontoret 
til inspirasjon og ettertanke mellom 
l etter pasienter, eller på 
venteværelse, som en 
intensjonserklæring overfor 
pasientene. 
Plakaten ble videre presentert på 
EURACTs Core Conference i 
Barcelona to uker tidligere, og flere 
elementer ble tatt inn i dokumentet 
allmennmedisinske kjerneområder 
som skal ferdigstilles på W on ca 
Europes kongress, London, mai 
2002. Flere representanter viste 
interesse for tesene, og ville ta dem 



med i tilsvarende prosesser i egne 
land. 
Parallellen til terna for Nordisk 
kongress 2002 i Trondheim ble 
påpekt, likeså at tesene kunne egne 
seg for gruppearbeid både i 
grunnkursene og blant 
turnuskandidater i distrikt. Det ble 
reist spørsmål om tesenes fortettede 
språkform ville gjøre dem lite 
tilgjengelige for kollegaer med 
begrensede ferdigheter i norsk 
språk. Det må tilføyes at plakaten 
finnes oversatt til engelsk. 
Plakaten ble generelt godt mottatt, 
og styret ble påskjønnet for godt 
arbeid. 

1.2 Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 
på Leangkollen Hotell, Asker, 11. april 
2002 

1. Per Stensland og Bente Thorsen ble 
valgt som ordstyrere. Gisle Schmidt 
og Guri Rørtveit ble valgt som 
referenter. Det var møtt 27 
medlemmer, og årsmøtet ble 
erklært beslutningsdyktig. 

2. Innkalling 
Fire av styrets medlemmer (Cecilie 
Daae, Harald Karnps, Gisle 
Schmidt og Guri Rørtveit) hadde 
bedt om innkalling til 
ekstraordinært årsmøte for å 
fremme forslag til lovendringer i 
NSAMs vedtekter. 

3. Lovendringsforslag 
Forslag l. §l ble foreslått endret 
med følgende tillegg: "- gjennom 
relevante medier å formidle faglige 
synspunkter i saker som gjelder 
allmennmedisin". Forslaget ble 
vedtatt. 
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Forslag 2. I §3 ble det foreslått 
endring fra formuleringen " 
Årsmøtet holdes om høsten innen 
utgangen av november. Saker som 
ønskes tatt opp på ordinært årsmøte 
må sendes styret skriftlig innen l. 
september samme år." til 
"Årsmøtet holdes innen utgangen 
av august. Saker som ønskes tatt 
opp på ordinært årsmøte sendes 
styret senest fire uker før 
årsmøtet." Forslaget ble vedtatt. 

Forslag 3. Dette forslaget 
innebærer en navneendring mer 
enn en lovendring. I §7 ble navnet 
"Kvalitetsutvalget (KU)" foreslått 
endret til "Kvalitetsutvalget for 
primærhelsetjenesten (KUP), felles 
med Aplf'. Forslaget ble vedtatt. 

Forslag 4. I §9 ble det foreslått 
endring i følgende formulering: 
"Regnskapsåret går fra 1.9 til 31.8 
det påfølgende år." til 
"Regnskapsåret følger 
kalenderåret." Forslaget ble 
vedtatt. 

Forslag 5. I §9 ble det foreslått 
endring i følgende formulering: 
"Årsmøtet velger samtidig med 
styret to revisorer med en 
funksjonstid på to år." til "NSAM 
bruker statsautorisert revisor." 
Forslaget ble vedtatt. 

2 STYRETS ARBEID 
Det har vært avholdt 13 styremøter og 
styret har behandlet 160 saker i 
perioden. Styreserninar ble avholdt i 
Hurum 20. januar, med planlegging av 
kalenderårets aktiviteter og oppgaver. 



2.1. Styrets programerklæring: 

Styret samlet seg ved tiltredelse om følgende programerklæring for inneværende 
periode: 

NSAM 2002-2003 vil gjøre sitt til at: 

allmennmedisin utvikles og utøves på fagets egne premisser 

-ut fra fagets egenart 
-uten påvirkning av kommersielle aktører 
-og med forståelse og respekt for økonomiske insentiver. 

Vi er bekymret for den tette forbindelse allmennleger og kommersielle aktører, først 
og fremst legemiddelindustrien, men også andre . Vi vil arbeide for å bygge så sikre 
"brannmurer" som mulig mellom partene. 

Vi vil ha et våkent blikk på normaltariff og andre økonomiske insentivordninger som kan 
true fagets integritet og skape mistillit til legenes utøvelse av fag og forvalterrolle. 

allmennlegen inviteres og stimuleres til å påvirke utviklingen av faget 

- gjennom refleksjon om "Plakaten" og de 7 teser slik at 
det blir samsvar mellom fagets muligheter, pasientenes behov, 
helsevesenets rammer og samfunnets prioriteringer. 

Vi vil aktivt bruke "Plakaten" og de 7 teser i de fora der allmennleger møtes til faglig 
debatt og fagutvikling. 

Plakaten vil stå sentralt i vårt rekrutterings og profileringsarbeide. 

allmennmedisin gjør seg gjeldende i fag- og samfunnsdebatten 

-i fagtidsskrift og andre media 

Vi vil delta aktivt i helsepolitiske debatt og vi vil markere vår egen dagsorden. 
Vi vil utvikle en aktiv mediestrategi der styret og andre interesserte NSAM-medlemmer er 
aktører. 
Dette vil være en fast post på våre styremøter. 

allmennlegen kan skaffe seg relevant kunnskap og ferdigheter gjennom 

kurs 
veiledning 
nasjonal og internasjonal hospitering 

I egen regi og i samarbeid med spesialitetskomite og lokale kurskomiteer vil vi utvikle 
kurs og møteprogram i "Plakatens ånd", med relevant og nyttig innhold. 
Rekrutteringsaspektet vil stå sentralt i våre arrangementer. 
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Vi vil delta aktivt for å få etablert kollegabasert læring i smågrupper. 
Vi vil i samarbeid med spesialitetskomiteen delta i utvikling og gjennomføring av 
grunnkurs i videreutdanningen. 

allmennmedisin framstår som attraktivt karriere valg slik at 

faget rekrutterer tilstrekkelig med kompetente unge kolleger 

Rekruttering av unge, kompetente kolleger er avgjørende for at allmennmedisin skal 
bevare sin rolle som fundament i helsetjenesten 
Vi vil arbeide med rekruttering som et hovedsatsingområde. Vi vil utveksle eifaringer med 
våre nordiske søsterorganisasjoner, og utvikle samarbeidet med dem , slik vi allerede har 
etablert et nært samarbeid mellom DSAM og yngres avdeling FYAM. Referansegruppe 
for yngre allmennpraktikere (YNSAM) er en viktig kjerne i dette arbeidet. 
Hippocrates er et europeisk allmennlege-utvekslingsprogram for spesialistkandidater. 
Allmennleger besøker og arbeider i andre lands allmennlegetjeneste. Programmet er godt 
i gang på kontinentet. Vi vil arbeide for å innlemme Norge i dette programmet. 

Foruten vanlig saksbehandling, består arbeidet i et faglig selskap av langsiktige prosesser som 
krever rom og tid for refleksjon. Det gjelder eksempelvis problemområdet "leger og 
farmasøytisk industri". Det har vært et langsgående tema gjennom det siste året. Det er 
komplisert og ikke et område for enkle vedtak. Det samme gjelder organisasjonsprosessen i 
Legeforeningen og løsningen på dilemmaene som gjelder spenningsfeltet mellom faglighet og 
legers egne interesser. 
Å utvikle nye former for nettverk krever også arbeid over tid , der resultatene viser seg under 
arbeidets gang. 

2.2 Plakaten- 7 teser for allmennmedisin 
Tenkedugnaden om fagets innhold som ble 
satt i gang i regi av NSAM ved årets start 
2000, resulterte i "Plakaten- 7 teser for 
allmennmedisin". Den ble presentert ved 
årsmøtet 200 l under Nidaroskongressen. 
Plakaten ble sendt ut med medlemsbrevet 
før jul samme år sammen med et 
introduksjonsbrev som beskrev 
bakgrunnen og hensikten med produktet. 
Plakaten har blitt presentert skriftlig: 
I intervju med NSAMs leder i Dagens 
Medisin. 
Prosessen bak "Plakaten" ble beskrevet i 
en artikkel av Anders Bærheim og Guri 
Rørtveit i Scandinavian Journal of Primary 
Health Care 
Muntlig ved følgende anledninger: 
Møte i EURACT i oktober 2001 Barcelona 
EquiP-møte i Rouen i november 2001 
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Europeisk møte i Nordvijk i Nederland i 
mars 2002, et ledd i WONCA Europes 
prosess "Core competencies in General 
Practice" . 
Samling for veiledere i allmennmedisin 
våren 2002 
Kurs for kurskomiteer i regi av 
spesialitetskomiteen for allmennmedisin 
januar 2002 
I plenumsforedrag ved Nordisk kongress 
2002. 
I studentundervisningen ved flere av de 
allmennmedisinske institutter 
I fellesmøte i regi av SF AM og F AMMI i 
Sverige oktober 2002. 
For Stockholmslens styrelse som var 
gjester hos Helsedepartementet i mars 
2002. 
Ved posters: Ved flere kurs og møter, 
samt ved Nordisk kongress og PMU 



NSAMs hjemmeside: Et 
diskusjonsopplegg med utgangspunkt i 
"Plakaten" er lagt ut på hjemmesiden. 
Forøvrig: Utgangspunkt for årets NSAM
kurs " Fra plakat til praksis- fra 
handlingsprogram til behandling av 
diabetes mellitus" 
Brukt i eksamenoppgaver ved universitetet 
i Trondheim 
Publiseres i ny utgave av læreboken i 
allmennmedisin. 
Oversatt til engelsk for presentasjon i 
internasjonale sammenhenger. 

Plakaten ser ut til å tjene sin funksjon som 
et godt utgangspunkt for diskusjon og 
debatt og som utgangspunkt for 
undervisning i allmennmedisin. 

2.3 NSAM -seminaret 2002 
"NSAM-seminaret" ble arrangert 11.-12. 
april 2002 på Leangkollen i Asker med 42 
deltagere. Årets seminar ble, som et nært 
samarbeid mellom styret og NSAMs 
referansegruppe for diabetes, et spennende 
forsøk på å implementere både 
"Plakaten"og "Handlingsprogrammet for 
diabetes" samtidig. Ved å bruke en 
emnekursform ble de viktigste faglige 
områdene i handlingsprogrammet 
presentert relatert til hovedoverskrifter i 
"Plakaten". Intensjonen med dette var å 
vise hva imperativene kan bety omsatt i 
den praktiske hverdag. Kurset var 
fulltegnet og ble godt mottatt og evaluert. 

2.4 Nidaroskongressen 2001 
Kongressen hadde ca l 000 deltakere, 
derav halvparten medarbeidere. NSAM var 
arrangør av ett kurs, i regi av 
referansegruppen for hypertensjon og 
referansegruppen for diabetes; 
Forebygging av hjerte-kar-sykdommer i 
allmennpraksis. Fem allmennmedisinske 
doktorgrader ble presentert, mens syv 
innlegg om allmennmedisinske prosjekter 
ble lagt frem på forskningsdagen. 
Under kongressens festmiddag ble 
Løvetannprisen 2001 tildelt Gisle Roksund 
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2.5 Nordisk kongress. 
Kongressen ble avholdt i perioden 4.-7 .
september. NSAM var ansvarlig arrangør, 
instituttet i Trondheim hadde påtatt seg det 
faglige og organisatoriske ansvar. NSAMs
styret var representert i hovedkomiteen ved 
Anna Stavdal og Harald Kamps. 
Kongressens tittel var " Allmennlegen 
søker grenser- for fagets innhold, omfang 
og kvalitet". 
Kongressen var godt besøkt, med et 
deltakerantall på 505, hvorav 21 fra 
utenomnordiske land. Kongressen fikk 
mye mediaomtale, og responsen fra 
deltakerne var svært god. Styret i NSAM 
vil uttrykke stor takk til alle som deltok i 
arbeidet med avviklingen av kongressen. 
Presidentskapet, ved Geir Jacobsen og 
Irene Hetlevik, fortjener størst takk av alle. 
Flere referansegrupper og utvalg i NSAM 
var delaktige i de ulike faglige sesjonene, 
enten i samarbeid med andre eller som 
selvstendige bidrag. 
Overskuddet fra kongressen er fordelt på 
følgende måte: kr 50.000 gitt til Leger uten 
grenser. Halvparten av overskuddet deles 
mellom ISM, NTNU og NSAM. Det 
resterende beløp øremerkes et faglig 
prosjekt som går ut på å skape arenaer for 
å drøfte fagets innhold i et mer overordnet 
perspektiv enn det som vanligvis gjøres. 
Disse pengene forvaltes av et styre 
bestående av to representanter for NSAM 
styre, hvorav lederen er en av dem, samt to 
personer fra ISM; hvorav instituttleder er 
den ene.Dette styret forvalter pengene etter 
søknad. 

2.6 Primærmedisinsk uke 2002 
NSAM har vært representert med Helge 
Worren og Bente Thorsen i 
hovedkommiteen for PMU, som ble 
avviklet i perioden 28. oktober til l. 
november 2002. Tittel for uken var "Fra 
soloppgang til solnedgang fra øst til vest 
i livet". Uken inneholdt lO emnekurs og 14 
øvrige kurs. Nytt denne gangen var 
seminarrekken "Fastlegen i fokus", hvor 
fastlegeordningen ble belyst med ulike 



vinklinger 4 av ukens 5 dager. 3 kurs måtte 
avlyses på grunn av manglende påmelding. 
Til sammen var det 1240 deltagere på kurs 
i løpet av uken. Olav Rutles 
minneforelesning ble holdt av Dag 
Bruusgaard og Bård Natvig, med basis i 
funn fra Ullensakerundersøkelsen, som 
Olav Rutle i sin tid var med å planlegge. 
Kulturprogrammet var rikholdig. Faste 
innslag var morgenvekking med Ole Paus 
og Kulturhalvtimen midt på dagen, som 
denne gang var viet unge klassiske 
musikere. Industrien var representert med 
stands og ga noe støtte til materiell, men 
uken hadde ingen hovedsponsor. 
Under PMUs festmiddag ble 
Løvetannprisen 2002 tildelt Rogne 
Sandvik 
Vi tror PMU 2002 ble vellykket både 
faglig og sosialt! 

2. 7 NSAMs forhold til 
legemiddelindustrien 
Styret har hatt habilitetsproblematikk som 
et av sine viktigste spørsmål i 2002. Dette 
ble konkretisert og aktualisert da styret tok 
stilling til spørsmålet om organisatorisk 
innlemming av Lunger i Praksis i NSAM 
(se eget punkt) og i forbindelse med 
debatten rundt finansiering av Nordisk 
kongress. Det er styrets oppfatning at 
faglig utviklingsarbeid utført av eller i regi 
av NSAM skal gjøres upåvirket av 
legemiddelindustrien så langt det er mulig. 
Dette er avgjørende for NSAMs 
troverdighet. I arbeid som støttes 
økonomisk av legemiddelindustri eller 
andre kommersielle aktører, skal 
tilstrekkelig avstand sikres ved 
"brannmurer", dvs. størst mulig avstand 
mellom de som gir økonomisk støtte og de 
som skal drive fagutviklingsarbeid. 
Primærmedisinsk uke og 
Nidaroskongressen er eksempler på 
arrangementer som har tilstrekkelig 
"brannmur" mellom sine sponsorer og de 
faglige aktiviteter. 
NSAM vil arbeide for å styrke den faglige 
trygghet hos allmennlegene slik at effekten 
av legemiddelindustriens massive 
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markedsføring dempes til fordel for 
produsentuavhengig informasjon og 
faglige diskusjoner om medisinske 
handlingsprogrammer. NSAM vil arbeide 
for skjerping av AFU' s rolle som 
godkjennende instans ved utprøving av 
legemidler -spesielt når det gjelder 
"postmarketingundersøkelser" i 
allmennpraksis. 

2.8 Forslag til retningslinjer for NSAMs 
arbeid når det gjelder 
økonomiske bidrag og gaver fra 
kommersielle aktører i helsetjenesten 
All faglig virksomhet med organisatorisk 
tilknytning til NSAM skal skjermes mot 
kommersiell påvirkning så langt det er 
mulig. Det betyr at: 
l. Alle inntekter til NSAM skal fremgå av 

inntektssiden i selskapets budsjett og 
kan ikke mottas direkte av 
referansegrupper eller andre 
underavdelinger av 
organisasjonen. 

2. NSAM skal ikke motta økonomiske 
bidrag fra enkeltvirksomheter eller 
instanser som kan tenkes å ha 
kommersielle motiver for sine bidrag. 

3. Kurs i NSAM-regi kan ikke være 
direkte sponset av legemiddelindustrien 
eller av andre virksomheter med 
kommersielle interesser på det aktuelle 
feltet. 

4. Større kongresser, særlig når de berører 
et vidt spekter av fagfelt, kan motta 
økonomiske bidrag fra kommersielle 
virksomheter dersom dette skjer ved 
innbetaling til et eget fond knyttet til 
kongressen, der muligheten for 
påvirkning av utformingen og innhold i 
den faglige virksomheten er 
minimalisert. 

2.9 NSAMs forhold til Lunger i Praksis 
Referansegruppen for astma og KOLS har 
vært aktive i arbeidet med å organisere 
nettverket Lunger i Praksis (LiP) som nå 
har noen hundre medlemmer. To 
representanter for referansegruppen og LiP 



møtte NSAM-styret i styremøte 15.03.02. 
De to gjorde rede for organsieringen av 
LiP og hovedtrekkene i LiPs økonomi. Det 
fremkom at LiP er organsiert med eget 
styre. Videre består en betydelig del av 
inntektene av midler fra legemiddel
industrien. Styret behandlet saken om LiPs 
tilknytning til NSAM etter dette 
fellesmøtet, og kom frem til at LiPs 
organisering med nødvendighet tilsier at de 
to organisasjonene er atskilt. NSAM kan 
ikke innbefatte en organisasjon med et eget 
selvstendig styre. Videre mener styret 
prinsippielt at fagutviklingsarbeid bør 
foregå med minst mulig kontakt med. 
legemiddelindustrien (se kapittel 2.8). På 
grunnlag av disse to forholdene vedtok 
styret at LiP ikke kan ha en formell 
tilknytning til NSAM. LiP ble orientert om 
dette pr e-post etter styremøtet. NSAMs 
referansegruppe for astma og KOLS og 
flere enkeltmedlemmer ba senere NSAM
styret om å revurdere saken. Styret hadde 
saken oppe igjen til behandling flere 
ganger og har også diskutert saken 
uformelt med utdanningssjef i 
Legeforeningen. Dette resulterte i et brev 
til LiPs styre 04.09.02, der vi tilbød en 
organisatorisk tilknytning forutsatt at LiP 
omorganiseres og går over til finansiering 
etter de samme prinsipper som NSAMs 
aktiviteter for øvrig: dvs med en økonomi 
uavhengig av legemiddelindustrien. Pr 
nyttår har styret ikke mottatt svar på dette 
utspillet fra LiP. 

Referansegruppen har fortsatt tett kontakt 
med LiP og flere har formelle verv i LiP. 
NSAM-styret ser på samarbeid mellom 
LiP og NSAM som ønskelig i en del saker 
knyttet til det lungemedisinske fagfeltet. 
Styret har imidlertid understreket overfor 
referansegruppens leder at det må 
klargjøres og holdes atskilt når 
medlemmene opptrer på vegne av hhv. 
referansegruppen og LiP, i brevs form og 
muntlig. 
LiP-saken aktualiserer to prinsipielle 
forhold av stor betydning for NSAM: 
l. Holdningen til økonomisk støtte fra 
legemiddelindustrien. Fagutviklingsarbeid 
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må ha finansiering, og NSAM mangler 
gode ordninger for dette. Styret mener 
likevel at vi gjør et feilgrep dersom vi gjør 
oss avhengige av legemiddelindustrien. 
Dette kan påvirke fagutvikling både med 
hensyn til problemstillinger som tas opp og 
den vinkling det får. 
2. Forholdet mellom NSAMs styre og 
referansegruppene. 
Disse to forholdene behandles under egne 
punkt i årsmeldingen. 
Saken er sammensatt og vanskelig og vår 
hensikt har vært å behandle den bredt. 

2.10 Organisasjonsdebatten. 
Legeforeningens landsstyre 2001 nedsatte 
et organisasjonsutvalg (OU) som skulle se 
på Legeforeningens fremtidige 
organisering. Mandatet var å forenkle 
Legeforeningens organisasjon samt å se på 
forholdet mellom yrkesforeninger og 
spesialforeninger; oppgavefordeling og 
innflytelse. Spørsmål som knytter seg til 
NSAMs mandat som spesialforening i 
Legeforeningen har vært aktuelt i NSAM 
siden dannelsen av selskapet. Dette har 
vært hovedtema med inviterte innledere 
ved tre årsmøter i løpet av de siste ni 
årene. 

NSAM ble som den største 
spesialforeningen i Legeforeningen invitert 
til et møte i OU primo april 2002 for å gi 
innspill til utvalgets utredning. Gisle 
Schmidt representerte selskapet. 

I forbindelse med organisasjonsdebatten 
ga NSAMs leder Anna Stavdal et intervju 
i "Tidsskriftet" i mai 2002. Intervjuet 
skapte reaksjoner, debatten gikk både på 
EYR og i "Tidsskriftet", blant annet ved 
to kommentarartikler fra NSAM -styret 
henholdsvis i oktober 2001 og juni 2002. 
Styremedlemmer og NSAM-medlemmer 
deltok i debatten. 

NSAM var representert ved 
Legeforeningens landsstyremøte ved Anna 
Stavdal og Gisle Schmidt, foruten vår 
representant til landsstyret Bjørn Gjelsvik. 



NSAM fremmet følgende forslag som ble 
vedtatt oversendt OU: 

Landsstyret pålegger 
organisasjonsutvalget å utrede en 
modell for legeforeningens 
framtidige organisasjon der 
strukturen tilpasses to 
hovedfunksjoner: fagutvikling og 
fagforeningsarbeid. 
De to funksjoner skal kunne utøves 
sidestilt og uavhengig av 
hverandre. Sekretariatsfunksjonene 
skal organiseres og dimensjoneres 
i forhold til mandat og oppgaver. 
Organisasjonsmessig plassering 
skal gjenspeile at de to funksjoner 
rapporterer selvstendig, direkte til 
president og 
sentralstyre/landsstyre. 
Lokal og regional struktur skal 
beskrives for begge funksjoner. 

Styret i NSAM utdypet samtidig sitt syn i 
eget brev til OU. 
NSAM var representert ved APLFs 
generalforsamling ved Anna Stavdal og 
Gisle Schmidt. De redegjorde for NSAM
styrets syn. 

Under PMU 2002 arrangerte Aplf og 
NSAM et debattmøte om temaet 
allmennmedisinens fremtid og 
organisering. Siden har et arbeidsutvalg 
bestående av tre representanter fra Aplf og 
tre fra NSAM hatt to møter for å diskutere 
samarbeid og fremtidig organisering. 
Det første møte resulterte i følgende felles 
uttalelse: 

• Det allmennmedisinske l 
primærmedisinske feltet må 
organiseres i enfaglig og i en 
fagforeningsavdeling fra en stort 
sett sammenfallende medlems
masse. Det er foreløpig uenighet 
om hvorvidt avdelingene skal være 
selvstendige foreninger i Dnlf 
(NSAMs synspunkt) eller 
underavdelinger i en felles 
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allmennlegeforening (Aplfs 
synspunkt). Vi har ikke avsluttet 
diskusjonen på dette punktet. 

• Samarbeidsprosedyrer og organer 
må formaliseres/vedtektsfestes. 

• De to avdelingene må ha hver sin 
ledelse og deres posisjoner må 
være selvstendige, likeverdige og 
likestilte. Deres respektive 
beslutninger og råd må i prinsippet 
være uoverprøvbare av den andre. 
Funksjonsfordeling og 
arbeidsdeling mellom fagforenings
og fagutviklings-avdelingene må 
avklares og tydeliggjØres. Saker 
som både er et faglig anliggende 
og fagforeningsanliggende, 
forutsettes behandlet i begge 
avdelinger. Ved uenighet 
avdelingene imellom i sentrale og 
prinsipielt viktige spørsmål, må 
dette søkes løst i et dertil egnet 
organ på det allmennmedisinske 
nivå med representasjon fra begge 
avdelinger. Sammensetning og 
funksjon for dette organ må 
avklares. 

• Deltakelse i fagavdelingen fra 
medlemmer som i dagens 
organisasjonsstruktur har annen 
yrkesforeningstilknytning, må 
sikres. Det gjelder særlig LVS- og 
OLL-medlemmer. Hvordan dette 
skal ordnes, må avklares. 

• Organisasjonsstrukturen må 
tilrettelegges for deltakelse og 
representasjon i internasjonalt 
arbeid. 

Ikke uventet hersker det store 
meningsforskjeller mellom Aplf og NSAM 
i denne saken. NSAM -styret har 
argumentert for en langt større grad av 
uavhengighet og uoverprøvbarhet mellom 
yrkesforening og selskap enn APLFs 
ledelse. Dette kommer til å bli et 



hovedtema fram mot Legeforeningens 
landsstyremøte i Molde i mai. 
Organisasjonsutvalgets innstilling ventes å 
foreligge i januar 2003, og vil blir sendt på 
høring til de ulike organisasjonsledd i 
Legeforeningen. 

2.11 WONCA- kongress i Oslo 2007. 
Under WONCA Europes council-møte 
under kongressen i London i juni la NSAM 
ved leder Anna Stavdal inn "bud" på 
arrangementet av tilsvarende kongress i 
Oslo i 2007. Seksjon for allmennmedisin 
ved Universitetet i Oslo har sagt seg villig 
til å samarbeide med NSAM om et slikt 
arrangement. Frankrike var den andre 
søkeren til kongressarrangementet. 

Det viste seg at Council ikke var i stand til 
å fatte beslutning på dette punkt av 
konstitusjonelle grunner og saken er derfor 
utsatt til council-møte i 2003. 

2.12 Distriktsmedisin 
NSAMs EURIPA-representant Elisabeth 
Swensen har vært en av initiativtakerne til 
å sette disktrikstmedisin på den 
helsepolitiske dagsorden. Hun har gjennom 
de siste tre årene vært engasjert i 
WONCA Worlds "Working party on rural 
health". Hun har bidratt til at et 
departemenstfinansiert prosjekt under 
hennes ledelse resulterte i "Den første 
nasjonale konferanse om distriktsmedisin" 
på Sommarøy i mars 2002. NSAM-styret 
var representert ved Reidun Kismul og 
Anna Stavdal. I oppfølgingen av 
konferansen er det nå etablert et nasjonalt 
senter for distriktsmedisin i Tromsø, der 
Elisabeth Swensen er ansatt i deltids 
stilling. 
NSAM følger fagutviklingen på feltet 
nøye, og ser distriktsmedisin som en viktig 
del av den nasjonale og internasjonale 
diskusjonen om fagets innhold og dermed 
et sterkt NSAM- anliggende. 
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2.13 Arbeidet med å skape et nettverk 
for allmennleger under utdanning 
(YNSAM) 
Styret har tatt flere initiativ for å få leger 
under videreutdanning i allmennmedisin 
mer på banen i det faglige arbeidet. Peter 
Prydz, Guri Rørtveit og Cecilie Daae har 
arbeidet med saken. Vi har nå etablert en 
e-post-liste for leger i denne gruppen. 
V åren 02 hadde vi kurs om diabetes i 
allmennpraksis, der yngre leger ble spesielt 
invitert. Vi har også arbeidet med å få til et 
nettverk for yngre allmennleger. Under 
Nordisk kongress i allmennmedisin og 
under Primærmedisinsk uke samlet vi 
yngre leger som kunne tenke seg å arbeide 
med dette. Sammen med noen av disse har 
vi nå dannet en kurskornite som vil lage et 
emnekurs for leger under videreutdanning. 
Nettverksbygging per mail er vanskeligere 
i arbeidet mot de yngre allmennpraktikerne 
i Norge enn i f.eks Danmark. Dette skyldes 
først og fremst at gruppen leger under 
videreutdanning i allmennmedisin ikke er 
en klart definert gruppe i Norge, og det 
finnes derfor ingen database som 
identifiserer denne gruppen. 
Videre har styret arbeidet med å få i gang 
en norsk arm av det såkalte 
Hippokratesprogrammet, som er en 
utveksling av leger i europeiske land som 
er under videreutdanning i 
allmennmedisin, i regi av WONCA 
Europe. Så langt kan vi tilby to 
vertspraksiser i Norge. 
Se for øvrig nettstedet for Hippokrates: 
http:/ /www .euract.org/ 

2.14 Allmennmedisinske 
forskningsenheter 
Irene Hetlevik foreslo for Aplfs 
generalforsamling at foreningen skal 
arbeide for finansiering av forsknings
enheter i allmennmedisin etter mønster av 
Danmark. 
Dette ble vedtatt, og det ble opprettet en 
arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra instituttene, Aplf og NSAM. Irene 
Hetlevik er NSAMs representant i 



arbeidet. Arbeidet videre med denne saken 
er viktig som et ledd i å styrke 
allmennmedisinsk forskning. Imidlertid må 
det drøftes grundig hvorvidt det bør 
opprettes selvstendige forskningsenheter i 
tillegg til de allmennmedisinske 
instituttene. 

2.15 Referansegruppene 
Referansegruppene anses av styret som 
NSAMs viktigste drivkraft i 
fagutviklingsarbeidet. Styret har jevnlig 
diskutert hvordan arbeidet i 
referansegruppene kan stimuleres, og 
hvordan vi kan nyttiggjøre oss 
kompetansen som finnes her. 
Videre ser vi. av saken med 
referansegruppen for astma og KOLS og 
Lunger i Praksis (se kapittel 2.9), at driften 
av referansegruppene krever noe mer 
profesjonalisering av organisasjonen. 
Styret har derfor vedtatt at vi vil utarbeide 
retningslinjer som skal være basis for 
arbeidet i referansegruppene. Disse vil bli 
lagt frem for årsmøtet til behandling. 

2.16 Styretur til Berlin, september 2002 
Fra 14.-lS.september, reiste NSAM styre 
til Berlin. Vi var invitert fra Instituttet for 
allmennmedisin ved Humboldt 
Universitetet og fra Charite International 
Cooperation, som organiserer internasjonal 
studentutveksling. De første dagene lot vi 
oss begeistre av det dynamiske Berlin: 
Spennende å kunne gå til fots gjennom 
Brandenburger Tor (som da var under 
restaurering, som så mye i Berlin), besøke 
det helt nyåpnende Jødiske Museum, som 
imponerte mest gjennom den særegne 
arkitekturen. Vi nøt spesialbehandling som 
en utenlandsk gruppe i Riksdagen; vi ble 
geleidet gjennom maktens korridorer og 
avsluttet med et fascinerende 
panoramablikk fra glasskuppelen, som 
spenner over plenarsalen. 
Etter helgen fulgte det faglige programmet: 
invitasjon til ferdighetslab ved Charite's 
pilotstudiegang: årlig får 80 studenter 
privilegiet til et PBL basert studiet. 
Instituttet hadde invitert til en 
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rundebordskonferanse med deltakere fra 
legeforeningen og trygdekasser. 
Akademisk allmennmedisin har kommet ut 
av startgropa i Tyskland og politiker og 
trygdekasser har oppdaget betydingen god 
allmennpraksis har for kvalitet og pris i 
helsevesenet. Deltakerne ønsket seg gjerne 
norske forhold. Dagen etter besøkte styret i 
små grupper noen praktiserende leger - for 
kort til å få en god innblikk i 
arbeidsvilkårene. 
Vi avsluttet besøket med et møte i det 
internasjonale byrået ved Charite, som har 
et meget omfattende utvekslingsprogram -
årlig kommer mange norske studenter til 1-
2 semester til Berlin eller tyske studenter 
reiser til partneruniversiteter i Norge. 
Byrået hadde, i samarbeid med 
Universitetet i Oslo og NTNU, utviklet et 
internettbasert språkkurs - for å lære tysk, 
norsk og spansk - tilpasset behovet for 
utvekslingsstudenter i helsevesenet. 

2.17 Medlemsbrev 
Det har vært sendt ut 6 medlems brev. 

2.18 Sekretariatet 
Hanne Thoresen er ansatt som sekretær for 
NSAM og AFU i 50% stilling. NSAM har 
kontor ved Seksjon for allmennmedisin 
ved Universitetet i Oslo. Leieforholdet er 
regulert i egen avtale 

2.19 Økonomi 
Fra og med inneværende år er 
regnskapsåret endret og harmonisert med 
Legeforeningen, slik at det nå følger 
kalenderåret mot tidligere fra 1.9. till.9. 
Dette har medført noe problemer med å 
transformere resultater fra fjorårets 
regnskap og budsjett til årets budsjett. 
Regnskapet legges fram med et relativt 
stort underskudd. Styret har valgt å 
opprettholde stor aktivitet i henhold til 
budsjettert plan til tross for en betydelig 
inntektssvikt og derav følgende 
regnskapsunderskudd. Et for optimistisk 
anslag på posten medlemskontingent 
forklarer regnskapsunderskuddet. Svikten 



dempes noe av gode økonomiske resultater 
og bidrag fra Nordisk kongress og fra 
PMU. 
Resultatene på utgiftssiden er i god 
overensstemmelse med budsjettet og styret 
mener at stor aktivitet har vært nødvendig i 
et år preget av viktige diskusjoner med høy 
temperatur i Legeforeningen selv om det 
har ført til en betydelig reduksjon av våre 
økonomiske reserver. 
Styret beklager at posten referansegrupper 
kommer ut med underforbruk. 
En betydelig økning av medlemsmassen og 
eller en ytterligere økning av 
medlemskontingenten er forutsetningen for 
en fortsatt høy aktivitet i selskapet. 

3. Andre faglige aktiviteter, 
representasjon m.v.: 

3.1 Vegleiarsamling på Sola. 
V egleiarkoordinatorane samlar kvart år 
vegleiarar i etterutdanningsgruppene til 
kurs på Sola. I april 2002 vart NSAM 
invitert til å stilla med føredragshaldar. 
Aslak Bråtveit hadde for 4 år sidan eit 
innlegg på same samling der han etterlyste 
offiserskorpset og ansvaret for "Den 
allmennmedisinske skuta ". Tittelen han 
hadde fått var: "Når rottene forlater det 
synkende skip". De i åra opplevdest 
stagnasjon i allmennmedisinen , 
fastlegereformen tyktest ha gått i 
stå.Seinare er Fastlegerordninga innført, og 
allmennmedisinen har kjent eit nytt løft. 
NSAM har hatt ein prosess med samlingar 
og debattar som har resultert i Plakaten, 7 
teser for allmennmedisin. Presentasjonen 
av Plakaten i ein undervisingsbolk på 
kurset vart vårt innlegg på kurset . 

3.2 Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
SNLA sende 2001 brev til NSAMstyret 
om å få oppnemnt ein representant til 
styret. Aslak Bråtveit vart oppnemnd. 
SNLA er ein av dei største 
medlemsorganisasjonar i landet, med over 
800 000 medlemmer ( til samanlikning er 
NSAM på om lag 11 OOmedlemmer ) 
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Økonomien tillet ein stor aktivitet, kursing 
av lek og lærd i akuttmedisin generelt og 
HLR spesielt utgjer eit svært apparat. 
Prosjekt under SNLA er mellom anna å 
syta for å utplassera defibillatorar som er 
lett tilgjengelege på sentrale stader i landet. 
Oppretting Nasjonalt akuttmedisinsk 
kompetansesenter (NAKOS) og regionale 
akuttmedisinske kompetansesenter 
(RAKOS) er komne langt. Staten overtek i 
2003 NAKOS frå SNLA og legg det til 
Ullevål Universitetssjukehus. 

3.3 Fellesmøter 
Fellesmøte med AFU 
Styret hadde fellesmøte med AFU 
30 .l O. 02 der allmennmedisinske 
forskningsfond, NSAMs forskningsfond 
og forholdet mellom leger og 
legemiddelindustrien ble diskutert. 

Felles instituttmøte 
Styret deltok 26.04.02 i Selbu på deler av 
felles instituttmøte for de 
allmennmedisinske instituttene/seksjonene 
ved de fire universitetene. Blant sakene 
som ble diskutert var blant annet 
organiseringen av allmennmedisinen 
innenfor legeforeningen. 

Felles ledermøter - Primærmedisinske 
foreninger 
I tråd med tidligere praksis ble det innkalt 
til felles ledermøter for de 
primærmedisinske foreninger hhv i februar 
og november 2002. I det første møtet var 3 
av 4 nyvalgte ledere fra nye styrer så det 
var naturlig at dette forumets formål ble 
gjenstand for presentasjon og diskusjon. 
Fokuset ble også på omtale av de ulike 
foreningers hovedarbeidsområder og på 
mulige videre felles arenaer for samarbeid. 
På møtet i november i regi av Narnf ble 
forholdene for de primærmedisinske 
foreningene sett i lys av 
organisasjonsdebatten omtalt. Det ble en 
utvidet diskusjon knyttet til Namfs rolle og 
fremtid relatert til mulige resultater av 
endringer i Legeforeningens organisasjon. 



Videre ble bla. brev vedr. "Elektronisk 
manual for datasikkerhet i små 
legepraksiser", arbeidet i utvalget 
"Rekrutteringsstillinger i 
samfunnsmedisin", status i 
"Elin prosjektet", forslaget om opprettelse 
av allmennmedisinske forskningenheter og 
behov for deltakelse i prosjektet som skal 
evaluere handlingsprogrammet for 
svangerskapskontroller diskutert. NSAM 
har ansvar for innkalling til neste 
ledermøte. 

3.4 Turnuskonferansen 2002 
"Turnustjenesten i dag og i morgen
kapasitet og kvalitet" 
Den norske lægeforening ved turnusrådet 
inviterte 06.11.02 til dagskonferanse om 
turnustjenesten for leger på Soria Moria. 
Helsedepartementet, Sosial- og 
helsedirektoratet og Statens autorisasjons
kontor for helsepersonell var invitert med 
som støttespillere. Begrunnelsen for å 
gjennomføre seminaret var erkjennelsen av 
det økende antall problemer omfanget av 
og gjennomføringen av turnustjenesten står 
overfor. En tilsvarende konferanse ble 
arrangert i 1999, og etter dette har store 
endringer skjedd bla. med innføringen av 
fastlegeordningen, sykehusene har blitt 
egne foretak og på grunn av et sterkt 
økende antall turnusleger har man for 
første gang fått venteliste til å avtjene 
turnustjenesten. I tillegg har det store antall 
turnusleger medført problemer med 
gjennomføringen av en kvalitativt god 
turnustjeneste for alle.Fokuset på 
turnuskonferansen var kvaliteten i 
turnustjenesten blant annet sett i relasjon 
til kapasiteten i sykehus og kommune
helsetjenesten. NSAM var representert og 
deltok aktivt i diskusjonen. Styret er 
spesielt opptatt av både å ivareta og styrke 
det allmennmedisinske faglige fokus i 
turnustjenesten, med vekt på tiden i 
primærhelsetjenesten. Både forståelse av 
allmennmedisin som fag, 
primærhelsetjenestens spesielle funksjon 
og samhandling mellom l. linjen og 2. l 3. 

13 

linjen må vektlegges. Dette omfatter også å 
legge forholdene til rette for at turnus
kandidater som har gjennomført studier i 
land der undervisningen i allmennmedisin 
er svært anderledes enn i Norge får 
tilstrekkelig innføring i faget både teoretisk 
og praktisk. Videre vektlegging av at man 
nå må finne gode ordninger for 
tilretteleggelse slik at turnuskandidater 
med økt behov for veiledning kan få det 
uten at vanskene blir for store for 
utplasseringsstedet. Slik det er nå er det 
ingen fleksibilitet i systemet. Dersom 
veileder oppfatter at en kandidat har behov 
for forlenget tid i turnustjenesten, vil man 
allikevel få neste kandidat. Dette kan bidra 
til at man godkjenner turnuskandidater på 
tross av et egentlig behov for ytterligere 
utdanning og veiledning. For å 
imøtekomme behovet for flere 
turnusplasser i kommunehelsetjenesten kan 
en mulighet være at legekontorer med 
turnusplass kan ta i mot mer enn en 
kandidat av gangen. Dette må samtidig 
selvsagt avveies i forhold til 
veiledningskapasitet og ivaretakelse av 
nødvendige faglige perspektiver. 

3.5 Vertskap for helseminister D. 
Høybråten 
NSAM sendte i juni 2001 ut en invitasjon 
til rikspolitikere om å besøke en 
fastlegepraksis. Det kom inn rapport fra et 
vellykket besøk av en stortingsrepresentant 
på Klosterhagen legesenter i Skien ved 
Tor Carlsen. Helseministeren og 
medarbeidere besøkte 22.08.02 
St.Hanshaugen legesenter og møtte Anna 
Stavdal og Gisle Schmidt. Ministeren fikk 
en orientering om selskapets aktiviteter og 
formål. Tema med utgangspunkt i Plakaten 
ble diskutert og "Fastlegeboken" ble 
overrakt ministeren som uttrykte store 
forventninger til fastlegeordningen og til 
fastlegen som en grunnpillar i 
helsetjenesten. 

3.6 Ledelse,- komite i Legeforeningen 



Legeforeningens forskningsinstitutt er av 
sentralstyret pålagt å utrede forhold 
vedrørende ledelse i 
kommunehelsetjenesten. Gisle Schmidt har 
vært NSAMs representant i 
referansegruppen for dette arbeidet. 

3. 7 "Blåreseptutvalget" i 
Legeforeningen 
Helsemyndighetenes bekymring for 
eskalerende refusjonsutgifter over 
blåreseptordningen har bl.a. resultert i en 
invitasjon til legeforeningen om å komme 
opp med forslag til hvordan foreningen 
kan bidra til at medlemmene i størst mulig 
grad baserer legemiddelbruk og 
legemiddelvalg på faglige vurderinger i 
tråd med anerkjente 
prioriteringsprinsipper. Gisle Schmidt 
representer NSAM i en referansegruppe 
som bistår sekretariatet i dette arbeidet. 

3.8 "Rusgruppe i SINTEF" 
SINTEF utarbeider på oppdrag fra Sosial 
og helsedirektoratet en rapport om 
helsetjenestetilbudet for tunge 
rusmisbrukere basert på tilgjengelige 
forskningsresultater og erfaring. Gisle 
Schmidt er NSAM styrets representant i 
referansegruppen for dette arbeidet. 
Tunge rusmisbrukere er en utsatt 
pasientgruppe på mange måter, ikke minst 
helsemessig. Vurderingen i referanse
gruppen var at tilgjengeligheten til 
helsetjenesten for denne gruppen ikke er 
god nok. Styret er av den oppfatning at 
vurderingen er riktig. Dette gjelder alle 
nivåer. Når det gjelder fastlegene, er det 
naturlig at disse har en sentral rolle for 
denne gruppen som for andre pasienter. 
Delvis på grunn av abstinensproblemer og 
konflikter omkring krav om utskriving av 
A og B resepter, delvis på grunn av 
vansker med samarbeid på andre områder, 
som å inngå og overholde timeavtale mm, 
opplever ofte både lege og pasient dette 
feltet som problematisk. Viktige og 
alvorlige helseproblemer, akutte og 
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kroniske kommer lett i annen rekke og 
forsømmes. 
APLF har vurdert fastlegenes rolle spesielt 
når det gjelder LAR (legemiddelassistert 
rehabilitering). Oppgavene er imidlertid 
langt mer omfattende og krever etter 
styrets mening en grundig gjennomgang 
både for nærmere å definere det faglige 
innhold og tilbud til pasientgruppen og i 
neste omgang å tilrettelegge 
hensiktsmessig organisering av tilbudet. 
Styret vil ta initiativ til opprettelse av en 
referansegruppe som kan gjennomgå dette 
feltet. Oppgaven fortjener høy prioritet. 

3.9 "Rusgruppe i Helsedirektoratet" 
Helsetilsynet inviterte i oktober til et møte 
med fagmiljøene for å få innspill om 
hvordan tilsynet med helsetjenesten for 
tunge rusbrukere burde legges an, faglig og 
organisatorisk. Gisle Schmidt representerte 
NSAM i dette møtet. 

3.10 NSAMs representasjon i 
arbeidsgruppe i Legemiddelverket: 
Anna Stavdal er oppnevnt av sentralstyret i 
Legeforeningen sammen med Rune 
Wiseth fra Kardiologisk selskap til en 
samarbeidsgruppe i regi av 
Legemiddelverket som skal se på " 
Forskrivers forhold til farmasøytisk 
industri". Gruppen har kun såvidt begynt 
sitt arbeid når årsmeldingen 
skrives. 

4. Høringsuttalelser 
(Kan leses i sin helhet på NSAMs 
hjemmeside) 

Reaktivisering av uførepensjonister 
Allmennleger støtter alle tiltak som bidrar 
til at flest mulig mennesker kan delta i 
arbeidslivet ut fra sine evner og 
muligheter. Økende effektivisering av 
arbeidslivet kan føre til at trygdeordninger 
ekskluderer unødig mange mennesker fra 
et aktivt arbeidsliv. Uførepensjonister som 
pånytt ønsker å prøve seg i arbeidslivet og 
som er motivert til denne reaktivisering, 
bør kunne komme raskt i gang med dette 



tiltaket - uten for store byråkratiske 
hindringer. Forskriftene legger opp til en 
fleksibel saksgang, styrt av Aetat. 50% 
lønnstilskudd i opp til 3 år og mulighet for 
midlertidig ansettelse i ett år oppleves som 
et egnet virkemiddel også for 
arbeidsgivere, som ser kompetansen 
mange uførepensjonister sitter inne med. 
Forskriftene legger ikke opp til fornyet 
medisinsk vurdering. NSAM anser dette 
også som unødvendig. For mange 
uførepensjonister vil det falle naturlig å 
rådføre seg med sin allmennlege om 
helsemessige forhold som det skal taes 
hensyn til. NSAM er glad for at forskriften 
ikke legger 
opp til obligatoriske legeerklæringer som 
unødig øker allmennlegens papirarbeid. 
Konklusjon: NSAM støtter intensjonene og 
utformingen av forskriftene som gjØr det 
mulig for uførepensjonister å prøve seg 
igjen i arbeidslivet 

Forslag om å gi helsesøstre og 
jordmødre i helsestasjon rett til å 
rekvirere p-piller til unge kvinner under 
20 år 
NSAM har notert med glede at antall 
aborter og tenåringsgraviditeter i 
forsøkskommunen Trondheim er kraftig 
redusert - og dette blir således 
utgangspunktet for vår konklusjon . Man 
har dog noen innvendinger til designet i 
forsøksprosjektet der man mener at 
helsestasjonen og fastlegen ikke har fått 
like vilkår. 
NSAM vil støtte frikjøp/ gratis utdeling av 
P- piller på apotek med grundig 
informasjon om bruk, samt opplysning om 
kontraindikasjoner . Man går videre inn for 
at det gis rammer for gratis veiledning og 
utdeling av p- piller hos både fastlegen og 
ved helsestasjon ved kvalifisert 
helsepersonell med særlig opplæring. Det 
er en selvfølge at lege må være behandler 
av kjønnssykdommer og må gjøre 
screening-undersøkelser og at lege må inn 
i abortsaker. Hovedmålet må være færrest 
mulig ufrivillige svangerskap, og enkel 
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tilgang på P- piller er et viktig bidrag til 
dette formål . 

Vedrørende "Akutte korsryggsmerter -
tverrfaglige kliniske retningslinjer" fra 
Nasjonalt ryggnettverk 
NSAM synes det er viktig at vi får 
retningslinjer for akutte korsryggsmerter, 
som er en viktig klinisk problemstilling. 
Disse retningslinjene er utarbeidet av en 
tverrfaglig sammensatt gruppe, og dette 
anser vi som nødvendig fordi så mange 
faggrupper er involvert i behandlingen. 
NSAMs merknader dreier seg ikke om 
faglig uenighet, men om klargjøring av 
premisser og bedring av presentasjonen. 

Forslag til Legeforeningens standard for 
prehospital akuttmedisin. 
Legeforeningens utvalg for prehospital 
akuttmedisin har hatt to medlemmer frå 
allmennmedisin l samfunnsmedisin: Lars 
A. Nesje (leiar) og Ragnhild Smalås. Båe 
har sine erfaringar frå distrikts-N oreg. 
Dette forslaget til standard finn styret å 
vera verdfullt og gjennomtenkt. Styret 
stiller seg bak forslaget Akuttutvalet legg 
fram. Utfordringa er i alle høve på to plan: 
Denne tenesta er sårbar for ustabil 
legedekking og legevaktordningar (som 
ein del av distriks-Noreg slit med). Det 
vert ei utfordring å få med seg kollegaer i 
byane på organisering og øving for å heva 
standarden. I fastlegeordninga ligg eit 
grunnlag for ansvar utover pasientens 
frammøte på venterommet. Ut frå 
sjukehusservice, ambulanse og 
naudmeldingsstruktur i byane er det 
vanskeleg å tenkja seg at allmennlegane i 
storbyane vert partnerar og medarbeidarar 
i dei akuttmedisinske team. 

Opprettelse av onkologisk gynekologi i 
spesialiteten gynekologi 
NSAM støttet forslaget om opprettelse av 
grenspesialitet i gynekologisk onkologi 
med følgende begrunnelse: 
l. V ed opprettelse av en grenspesialitet for 
gynekologisk onkologi, vil en oppnå en 



samling av innsatsen rundt en pasient 
heller enn oppsplitting. Alternativet blir at 
pasienten som har fått en gynekologisk 
cancer, skal behandles av onkolog og 
gynekolog og eventuelt kirurg. 
2.Det gynekologiske miljøet ønsker 
entydig en slik ny grenspesialitet. I praksis 
er det mer eller mindre innført, idet flere 
sykehus har egen avdeling for 
gynekologisk kreftbehandling. 

Standard for smertebehandling. Forslag 
til videreutvikling i regi av Norsk 
anestesiologisk forening (NAF) 
Handlingsprogram må skrivast av dei som 
skal bruka det. Diktat frå eit overordna 
organ har liten gjennomslagskraft. 
Prosedyrepermarbeidet frå Telemark , 
praksiskonsulentordninga og NSAMS 
handlingsprogram har det utgangspunkt at 
allmennpraktikarar må forfatta for 
allmennpraksis. 
Det er elles eit prinsipp at eit 
handlingsprogram bør lagast der det er ei 
oppfatting i kollegiet at det rår fagleg 
usemje, at det er eit behov for å meisla ut 
ein standard, ei felles handling. Er 
smertebehandling eit slikt område? 
Det er gjort studier på om legar handlar 
etter handlingsprogram. Irene Hetlevik har 
påvist at det gjer legar i liten mon. 
Debatten vidare har poengtert at den 
kliniske handling må ta sitt utgangspunkt i 
samhandling mellom pasient og lege, ikkje 
i prosedyrar. Det er ikkje ein motsats til at 
legen skulle vera kunnskapsrik og meistra 
fleire kliniske tiltak . I studier må 
protokollar fylgjast, tekniske tiltak krev 
teknisk innsikt og kunnskap om 
prosedyrer, men ved ein så subjektiv 
tilstand som smerter, ligg nøkkelen til å 
lukkast i samarbeidet og tilliten mellom 
lege og pasient, neppe i retningsliner. 

Frå debattar og erfaringar i NSAM har 
ikkje smertebehandling vore sett på som 
eit område som treng eit 
handlingsprogram. Dersom dette arbeidet 
held fram, ventar me likevel at NSAM vert 
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beden om å oppnemna deltakarar frå 
allmennmedisin. 

Bruk av sakkyndig i saker mot leger -
DNLFs rolle. 
Saken er fortsatt under utredning. Det er 
uavklart hvem som skal være 
registeransvarlig og det er styrets 
oppfatning at dette må være et felles 
anliggende og nettopp en naturlig oppgave 
for felles kvalitetsutvalg mellom NSAM 
og APLF at ansvaret ligger her. 

Ny felles forskrift om Kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid 
i helsestasjons og skolehelsetjenesten. 
NSAM undrar seg over at fellesforskrifta 
så ofte brukar SKAL om 
svangerskaps og helsestasjoneforskriftene. 
Det har vore vanskeleg å påvisa 
nokon gevinst av tiltak for å redusera talet 
på tenåringssvangerskap 
t.d. Fastlegen er ikkje nemnd, legen skulle 
vera ein logisk 
samarbeidspartnar i båe tenestene. 
Svangerskapsomsorga er etterkvart blitt 
ei teneste som overbyr seg sjølve og slit 
med å legitimera seg. NSAM er samd 
i at barn og unge treng ein innsats for å 
førebyggja vantrivnad og psykiske 
plager, men veit ikkje av tiltak som 
helsetenesta kan yta for at så skjer. 
Trivnad og livskunst vert oftast lært i andre 
fora. 

Bruk av halvautomatiske defibrillatorer 
NSAM ser for seg ein måte å styra dette 
fagleg på: 
NAKOS må oppretta ei undervisingseining 
som tek på seg å autorisera instruktørar. 
Desse instruktørane held så kurs for lek og 
lærd i bruk av halvautomatiske 
defibillatorar. Lister over sertifiserte som 
har gjennomgått kurs og vist dugleik 
(kursprøve!) vert sent RAKOS (regionar 
som manlgar RAKOS, til NAKOS ) og 
derfrå sidan både til AMK og L V sentralar 
i distriktet og kommunelegen i kommunen. 
Oppfriskingskurs høyrer med, intervall må 
undervisingseininga fastsetja. Dei 



sertifiserte vil i liten mon få erfaringar, og 
trening er nødvendig. 
Opplæring og oppfrisking må i det heile 
fylgja dei liner som HLRopplæringa har 
fylgt. Ein vertikal organisasjonsmodell 
med sterk sentral fagleg styring ser ut som 
beste løysing. Utsteinregisteret vil verta 
basis for stadig vurdering av arbeidet. 

Forslag om endring av bestemmelser i 
Etiske regler for leger. 
Legeforeningens råd for legeetikk har 
fremsatt forslag til endringer som vi 
nedenfor kommenterer punkt for punkt. 

l.Forslag til endring av kapittel l § 12: 
NSAM støtter rådets forslag om å ta inn 
en bestemmelse om legers forhold til den 
farmasøytiske industri i etiske regler for 
leger. NSAM arbeider aktivt med økt 
bevisstgjøring og debatt om grensene for 
samhandling mellom farmasøytisk 
industri og leger, og det vil være en 
betydelig styrke for dette arbeidet om den 
foreslåtte bestemmelsen tas inn i etiske 
regler. NSAM oppfatter det som svært 
positivt at rådet tar dette initiativet. 

2.Forslag til endring av kapittel 3 §l: 
NSAM støtter rådets forslag om å ta inn 
en bestemmelse for å hindre annonser 
som fokuserer på lyter, kan skape angst 
og fordommer eller urealistiske 
forventninger. Leger bør ikke arbeide på 
en måte som forsterker en slik kulturell 
trend, og primærlegene merker de 
negative resultatene av denne trenden i 
det daglige arbeidet. 

3.Forslag til ny §2 i kapittel 3: NSAM 
støtter rådets forslag om at ansvarlig 
leges navn skal fremgå ved annonsering. 

4.Forslag til tilføyelse i kapittel 3 §3: 
NSAM støtter rådets forslag om at leger 
ikke skal fremstille seg som dyktigere 
enn kolleger. 

5.Forslag til endring av Reglement for 
Rådet for legeetikk, §12: NSAM støtter 
rådets forslag om å skape hjemmel for 
sanksjoner hvis leger bryter avtalen 
mellom legeforeningen og 
legemiddelindustriforeningen. Dette vil 
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være et viktig ledd i arbeidet med å skape 
ryddige forbindelser mellom leger og 
industri. 

Vurdering av spesialiststrukturen i 
indremedisin 
Høringsuttalelsen omhandler "Utredning 
om det indremedisinske fagområdet 
(generell indremedisin, alderssy kdommer 
m.v.) som blant annet omfatter brev fra 
Den norske lægeforening av 29 .november 
2001 med diverse dokumenter vedrørende 
Nasjonalt råds utredning og andre 
dokumenter vedrørende generell 
indremedisin. Det ble bedt om en 
vurdering med tanke på utvikling av 
geriatri og generell indremedisin og 
synspunkter på forslag om ny spesialitet i 
alderssykdommer. I høringsuttalelsen 
uttrykker NSAM at vi ser et klart behov 
for bedret kompetanse når det gjelder de 
eldres helseproblemer i alle ledd i 
helsevesenet, kanskje særlig i 
sykehjemmene. NSAM har i en tidligere 
høringsuttalelse til den norske 
lægeforening om samme tema pekt på en 
rekke faglige problemstillinger med særlig 
fokus på samarbeidsproblematikk, som 
allmennleger kan møte når de håndterer de 
eldres helseproblemer. Vi mener at noen 
av disse utfordringene må møtes med 
organisatoriske og strukturelle endringer i 
helsevesenet og en mer hensiktsmessig 
tilpasset spesialiststruktur kan være ett 
viktig virkemiddel. NSAM er generelt 
skeptisk til opprettelsen av nye 
spesialiteter som virkemiddel for å møte 
nye faglige utfordringer. Imidlertid ser 
NSAM at det er flest argumenter for 
opprettelsen av en ny spesialist i 
alderssykdommer med hovedvekt på 
behov for markering av et viktig fagfelt, 
behov for geriatrisk kompetanse i 
skjæringsfeltet mellom sykehusmedisin og 
primærhelsetjenesten, aldersmedisin vil 
være et relevant kvalifikasjonskrav for 
legestillinger ved store sykehjem og de 
foreslåtte krav åpner for ulike veier inn i 
spesialiteten slik at det kan bidra til å 
utdanne et tilstrekkelig antall spesialister 



med bred og relevant kompetanse raskt. 
Det er viktig å se aldersmedisin som en 
spesialisert helsetjeneste for eldre med 
komplekse, og sammensatte 
problemstillinger samt funksjonssvikt. 
Gamle med vanlige helseproblemer hører 
til fastlegen, dvs. det allmennmedisinske 
fagfelt. NSAM er positive til et forslag om 
å harmonisere utdanningstiden i generell 
indremedisin og grenspesialitetene og 
dermed gi generell indremedisin en 
forholdsvis styrking. NSAM støtter 
forslaget om at man på bestemte vilkår 
gjør inntil 6 måneder sykehjemstjeneste 
tellende i spesialistutdanningen i 
sykehusspesialitetene; generell 
indremedisin, geriatri, andre relevante 
spesialiteter, eventuelt via ordningen med 
l års valgfri tjenesten og i en eventuell 
aldersmedisinsk spesialitet. Imidlertid må 
slike utdanningsstillinger komme i tillegg 
til og ikke istedenfor den faste 
sykehjemslegen. NSAM angir i 
høringsuttalelsen andre virkemidler som 
kan bidra til å styrke geriatri og generell 
indremedisin og helsetjenesten for gamle 
og eldre med sammensatte lidelser. 

K valitetsindikatorer og kliniske 
kvalitetsregistre i somatiske sykehus 

l. Forslaget til generelt indikatorsett er 
foreløpig og et utkast for 
utprøving/evaluering. 
Undersøkelser må vise hvilke 
indikatorer som viser validitet og 
som har relevans til de 
spørsmålsstillinger som søkes 
besvar. 

2. Inndelingen i struktur- prosess
resultatindikatorer er neppe egnet 
til å fremme forståelse for 
kvalitetsutvikling. Mer aktuelt er å 
vurdere de tre hovedspørsmål for 
kvalitetsutvikling: 

• hvilket kvalitetsproblem ønskes 
endret 
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• hvordan kan vi vite at en endring er 
en forbedring 

• hvordan kan forbedring skje 

3. Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne være et 
redskap for "benchmarking" Dette 
vil være nyttig som utgangspunkt 
for forbedringsarbeid. Det er grunn 
til å peke på prosessforbedring som 
en aktuell metode å implementere, 
det foreligger allerede erfaringer i 
Norge innenfor obstetrikk og 
psykiatri. 

4. Handlingsprogrammer og utvikling 
av indikatorer som kan belyse 
etterlevelsen går hånd i hånd. 

5. Det er bred enighet om at 
kvalitetsarbeid i instititusjoner må 
forankres i ledelsen. NSAM mener 
at eierskap til registrene må ligge i 
sykehusene, ikke i Legeforeningen. 

Forskrift om kvalitet i pleie og 
omsorgstjenestene 
Nokre nye punkt viser særs til standard for 
det medisinske arbeidet: 
• tilstrekkelig næring ( mat og 

drikke), variert og helsefremjande 
kosthald, og rimeleg valfridom i 
høve til mat. 

• nødvendig medisinsk undersøking 
og behandling, rehabilitering, pleie 
og omsorg tilpassa den einskilde 
sin tilstand. 
ei verdig livsavslutting i trygge og 
rolige omgjevnader. 

Drift av sjukeheimar og open omsorg l 
heimesjukepleie har endra seg mykje siste 
åra. I tråd med refusjonsreglar, lånevilkår 
og trengd kommuneøkonomi har 
pasientpopulasjonen også endra seg. 
I sjukeheimane har nå mesteparten av 
langtidspasientane senil demens som 
hovudliding. Korttidseiningane vert bruka 



som avlasting og utreiingseiningar i tillegg 
til rehabilitering. Fastlegeordninga har i 
store deler av landet ført til at fastlegen 
fylgjer sine pasientar gjennom 
korttidsopphald. Det same kan seiast om 
palliativ pleie. 
Behov for tilsynslegar ut frå talet på 
rehabiliterande og palliative senger er ei 
forenkling og vert ofte direkte misvisande .. 
Utfordringane som nå ser ut til å teikna seg 
er tenester for heimebuande eldre og eldre 
i omsorgsbustader. Samarbeidet med 
pårørande og heimesjukepleie er mange 
stader mykje meir fragmentert og 
mangelfullt enn i sjukeheimane. 

5. INTERNASJONALT ARBEID 

5.1 WONCA Europe sekretariat 
I samarbeid med Niels Bentzen ved 
Seksjon for allmennmedisin og 
samfunnsmedisinske fag ved NTNU søkte 
NSAM om å få sekretariatet for WONCA 
Europe til Trondheim. Fra nyttår 2002 er 
sekretariatet på plass med sekretær Helene 
Flottorp i 80 % stilling. NSAMs 
representant til styret i WONCA Europe, 
Bjørn Gjelsvik, er styrets sekretær. 
Selskapet har stor nytte og glede av å ha 
sekretariatet i Norge, og gir Helene 
Flottorp honnør for stor innsats i 
åpningsåret. 

5.2 WONCA Europe Konferanse 1-3 
mars 2002, Nordwijk, Nederland 
Som ledd i videre arbeid mot et dokument 
omfattende "The European Definition of 
General Practice/Family Medicine" deltok 
leder og nestleder i NSAM i møte 1-3 mars 
i Nordwijk, Nederland. Konferansen var et 
oppfølger til det arbeidet som ble gjort i 
Barcelona 200 l. I forkant av møtet ble et 
foreløpig utkast til to dokumenter utsendt 
hhv. "The Core Competencies of the 
General Practitioner/Family Physician in 
Europe" og "A Definition of the Key 
Features of the Discipline of General 
Practice and the Role of the General 
Practitioner", og det ble bedt om 
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kommentarer fra de nasjonale selskapene. 
NSAM avga en lengre kommentar som 
omfattet både en presentasjon av 
"Plakaten" som et innspill på viktige 
hovedmomenter til dokumentene, og som 
også beskrev både arbeidsprosessen frem 
mot "Plakaten" og videre strategi for 
implementering i etterkant. I forhold til 
dokumentet om "Core competencies" ble 
det fra NSAM påpekt et behov for å 
klargjøre og utvide beskrivelsen av de 
arbeidsprinsipper man anvender for 
problemløsning i allmennpraksis, dvs. 
egentlig de allmennmedisinske 
arbeidsteknikker. Videre ønsket NSAM å 
utheve i en seksjon som omhander "Health 
care service utilisation" at en 
allmennpraktiker ikke bare er ansvarlig for 
å gi pasienten riktig behandling i 
helsevesenet, men også at man har et 
ansvar for å gi mest til dem som har de 
største behovene (jfr. "Plakaten"). Med 
hensyn til dokumentet der man presenterer 
et forsøk på en ny definisjon av 
allmennmedisin påpekte NSAM at en 
hovedendring i den allmennmedisinske 
hverdag, i forhold til for eksempel på den 
tiden "Leeuwenhorst-gruppen" kom med 
sin definisjon, er "internasjonaliseringen". 
Her forstått som at verden blir mindre, økt 
reisevirksomhet, immigrasjon og generell 
internasjonalisering gir raske endringer i 
distribusjon av helse og sykdom. Dette 
betyr nye utfordringer for 
allmennpraktikerne, ikke bare mht. 
endringer i epidemiologiske forhold men 
også i forhold til nødvendigheten av å få 
en bredere forståelse av kulturelle, etniske 
og religiøse forskjeller og deres betydning 
for helse og sykdom, men kanskje mest 
konsekvenser i forhold til konsultasjonen 
og behandling. NSAM foreslo at en 
"multikulturell kompetanse" er nødvendig 
sammen med den lokale ekspertise som 
alltid har vært en del av hovedstyrken til 
en godt integrert allmennpraktiker. 
Forslagene ble debattert og delvis tatt til 
følge. Resultatet "The European Definition 
of General Practice/Family Medicine" ble 



presentert under den europeiske 
kongressen i London i juni 2002. 

5.3 WONCA Europe 2002 "Promoting 
Excellence in Family Medicine" 
Den europeiske kongressen i 
allmennmedisin foregikk i London i tiden 
9-13 juni. Dette er en stor samling for 
europeisk allmennmedisin, det var 2167 
deltakere fra 66land hvorav 51 fra Norge, 
120 fra Danmark, 40 fra Sverige, 6 fra 
Island og 224 fra Finland. Kongressen 
hadde et vidt tilfang av temaer med 
hovedvekt på følgende: "international 
cooperation in primary c are research", 
"core values", "philosphy and aspirations 
in family practice", "effective clinical 
practice in partnership with patient", 
"general practice/family medicine as a 
career", "informatics and health", 
"promoting quality in primary care", 
"developments in the organisation and 
delivery of primary care" og "my patient". 
Det ble gjennomført 88 muntlige sesjoner, 
94 workshops, 19 symposier og ca. 220 
postere ble presentert. WONCA Europe 
2002 markert samtidig 50 års jubileet for 
"The Royal College of General 
Practitioners (RCGP)". RCGP ble 
grunnlagt 19 november 1952 og har den 
største medlemsmassen i England av 
allmennpraktikere. 

5.4 Nordisk forslag til endring i 
vedtekter for valg og representasjon til 
WONCA Europes styrende organer 
De nordiske landene stilte på initiativ av 
det finske selskapet to forslag til WONCA 
Europes councilmøte i juni 2002. 
Begge omhandlet forholdet mellom 
WONCA og nettverksorganisasjonene. 
Det ene tok sikte på at nasjonale selskaper 
skal oppnevne kontaktperson i hver 
nettverksorganisasjon for å styrke de 
lokale bånd mellom selskapene og 
representantene. Det andre tok sikte på å 
ha direkte valg til alle plassene i Executive 
Committee, ikke slik som i dag at tre 
nettverksorganisasjoner (Euract, EGPRW, 
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EquiP) har en plass hver, hvor 
representanten utnevnes og ikke velges 
etter vanlige demokratiske 
regler.Executive Committee meldte tilbake 
at dette var meget omstridte forslag. I 
forkant av councilmøtet ble de nordiske 
selskapene enige om å opprettholde 
forslagene, men be om at de ble oversendt 
Executive Committee for videre utredning. 
Forslagene ble nedstemt, men det er 
nedsatt en komite med bl.a. en representant 
fra de nordiske landene som skal se på 
konstitusjonelle forhold for 
WONCAEuropes councilmøte i 2004 med 
tanke på eventuelle vedtektsendringer. 

NSAM-styret ser det som nødvendig å 
følge opp diskusjonen og arbeide for 
profesjonalisering og demokratisering av 
WONCA Europe. Det er imidlertid 
avgjørende at en slik prosess får tid og rom 
. Å initiere endringer i en såpass stor og 
ung organisasjon som WONCA Europe 
krever modning og diplomati. De faglige 
selskapene i Europa har tildels svært 
forskjellig fundament og utgangspunkt. 

5.5EURIPA 
NSAM har vært representert i EURIP A 
(European Rural and Isolated 
Practitionres Association) med Elisabeth 
Swensen som også er medlem av WONCA 
Working Party on Rural Health. WONCA 
Rural og WHO avholdt i mai 2002 den 
første felles konferansen om "rural health", 
i Traralgon, Australia, der 
NSAM var tilstede. Man lyktes der i å 
utforme en felles handlingsplan som 
bygger på WONCAs prinsippedrklæring, 
den såkalte "Durban declaration". 
EURIP A fungerer fortsatt mest som et 
web-basert nettverk, og har lykkes i å 
bygge ut kontaktene mot Øst-Europa. 
Arbeidet i 2002 har vært preget av 
forberedelser til The 6yh World Congress 
on Rural Health som avholdes i 
Santiago de Compostela september 2003. 
Det arbeides fra EURIP A med å få en 
sterkere formalisert status i forhold til 
WONCA Europe. EURIPAs president 



John Wynn-Jones var tilstede på Den 
første nasjonale konferansen om 
distriktsmedisin på Sommarøy, Troms, i 
mars 2002. 

6. Nordisk 

6.1 Scandinavian Journal of Primary 
Health Care. 
Journalen står foran endringer, ny lay-out 
introdusert fra januar 2002. 
Stiftelsen skal forhandle ny avtale med 
forlaget Francis & Taylor når avtalen går 
ut i 2003. Forhandlingene er i gang når 
årsmeldingen skrives. 
Sjefsredaktør Calle Bengtsson ønsker å 
fratre sin stilling i løpet av de nærmeste 
par årene. Rekruttering av ny sjefsredaktør 
har initiert diskusjon i redaksjonen og i 
styret om journalens profil. Arbeidet pågår 
og beslutning vedrørende videre prosess 
må treffes i styremøte som er berammet 
primo mai 2003. 

6.2 Deltakelse i møte for ST- lækare, 
SFAM 
Gisle Schmidt deltok som NSAMs 
representant i SF AMs høstmøte i Gøteborg 
for å gjøre rede for det norske videre og 
etterutdanningsprogrammet med svenske 
leger i utdannelsestilling (ST lakare). 

6.3 Deltakelse i 2, nordiske vintermøte , 
Sverige 
Under SF AM-styrets vinterseminar i 
Steningevik var representanter fra nordiske 
søsterforeninger invitert for diskusjon 
omkring våre spesialistutdannelses
programmer. Gisle Schmidt møtte som 
representant for NSAM. Diskusjonen ble 
fulgt opp med en artikkel om det norske 
videre og etterutdanningsprogrammet i 
"Allmanmedicin" skrevet av leder i 
Spesialitetskomiteen, Kjeld Malde og 
Gisle Schmidt. 

6.4 "Fastlegeseminar - studiebesøk fra 
Sverige" 
Helsedepartementet arrangerte 02.05 og 
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03.05.02 et seminar om fastlegeordningen 
for en delegasjon fra Stockholms lans 
landsting.Cecilie Daae representerte 
NSAM under seminaret og gjorde i tillegg 
til erfaringer med FLO så langt, rede for 
NSAM; funksjon, organisering og de tema 
som NSAM arbeider med, herunder 
presentasjon av "plakaten". 

6.5 Vertskap for svensk sosialminister 
med følge 
En svensk departemental delegasjon ledet 
av sosialministeren besøkte 04.03.02 
Norge for å studere de nylig gjennomførte 
helsereformer. 
På oppdrag fra Helsedepartementet 
orienterte NSAM ved Anna Stavdal og 
Gisle Schmidt delegasjonen om erfaringer 
med fastlegerdningen under et besøk på 
Bogerud legesenter. 

7. EYRINSAM på Internett 
EYR er et e-postforum for faglig diskusjon 
og meiningutveksling i norsk 
allmennmedisin. Deltaking via påmelding 
til majordomo@uib.no: Skriv berre: 
subscribe eyr. Fleire gonger er debattar 
starta på EYR å finna att i norsk 
helsedebatt. Hogne Sandvik har vore 
oppstartar og redaktør i dette forum, som 
kiler seg inn mellom den munnlege og den 
skriftlege form. Det virtuelle rommet er 
uoversikteleg og spanande. 
Spørsmålsstillingar og debattemne varierer 
over ein vid skala. Meir opplysing på 
http:/ /www .uib.no/isf/eyr/eyr.htm 
NSAMs heimeside er i denne perioden 
flytta frå Universitetet i Bergen til 
Legeforeningen. 
Heimesida inneheld opplysingar om 
NSAMs organisasjon, høyringsuttalar, 
informasjon fra Allmennmedisinsk 
Forskningsutvalg, kurs-og 
stipendannonser, osb. Adresse: 
http:/ /www .legeforeningen.no/nsam 
Sekretariatet har e-postadresse: 
sekretariatet@ nsam.legeforeningen.no 



8. Utvalg og Referansegrupper, 
rapporterte aktiviteter: 

8.1 UNDERUTVALGENE 
NSAM har fire faste underutvalg. For 
fullstendig medlemsliste: se "Hvem er 
hvem i NSAM" bak i årsmeldingen. 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
(AFU) 
Leder:Arnfinn Seim 
AFU har hatt 3 møter i perioden. AFU 
vurderer protokoller fra farmasøytisk 
industri for kliniske forsøk i 
allmennpraksis og har i perioden vurdert 4 
protokoller. AFU fordeler 
allmennpraktiker-stipendendene og har i 
denne perioden fordelt 57 stipendmåneder 
på 34 stipendiater. NSAM er innvilget 36 
stipendmåneder årlig, samt driftsstøtte til 
administrasjon av ordningen. I tillegg til 
allmennpraktikerstipendordningen har 
Norges forskningråd gjennom AFU stilt til 
disposisjon midler til småskalaforskning 
om fastlegeordningen. For våren 2002 ble 
det utdelt tilsammen 4 stipend- måneder 
til slike forskningsprosjekter, for høsten 
2002 tilsammen 5 stipendmåneder. I 
tillegg til å vurdere stipendsøknader og stå 
for tildelingen, gjøre AFU et betydelig 
arbeid med oppfølging av stipendiatene. 
Stipendiatene er pålagt å levere 
framdrifts- rapporter og sluttrapport for 
sine prosjekter. AFU deler hvert år ut 
Forskningsprisen på kr. 5000,-. Prisen for 
2001 ble tildelt Bjørn Bratland og gikk i 
2002 til Gunnar Mouland. 
Manglende forhåndsgodkjennelse av 
prosjekt initiert av legemiddelindustrien 
AFU legger fortsatt betydelig arbeid ned i 
vurdering av protokoller for multisenter 
undersøkelser som skal gjennomføres i 
allmennpraksis. Det viser seg imidlertid at 
legemiddelindustrien i mange tilfeller 
setter igang prosjekter uten at disse er 
forelagt AFU på forhånd. Noen av disse 
prosjektene bærer mer preg av 
markedsføring enn seriøse 
forskningsprosjekter. AFU har også i 
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denne perioden hatt dialog med både 
Legeforeningens organer og andre om 
denne problemstillingen. Det er tatt 
initiativ overfor Sentralstyret i 
legeforeningen, og AFU har bidratt med 
innspill på Landsstyremøtet i Tromsø der 
man diskuterte revisjon av retningslinjene 
for samarbeid mellom leger og 
farmasøytisk industri. Høsten 2002 blir 
problemstillingen tatt opp av AFU 
gjennom leder i Tidsskriftet 
AFU har også fortsatt dialog med Den 
nasjonale forskningsetiske komite for 
medisin (NEM). Arbeidet med å 
kvalitetssikre spesielt de industrifinansierte 
prosjektene som gjennomføres i norsk 
allmennmedisin vil fortsatt ha høy prioritet 
innenfor AFU. I tillegg til fortsatt arbeid 
innad i legeforeningen vil samarbeidet med 
NEM føres videre på dette området. 
Uansett vil det fortsatt være en stor 
utfordring for AFU å få allmenn -
praktiserende leger til å etterspørre AFU
vurdering før en sier ja til deltagelse i 
prosjekter som industrien gjennomfører i 
allmennpraksis. Oversikt over tildelte 
allmennpraktikerstipend/NFR -sti p end 
finnes på NSAMs hjemmeside. 
Møtedeltagelse : AFU har vært 
representert på møte med NEM og REK i 
helseregion 3 i desember- 01 samt på LMis 
kompetansekurs i august -02. 

Publiseringsutvalget (PU) 
Leder: Nils Kolstrup 
Antall møter: 3 (15 saker). 
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner: 
Boken "Fastlegen" skrevet for en stor del 
av PUs medlemmer. 
Spesielt må Gisle Roksunds store innsats 
som redaktør fremheves. 

Klassifikasjonsutvalget (KSU) 
Utvalgets: Anders Grimsmo 
Antall møter: l 
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner: 
ICPC-1, utvidet alfabetisk indeks, versjon 
1.4 
Revisjon av ICPC-1 hovedtermliste 



Markering av ICPC's tOårs-jubileum i 
Norge gjennom en orientering om ICPC i 
Tidskriftet for Den norske lægeforening 
2002; 122: 1414-15 
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA LT.V 
isSeksjon?vp SEKS ID=551917 
Øvrige aktiviteter: Utvalget's medlemmer 
har i samarbeid med KITH nedlagt 3-4 
månedsverk i arbeid med ICPC: 

• Oversettelse av ICPC-2, inklusive 
definisjoner, inklusjons- og 
eksklusjonskriterier 

• Utarbeiding av en utvidet 
søkeordsliste (ca 5-6000 termer) 

• Konverteringstabell mellom ICPC-
2 og ICD10 

• Kravspesifikasjon for søkeverktøy 
til bruk i elektronisk pasientjournal 

ICPC-2 er planlagt ferdigstilt i april 2003. 

Internasjonalt Utvalg 
Leder: Per Stensland 
Utvalget har hatt et møte under PMU 
291002. Tilstede var Tor Anvik, Janecke 
Thesen, Anders Bærheim, Anna Stavdal, 
Bjørn Gjelsvik, Gisle Smith, Tor Carlsen, 
Elisabeth Swense og Per Stensland. 
De enkelte deltakerne presenterte siste års 
arbeid i den internasjonale organisasjonen 
de er medlem av, se de enkelte rapportene. 
Utvalget diskuterte også NSAMs 
internasjonale arbeid videre og 
konkluderte 
* Det nordiske forslaget til WONCA 

Council om å fjerne 
nettverksorganisasjonenes faste plass i 
WONCA Europe Executive 
Committee fikk fast motstand fra våre 
egne representanter i 
nettverksorganisasjonene. Internasjonalt 
Utvalg rår Styret til å la denne 
endringsprosessen ta den tida den 
trenger. 

* Faglig internasjonalt arbeid: NSAMs 
arbeid med hypertoniretningslinjer er 
lagt merke til internasjonalt. Dersom 
NSAMs medlemmer har eventuelle 
nye initiativ, bør de tas opp ved å 
arrangere Workshop om emnet på 
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WONCA-kongress eller i 
nettverksorganisasjoner, eventuelt 
kombinere dette med organisatoriske 
forslag om engasjement fra WONCAs 
organisasjon direkte til Exececutive 
Committee. 

* Styret vil arbeide videre med sikte på at 
Oslo skal arrangere WONCA 
Europe- Kongress i 2007 eller 2008. 

EGPRW 
Representant:Tor Anvik. Vara: Eli Berg 
Aktiviteter: Workshop og 
Representantskapsmøte i A vignon, 
Frankrike, 9.- 12. mai 2002. Workshop 
og Representantskapsmøte i Bled, 
Slovenia, 17. - 20. oktober 2002 der vi 
dessverre ikke kunne delta. 

EquiP 
Representanter: Janecke Thesen, 
Tor Carlsen, 
EquiP holder to nettverksmøter i året 2002. 
Løpende samarbeidsprosjekter refereres 
og drøftes. Det holdes fra 2002 ett større 
møte med flere representanter fra hvert 
medlemsland, for oppdatering om 
kvalitetsutviklingsarbeid i allmennmedisin 
i Europa, idespredning og utvikling av 
internasjonalt samarbeid. 
I mars 2002 ble det holdt et nordisk møte 
med utgangspunkt i EquiP kontakten. 
Dette gjentas i København i april 2003. 

EURACT 
Representant: Anders Bærheim 
Er den europeiske organisasjonen for 
lærere i allmennpraksis. Organisasjonen er 
medlemsbasert. Arbeidsformen er først og 
fremst som en tenkeboks. Siste året har 
arbeidet resultert i: 

The European Definition of General 
Practice/Family Medicine. Denne ble 
tiltrådt og utgitt av WONCA Europe. 
EURACT Statement on Selection of 
Trainers and Teaching Practices for 
Specific Training in General Practice, 
en guide for oppbygging av et 
praksislærerkorps, ikke minst nyttig i 
land som ikke har en slik ordning. 



Bra mengde bidrag/workshops på 
allmennmedisinske kongresser. 

Aktuelle prosjekt er en læringsagenda som 
skal peke på undervisningsmessige 
konsekvenser av Definisjonen. En regner 
med å ha den ferdig til kongressen i 
Ljubljana 18.21.-juni-03. 

WONCA International Committee of 
Classifications (WICC) 
Representant: Anders Grimsmo, Niels 
Bentzen, leder for WICC 
WICC avholder ett møte i året. Denne 
gangen var det i Sydney. I 2003 blir det i 
Malta. NSAM' s representant har som ved 
tidligere anledninger fått reisestøtte fra 
Sosial- og helsedirektoratet. 
Hovedsaker i 2002 har vært: 

• Utgivelse av en elektronisk versjon 
av ICPC-2 

• Utvikling av en tabell for 
konvertering mellom ICPC-2 og 
I CD lO 

• Forhandlinger med WHO om at 
ICPC skal bli en del av "the family 
of classifications". Det har vært en 
tilnærming. 

• Fullføring av "International 
Glossary for General 
Practice/Family medicine" hvor 
Niels Bentzen er redaktør. 

Norge/NSAM er blitt spurt å arrangere 
møtet i 2004, 9-13 august i Trondheim. 
NSAM' s representant ønsker å informere 
NSAM nærmere etter hvert og forbereder 
nå et program og budsjett. NSAM vil bli 
spurt om bidrag både faglig og økonomisk. 

8.2. UTVALG OG KOMITEER MED 
NSAM-REPRESENTASJON. 

Oversikt over utvalgenes medlemmer 
finnes i "Hvem er hvem i NSAM" bak i 
årsmeldingen. 
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Kvalitetsutvalg for 
primærhelsetjenesten (KUP) 
Utvalgets leder: Janecke Thesen. 
Antall møter: 3, samt tallrike e-post
korrespondanser og noen særmøter i 
arbeidsgrupper innen KUP. 
Avholdte og /eller planlagte kurs: 
• KUP organiserte og gjennomførte 

"Temadag om kvalitetsutvikling" i 
Legenes hus, Oslo, 130402. Deltakerne 
kom fra Sverige og Danmark, og møtet 
dannet mønster for ett årlig nordisk 
kvalitetsmøte innen primærmedisin. 

• Kvalitetsseminar/kurs (l dags) under 
Nidaroskongressen okt/nov 03 er 
planlagt. 

Utgitte og/eller planlagte publikasjoner: 
Mal for Internkontroll i allmennpraksis er 
ferdig og lagt ut på Internet under 
www .legeforeningen.no/kup. 
Det arbeides fortsatt med KUPs 
hjemmeside, som foruten Mal for 
Internkontroll skal inneholde en metodisk 
verktøykasse til bruk i allmennpraksis, 
samt oversikt over og linker til pågående 
kvalitetsprosjekter i Norge og Norden. 
Dette er planlagt ferdigstilt 2003. 
Øvrige aktiviteter: 
• J anecke Thesen er medlem i 

styringsgruppa og Tor Carlsen i 
referansegruppa for nytt, stort 
toneangivende kvalitetsprosjekt i 
primærhelsetjenesten (Auditprosjekt 
Norge ledet av Nils Bentzen). 

• Iris Blomberg er representant for det 
svenske/europeiske sekretariatet for et 
nytt standardiseringsprosjekt 
"Healtcare services - Quality 
management systems - Guides for 
healthcare to the use of ISO 900 l :2000 
and ISO 9004:2000", som den 
europeiske standardiserings -
organisasjonen (CEN) har startet opp 

• J anecke Thesen er medlem av 
ekspertgruppa i Dnlf-prosjektet: 
Gjennombruddsprosjekt 2 i psykiatri -
alvorlige stemningslidelser 

• J anecke Thesen er medlem av 
konsensuspanelet i Sosial- og 



Helsedirektoratet sitt prosjekt 
"Forskningsbasert etterutdanning og 
kvalitetsforbedring" 

• J anecke Thesen er med i 
prosjektstyringen av prosjektet 
"Elektronisk manual for datasikkerhet i 
små legepraksiser" 

• Bred KUP-deltakelse på 
legeforeningens kvalitetsdager, med 
økende anerkjennelse og interesse for 
kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten. 
Invitasjonen fra legeforeningen utvidet 
med 10 representanter for NSAM's 
referansegrupper i 2003 

• Fortsatt konstruktiv dialog med 
Helsetilsynet om internkontroll og 
tilsyn, siste møte 140602 

• Kontakt med nordiske kolleger i 
kvalitetsarbeid: Planlagt deltakelse på 
nordisk kvalitetsmøte i København i 
april 03 

• Kontakt med internasjonalt, særlig 
amerikansk kvalitetssikringsmiljø: 
Planlagt deltakelse på 
K valitetskonferanse i Bergen i mai, 
prosjektfinansiering via Dnlf 

• Bred deltakelse i den europeiske 
kvalitetsorganisasjonen EQuiP, der Tor 
Carlsen og Janecke Thesen er 
medlemmer. Begge møtte i London i 
juni, og i Lisboa i november. I Lisboa 
møtte også Svein Gjelstad og Iris 
Blomberg på den etterfølgende 
kvalitetskongressen. Bred deltakelse 
muliggjort ved prosjektfinansiering via 
Dnlf. Via EQuiP-engasjementet er Tor 
Carlsen og Janecke Thesen også 
representanter i NSAM's internasjonale 
utvalg, der begge deltok på møtet 
291002. 

Felles EDB-uvalg for 
primærhelsetjenesten. 
Utvalgets leder: John Leer 
Antall møter: 3 
Øvrige aktiviteter: 
Fedb-up har vært involvert i to hovedsaker 
dette året: 
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• Fedb-up var i begynnelsen av dette 
året sterkt involvert i å få styrket 
DNLF's engasjement i IT-saker. 
Utfallet ble at legeforeningen 
reetablerte et felles IT -utvalg for 
foreningen, blant annet med en 
allmennlege som leder. 

• Fedb-up var også med i 
forberedelsene til etableringen av 
ELIN-prosjektet som går i regi av 
DNLF. Prosjektet har satt 
allmennlegene i "førersetet" for 
utformingen av en norsk helsenett. 
Fedb-ups medlemmer har vært 
aktive i forprosjektet som ble 
avsluttet ved årets utgang. Det 
foreligger positive signaler på en 
videreføring i et hovedprosjekt fra 
Shdir. Det vil evt involvere mange 
allmennleger de kommende par 
årene. 

Fedb-up har gjennom både et nytt DNLF 
IT-utvalg og ELIN-prosjektet delvis bidratt 
til å overflødiggjøre seg selv - i hvertfall 
for en stund. NSAM bør kanskje sammen 
med APLF og OLL vurdere om Fedb-up 
skal videreføres, evt. "gå i hi". 

Wonca Europe 
Representant: Per Stensland; 
Per.Stensland@ isf. uib.no 
Norsk medlem Executive Committee: 
Bjørn Gjelsvik; 
bjorn.gjelsvik@samfunnsmed.uio.no 

EuroWonca Council, London 9 Juni 2002 
* Forholdet til nettverkene. 
Til dette Councilmøtet hadde vi to 
fellesforslag fra Norden. Begge dreide 
seg om forholdet mellom WONCA og 
nettverksorganisasjonene. Det ene tok 
sikte på at nasjonale selskaper skal 
oppnevne kontaktperson i hver 
nettverksorganisasjon for å styrke de 
lokale bånd mellom selskapene og 
representantene. Det andre tok sikte på å 
ha direkte valg til alle plassene i 
Executive Committee, ikke slik som i dag 
at tre nettverksorganisasjoner (Euract, 



EGPRW, EquiP) har en plass hver. 
Forslagsstillerne mente at det er nye 
organisasjoner (Euripa, Europrev med 
mer) som ikke har samme privilegerte 
status som gamle nettverk, at WONCA 
sliter med dårlig kjønnsrepresentasjon og 
at tiden er moden til å se framover heller 
enn bakover i WONCAs historie. Det er 
ikke sterkt sagt å si det var uenighet. Det 
endte med oversending av forslaget til 
The Executive Committee. 
*European Journal of General Practice 
Etter at det forrige europeiske tidsskriftet 
for allmennmedisin gikk inn har det 
vært arbeidet for å opprette en ny. Det er 
behov for en ny publiseringskanal. I 
Sør-Europa er det sterkt ønske om et 
seriøst internasjonalt 

allmennpraktikertidsskrift.. En arbeider 
med planer om et gratis tidsskrift som 
skal ha reklame, som skal sendes til alle 
allmennpraktikere som er medlemmer 
av Wonca, og som skal inneholde 
vitenskap, fagutviklingsstoff og 
newsletter-stoff , og som skal søke 
indeksering. Om et slikt tidsskrift kan 
komme opp å stå og om det kan få 
indeksering (i motsetning til det siste 
tidsskriftet) gjenstår å se. 
* Ettertanker etter møtet 
WONCA er en organisasjon med stor 
medlemsmasse, mange kontaktflater og 
derav innflytelse. Den kan være meget 
nyttig. Noen eksempler på lys i 
tunnelen etter et Councilmøte med få 
vedtak: 
* Vi har en mann i Executive Committee 
og sekretariatet i Trondheim. Det bør 
kunne utnyttes. 
* Hypertensjonsarbeidet har plassert Irene 
Hetlevik i sentral arbeidsgruppe. Det 
har gitt Norge en faglig posisjon og 
respekt. 
* Euripa er en motkulturgruppe som 
innfører nye skikker. Gruppa målbærer 
kjente synspunkter på distriktsmedisin på 
en nymåte og setter organisasjonen 
på strekk. Euripa er med på å styrke 
"rural medicine" -bevegelsen i Norge. 
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Vi kan ta opp helt nye saker. 

8.3 Referansegruppene 
Oversikt over alle referansegruppene med 
medlemmer finnes i "Hvem 
er hvem i NSAM " bak i årsmeldingen 

Astma/KOLS 
Leder: Svein Høegh Henrichsen 
Referansegruppens strategi har vært å 
implementere internasjonale og nasjonale 
retningslinjer for behandling av 
obstruktive lungelidelser i norsk 
allmennpraksis. Istedenfor å revidere 
tidligere retningslinjer har vi derfor satset 
på å skape interesse for faget og å nå den 
vanlige 
allmennpraktiker. Med dette formål for 
øyet ble nettverket Lunger i Praksis (LiP) 
dannet i år 2000 som en forlengelse av 
referansegruppen. Medlemskap i LiP 
forutsetter medlemskap i NSAM . 
Nettverket har vært svært aktivt og skapt 
økt interesse for fagfeltet samtidig som det 
har virket samlende på lungemiljøet. Det 
fikk også god omtale av det tidligere styret 
i NSAM. Fra mars 2002 er LiP uten 
forutgående diskusjon blitt utestengt fra 
NSAM av det nye NSAM styret . 400 
NSAM medlemmer er også medlemmer i 
Lunger i Praksis . 
Antall møter: Referansegruppen har siden 
1.9.01 hatt 6 møter. 
Avholdte og /eller planlagte kurs: I 
samarbeid med Lunger i Praksis har 
gruppen avholdt 6 egne kurs for leger og 
medarbeidere med over 400 deltagere. I 
tillegg har de vært med på 
å arrangere en internasjonal kongress i 
Amsterdam . Gruppens medlemmer har 
også deltatt 
med innlegg på Nidaroskongressen, 
Nasjonal konferanse om tobakk, 
Sørlandskongressen, Nordisk kongress i 
allmennmedisin, Oppdalsuka og 
Primærmedisinsk uke. 
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner: 
Gruppen har deltatt som eksterne 
konsulenter for kortversjonen GOLD-



guidelines utgitt i 2001, og har bidratt til 
den norske versjonen gjennom 
legeforeningens strategigruppe for KOLS 
som ble utgitt i legeforeningens 
veiledningserie på KOLSdagen den 
20.november. 
Gruppen tok initiativ til og har bidratt til 
en handlingsplan for røykeavvenning i 
allmennpraksis som vil bli utgitt i 
samarbeid med Helsedirektoratet våren 
2003. Vi har også deltatt i utarbeidelse av 
legemiddel verkets anbefalinger for 
behandling av KOLS som utgis i 2003. 
Øvrige aktiviteter: 
Samarbeid nasjonalt: Referansegruppen 
deltar i Nasjonal Plan for Astmaskoler og 
har utviklet et dataverktøy for obstruktive 
lungesykdommer "LUNGEN" som NPAS 
satsingsområde for allmennpraksis. 
Gruppen har også deltatt aktivt i 
Legeforeningens strategigruppe for KOLS 
allmennpraksis. 
Internasjonalt arbeid: Anders Østrem er 
valgt til visepresident i det internasjonale 
nettverket 
International Primary Care Respiratory 
Group. Flere av gruppens medlemmer 
deltar i en WHO 
arbeidsgruppe som arbeider med å tilpasse 
de internasjonale retningslinjene GINA, 
GOLD og ARIA til allmennpraksis. Vi har 
også hatt samarbeid med WONCA og 
ERS. 

Akupunktur 
Norske Legers Akupunkturkurs l Norsk 
forening for Medisinsk Akupunktur. 
Leder:Holgeir Skjeie 
Antall møter: 8 
Avholdte og /eller planlagte kurs: 
2002: 
Grunnkurs i akupunktur-behandling av 
muskel-skjelettlidelser og hodepine. 
Klinisk grunnkurs. 
Videregående kurs i akupunktur,emnekurs 
3 og4. 
Fritt introduksjonskurs i mikroteknikker. 
Klinisk kurs ved Bijing International 
Institute of Acupuncture and Moxibustion 
2003: 
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2 grunnkurs I akupunkturbehanling av 
muskel-skjelettlidelser og hoedepine. 
2 kliniske grunnkurs. 
Videregående kurs:Grunnkurset. 
Videregående kurs:Emnekurs l. 
Obligatorisk kurs i mikroteknikker. 
Årsmøtekurset: Introduksjon til 
barneakupunktur. 
Høstkurs i tungediagnostikk. 

Utgitte og/eller planlagte publikasjoner: 
Lærebok i Akupunktur.Heyerdahl og 
Lystad.l992. 
Læreok i Tradisjonell Kinesisk 
Medisin.Heyerdahl og Lystad.2000. 
Under revisjon:Lærebok i akupunktur. 

Øvrige aktiviteter: Nyhetbrev 4 ugivelser 
årlig. 
Regional gruppevirksomhet. 
Kristiansand, Sentrale 
østland, Trondheimsregionen. 
Faglig og organisatorisk veiledning av 
medlemmer. 
Betydelig arbeid i omorganisering av 
kursserie og skoleprogram siste året. 
Korrespondanse med Helse og 
Sosialdirektoratet i forbindelse med 
Odelstingproposisjon om Alternativ 
Behandling. 
Viktig og ønsket styrearbeid i forbindelse 
med tilknytning til NSAM som 
referansegruppe. Vi håper det på sikt kan 
være til glede og nytte for begge parter. 

Diabetes 
Leder: Tor Claudi 
Gruppen har hatt l telefonmøte i perioden. 
Gruppen var bidragsytere til NSAMs 
årskurs med diabetes som tema. 
Medlemmene har ellers holdt en rekke 
foredrag på forskjellige kurs. 
Ny revisjon av programmet er planlagt i 
løpet av 2003. Vi har fått kr. 40.000.- av 
Sosial- og Helsedirektoratet til dette 
arbeidet. En bedre og mer tilgjengelig 
nettversjon er også planlagt, men vi har 
ingen finansiering til dette på plass. 



Gynekologi 
Leder: Kari Hilde Juvkam, medlem:Hilde 
Beate Gudim 
Antall møter:Fortløpende mailkontakt 
Planlagte publikasjoner: Medforfattere av 
(ett kap) "Klimakteriehåndboka" som 
kommer i 2003. 
Øvrige aktiviteter: Hilde Beate er medlem 
i Aplfs fagutvalg og er aktiv i 
problemstillinger som knytter seg til 
gynekologi. Kari Hilde er allmennlegenes 
representant i et utvalg i regi av DNR som 
arbeider med cervixcytologi - oppfølging 
av screeningprogrammet. 

Helsestasjon 
Leder: Frode Heian 
Tre av medlemmene holdt et to dagers kurs 
i helsestasjons- og skolehelsearbeid under 
Primærmedisinsk uke. 

Helseopplysning 
Leder:Odd Winge 
Antall møter: l 
Planlagte publikasjoner: Gruppen arbeider 
med et prosjekt kalt "hjelp meg doktor" en 
håndbok som belyser de fleste sider ved å 
være pasient i en fastlegeordning 

Hypertensjon 
Leder: Irene Hetlevik tom 31.10.02. Eivind 
Meland forn 1.11.02 
Antall møter: l 
Aktivitet relatert til gruppens arbeid: 
• Eivind/Irene/Ole Frithof har avholdt 

emnekurs preventiv kardiologi ved 
PMU 2000 og Nidaroskongressen 
200 l. Siste kurs var i fellesskap med 
diabetesgruppen ved Tor Claudi. 

• Eivind/Irene har revidert kapittel i 
læreboken i allmennmedisin slik at det 
har blitt overensstemmelse med 
artiklene som nå utgjør 
handlingsprogrammet (emne: 
hypertensjon og metabolsk syndrom). 

• Eivind/Irene lager kursmoduler til 
Lupin i samarbeid med B. Hoftvedt 
(Lægeforeningens nettbaserte kurs som 
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gir poeng i videre- og 
etterutdannelsen). Målsetning: "Å 
medvirke til at allmennleger utfører 
høyrisikostrategi med god kvalitet" 

• Eivind har vært referee på hjerte/kar 
kapitlet i Norsk Legemiddelhåndbok 

• Eivind har samarbeidet med Rekdal i 
Pfizer om å få NSAMs anbefalinger 
inn i Smart-heart. Prosessen har 
stoppet opp, i følge Rekdal fordi Pfizer 
nå er under omstrukturering. 

• Eivind har skrevet brev til 
Helseministeren og etterlyst styring av 
legemidler. Svar mottatt. 

• Eivind har i samarbeid med andre 
skrevet kronikk og leder i Tidsskriftet 
relatert til forskningsetiske 
problemstillinger. 

• Bjørn har deltatt i en gruppe i regi av 
Statens helsetilsyn som arbeidet med 
regler for kliniske retningslinjer. 
Arbeidet avsluttet for ett år siden. 

• Bjørn har deltatt på WHO -møte i 
Geneve etter at referansegruppen 
(Eivind i samarbeid med Rogne 
Sandvik og Anders Hernborg) via 
Wonca kom med kritiske innspill til et 
utsendt høringsnotat for 
hypertensjonsretningslinjene som er 
under revisjon. Møtet var imidlertid 
ikke spesielt relatert til dette, men i 
større grad "hvordan forebygge CV 
sykdommer i den 3. Verden?". Bjørn 
holdt innlegg som påpekte problemet 
med lave verdier som 
inklusjonskriterium for individuell 
forebygging. 

• Irene har holdt 2 timers kurs i 
preventiv kardiologi ved Aplfs årsmøte 
i Stavanger 

• IreneÆivind har vært faglige 
medarbeidere i NEL innenfor høyt 
blodtrykk og hypertensjon 

Aktiviteter under planlegging/utførelse 
• BjørnÆivind har hovedansvar for å 

lage abstract til et risikoseminar for 
ved Woncakongressen i Ljubliana 
2003. 



• Eivind/Irene arbeider med å ferdigstille 
Lupinkurset 

• Gruppen lager tilsvar på Fretheim og 
medarbeideres retningslinjer for 
forebygging av hjerte- og 
karsykdommer. 

• B j øm søker K vali tetssikringsfondet 
Dnlf om midler til å trykke/sende ut 
kortversjon av handlingsprogrammet. 

• Irene tar initiativ til å etablere en 
Nordisk gruppe som kan arbeide 
strategisk med risikoproblemet. Dette 
skjer i samarbeid med NSAMs styre. 

Omsorg ved livets slutt 
Leder: Harald Kamps Denne 
referansegruppen har ikke vært i arbeid 
etter at det etablert to nye foreninger: 
Norsk forening for palliativ medisin, som 
en spesialforening i legeforeningen og en 
tverrfaglig forening: Norsk palliativ 
forening. Den videre aktiviteten, særlig i 
spesialforeningen, vil vise om det er behov 
for en mer allmennmedisinsk vinkling av 
innsatsen for en bedre omsorg ved livets 
slutt. Medlemmer av gruppen har bidratt til 
en revisjon av kapitelet om palliativ 
behandling i læreboka Allmennmedisin 

10. NSAMs aktuelle situasjon. 

9. Korttidsstipend ved norske 
kreftavdelinger 
Den Norske Kreftforening bevilger hvert 
år 6 stipender a 3 måneder med lønn i 
l.tr.49 til hospitering på kreftavdeling for 
allmennpraktiserende lege. Stipendene 
utlyses og fordeles av NSAM. Stillingen er 
fordelt til helseregionene: Ullevål/ DNK 6 
måneder, Haukeland, St.Olavshospital 
Trondheim og RiTø 3 måneder hver. Det 
åpnes for at tjenesten utføres ved 
onkologiske avdelinger ved mindre 
sykehus. 
Etter at hospiteringen ikke lenger gir 
tellende tjeneste for videreutdanning, kun 
for etterutdanning, har søknadsmengden 
gått noe ned, slik at stipendmidlene i 2001 
og 2002 ikke ble brukt helt. Ordningen får 
mye ros av både allmennlegene som har 
deltatt og fra legene ved kreftavdelingene. 
NSAM anser stipendordning fortsatt som 
en god mulighet til å skaffe seg kunnskap 
innen kreftomsorgen og palliativ medisin. 
Hospiteringen gir også verdifull innsikt i 
samhandlingsproblemer mellom 
allmennleger og sykehuset. 

Fagutviklingsarbeidet i referansegrupper og utvalg. 
Fagutvikling er en langsiktig og kritisk innrettet prosess som skal bidra til økt kvalitet på det 
medisinsk-f~glige arbeidet. Miljøer som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling i et 
felt opparbeider en kollektiv kompetanse. Fagutvikling er også en kreativ prosess som krever 
et miljø der man kan dra nytte av de andres erfaringer, ideer og tilbakemeldinger. 
Referansgruppene er hovedarena for fagutviklingsarbeid i NSAM og det spirer og gror. 
To nye referansegrupper har sett dagens lys: Akupunktur og muskel/skjelett. Rusmedisin, 
psykiatri og distriktsmedisin og gastro-medisin er i startgropa. Alle er fagfelt med store 
utfordringer i dagens helsevesen. 
~ubliserings~t~alget har utgitt boka "Fastlegen". Nye bokutgivelser er i planleggingsfasen, 
mkludert r~VISJOn av av "Sykehjemsmedisin" i regi av geriatrigruppa. Ulike referansegrupper 
arrangerer Jevnlig kurs og er aktive i den faglige debatten. 
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I denne perioden har styret arbeidet med den organisasjonsmessige plasseringen av 
referansegruppene. Det er viktig og nødvendig med en fortløpende diskusjon om forholdet 
mellom gruppene og styret. Vårt mål er å sikre gruppene rom til selvstendig arbeid. Samtidig 
er det styrets oppgave er å sikre at arbeidet foregår på premisser som er i tråd med selskapets 
overordnede prinsipper. 

"Fagets innhold". 
Tenkedugnaden, Plakaten, NSAM-kurset 2002 og Nordisk kongress er alle ledd i diskusjonen 
om hva som er allmennlegens mandat og oppdrag. Diskusjonen har vært bred og 
utfordringene er godt beskrevet. Neste skritt er å konkretisere hvordan vi skal utføre 
oppdraget. Prioritering i praksis er stikkordet og setter dagsorden for en stor og krevende 
debatt. Deler av overskuddet etter Nordisk kongress er øremerket arbeid som fører 
diskusjonen om fagets innhold videre. 

NSAM og de allmennmedisinske instituttene. 
Norsk allmennmedisin trenger en akademisk basis, akademiet i allmennmedisin trenger en 
bro til praksis. Gjennom AFU har NSAM og instituttene et formalisert samarbeid. Gjennom 
arbeidet i mange av referansegruppene og utvalgene har vi også samarbeid. Nordisk kongress 
var et resultat av samarbeid mellom miljøet ved NTNU og NSAM. Seksjon for 
allmennmedisin ved UiO stilte seg villige til å være tekniske arrangører for WONCA
kongress i Oslo i 2007 da NSAM la inn bud på denne i London i fjor sommer. Nettverkene i 
WONCA er av stor interesse for norsk akademisk allmennmedisin og vice versa. Både norsk 
akademisk allmennmedisin og NSAM har godt rykte og har internasjonal betydning. 

NSAM i Norden og Europa. 
Det nordiske samarbeidet er fruktbart, ikke minst gjennom kongressarbeidet og redaksjonelt 
og eiermessig i SJPHC. Norden har også felles interesser i det europeiske samarbeidet. I 
denne perioden har det også foregått viktige organisasjonsmessige prosesser i WONCA 
Europe der NSAM har vært aktiv med innspill sammen med de nordiske selskapene. NSAM i 
et nettverk av vitenskapelige, allmennmedisinske selskaper. Det er i de formelle og uformelle 
nettverkene at fagutviklingsarbeid spirer og gror. 
WONCA Europes sekretariat er på plass i Trondheim fra januar 2002. Ved siden av norsk 
representasjon i det europeiske styret gis norsk allmennmedisin en fin mulighet til å påvirke 
prosessene i europeisk allmennmedisin. 

NSAMs plass i Legeforeningen ved 20 årsjubileet. 
NSAM fyller 20 år. Jubileumsåret vil innebære et veivalg for selskapet. Gode resultater av 
fagutviklingsarbeid representerer summen av vitenskap og refleksjon over tid. 
Representativitet i denne sammenheng må forståes annerledes enn i en linjeorganisasjon der 
det å ivareta medlemmenes interesser som arbeidstakere er hovedoppgaven. I fagutvikling er 
ikke resultatene av arbeidet egnet for avstemning etter prinsippet "en mann en stemme". 
Det er grad av konsensus i de kompetente faglige miljøene som avgjør produktets legitimitet. 
De kreftene som representerer utvikling og framskritt vil alltid samtidig representere en 
utfordring av definisjonsmakt og etablerte maktstrukturer. Slik bringes utviklingen framover. 
NSAM har vært, og er, en pioner i den forstand at selskapet har stilt seg i spissen for 
overordnede prinsipielle diskusjoner i faget allmennmedisin. Vi har flere eksempler fra den 
nære historie som har hatt stor gjennomslagskraft og som har utfordret etablerte 
kunnskapshierkier i medisinen. Handlingprogrammet for hypertensjon og dets internasjonale 
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innflytelse, "Risikoprosjektet", diskusjonen om EBM og kunnskaps begrepet og arbeidet for 
bevisstgjøring i samhandlingen mellom leger og farmasøytisk industri er noen. 

Gjennom 20 år har NSAM opparbeidet aktiviteter på mange områder slik denne årsmeldingen 
også forteller om. Styret er av den oppfatning at en fri uavhengig posisjon for selskapet er 
nødvendig for at NSAM fortsatt skal fylle en slik pionerfunksjon.Det er kun med en slik 
status foreningen kan fylle sin rolle som en faglig kraft i norsk allmennmedisin. 
Politikk er ikke identisk med fagforeningsinteresser. Helsepolitikk dreier seg også om 
rammer og innhold for fagutøvelse i helsetjenesten. Slik sett drives politikk også av et faglig 
selskap. Skal NSAM fortsatt være en del av Legeforeningen i en ny struktur, bør selskapet 
tildeles de oppgavene som dreier seg om faglige spørsmål, inkludert utdanning og forskning. 
Samarbeid er nødvendig og ønskelig. Samarbeid med fagforening( ene) i Legeforeningen, og 
da i første omgang Aplf, må skje på premisser der foreningene er likestilte og likeverdige. Vi 
må som laug og forening leve med at faglige interesser og fagforeningsinteresser ikke alltid er 
forenlige. Dette er en til tider iboende motsetning. 

Styret gratulerer alle medlemmer med 20 års-jubileet. 
Vi ønsker NSAM et langt og godt liv i tro på at norsk allmennmedisin fortsatt trenger et sterkt 
og selvstendig vitenskapelig selskap. 

11. HVEM ER HVEM I NSAM 

Hvordan blir hvem valgt? 
Styret og underutvalg sitter i to år (når ikke 
annet er angitt under). Styret velges 
ulike årstall, underutvalg i like. 
Valgkomiteen forslår styremedlemmer og 
styret foreslår underutvalgsmedlemmer for 
årsmøtet. 

NSAMs organisasjonsledd 

* Anna Stavdal, Biskop Heuchs vei 39a, 
0871 Oslo. 
(anna.stavdal@samfunnsmed.uio.no) 
Cecilie Daae, Vålveien 9, 0851 Oslo 
( cecilied @ulrik.uio.no) 
Aslak Bråtveit,4160 Finnøy 
(aslak.bratveit@isf.uib.no) 
Harald Kamps, Klostergata 33, 
7030 Trondheim 
(harald.kamps@ medisin.ntnu.no) 
Reidun Kismul, Sjøgata 45B, 
8656 Mosjøen 
(rekismul @frisurf.no) 
Gisle Schmidt, Sofienberggata 3B, 
0551 Oslo (gisc @webconnect.no) 
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Guri Rørtveit, Kolstien 74 A, 5030 Landås 
(guri.rortveit@isf.uib.no) 

Varamedlemmer: 
Bente Thorsen, Nordbergvn. 80 B, 
0875 Oslo (bente.thorsen@c2i.net) 
Morten Lindbæk,SAM, 
PB 1130Blindem,0317 Oslo 
(morten.lindbak@ samfunnsmed.uio.no ) 
Carl Ihlen,Gran helsesenter, 2750 Gran 
( crihlen@ hotmail.com) 

Valgkomite 
Bjørn Gjelsvik, Anette Fosse, 
Per Stensland 

Revisor 
Revisorkontoret, 5353 Straume. 

Publiseringutvalget 
* Nils Kolstrup, Tromsø (Nils 
Kolstrup@ism.uit.no) 
Cecilie Daae, Anne Luise Kirkengen, 
Gisle Roksund, Sverre Lundevall, 



Mariann Bakken (Tano Aschehougs 
representant) 

Klassifikasjonsutvalget 
*Anders Grimsmo, 
( anders.grimsmo @medisin.ntnu.no) 
Søren Brage, Lars Aabakken 
Bent Guttorm Bentsen, (honorært medlem) 

Internasjonalt utvalg 
Leder: Per Stensland, Sogndal 
(Per.Stensland@isf.uib.no) 
Aktivitet: Utvalget har ikke hatt egne 
møter. Utvalget består nå av NSAMS 
representanter i internasjonale fora. 

Wonca World/W on ca Europa 
NSAMs representant: Bjørn Gjelsvik 
(bjorn.gjelsvik@east.no) 

WONCA's International Classification 
Committee (WICC) 
Leder: Niels Bentzen 
(niels.bentzen@ medisin.ntnu.no) 
Gruppens norske medlemmer: Anders 
Grimsmo (NSAM' s repr). Søren Brage 
(RTV's repr.) 

Euract, European Academy of Teachers 
in General Practice 
Norsk representant: Anders Bærheim 
(anders.barheim@isf.uib.no) 

EURIP A, Working Party on Rural 
Health 
Norsk representant: Elisabeth Swensen, 
( elswense@ online.no) 

EquiP, WONCA European Working 
Party on Quality in Family Practice 
Norske representanter: Janecke Thesen 
(Janecke.thesen@isf.uib.no )og Tor 
Carlsen.( tor.carlsen@ klosterhagen.no) 

The working party on Women and 
Family Medicine. 
Norsk representant: Janecke Thesen.( 
Janecke.thesen@isf.uib.no) 
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EGPRW, Europeisk arbeidsgruppe for 
forskning i allmennmedisin: 
Norsk representant: Tor Anvik 
(Tor.Anvik@ism.uit.no) 

Hippokrates 
Norsk representant: Guri Rørtveit 
(guri.rortveit@isf.uib.no) 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
Medlemmer Personlig varamedlem 
* Arnfinn Seim Irene Hetlevik 
ISM,Trondheim. ISM Tr.h 
( arnfinn.seim @medisin.ntnu.no) 

Øystein Bakkevig 
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Norsk selskap for allmennmedisin 

LOVER 

Vedtatt 17.02.1983 
Revidert 26.10.85, 24.10.91, 21.10.93, 24.11.95, 25.10.96 og 

11.04.02 

§l FORMÅL 

Norsk selskap for allmennmedisin er en 
spesialforening under Den norske 
lægeforening og har som formål å 
videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget 
allmennmedisin og fremme det faglige 
allmennmedisinske miljø. 

Dette skal bl.a. gjøres ved å: 

styrke aktiviteten i de 
allmennmedisinske miljøer 

arbeide for å bedre utdannelsen 
allmennmedisin 

virke for forskning 
allmennmedisin 

være bindeledd mellom norske og 
utenlandske allmennmedisinske 
miljøer og internasjonale 
organisasjon er. 

gjennom relevante medier å 
formidle faglige synspunkter 
saker som gjelder 
allmennmedisin 

§ 2 MEDLEMSKAP 

Som medlemmer i Norsk selskap for 
allmennmedisin kan opptas: 
Medlemmer av Den norske lægeforening. 
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Personer over 70 år skal fritas for 
medlemskontingent, i tråd med vanlig 
praksis i Legeforeningen og dens 
underavdelinger. 

Medlemskap opphører ved forsømt 
kontingentinnbetaling i to år. 

§3 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er Norsk selskap for 
allmennmedisins høyeste myndighet. Det 
innkalles til ordinært årsmøte en gang 
årlig. Årsmøtet holdes innen utgangen av 
august. Saker som ønskes tatt opp på 
ordinært årsmøte sendes styret senest 4 
uker før årsmøtet 
Årsmøtet må gjøres kjent for medlemmene 
i form av skriftlig innkalling med saksliste 
minst to uker i forveien. 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 
minst fire medlemmer av styret krever 
dette skriftlig, eller når minst 1/4 av 
medlemmene skriftlig forlanger det. 

Sammen med kravet om slikt 
ekstraordinært årsmøte skal angis de saker 
som ønskes tatt opp til behandling på 
møtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles 
med minst tre ukers varsel, og møtet 
avholdes senest åtte uker etter at kravet om 
slikt årsmøte er mottatt. 



§ 4 AVSTEMMING 

Valg og saker som tas opp til avstemming 
på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
avgjøres av de frmmøtte ved simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. V ed stemmelikhet ved 
valg av leder eller styremedlemmer foretas 
omvalg mellom de kandidater som har fått 
like mange stemmer. 

Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å 
bli vedtatt. 

Oppløsningsvedtak krever 3/4 flertall. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 
25 stemmeberettigete er til stede. 

Skriftlige valg gjennomføres dersom krav 
om dette settes fram på årsmøtet. 

§5 VALGKOMITE 

Norsk Selskap for Allmennmedisin skal ha 
valgkomite på tre medlemmer som velges 
på årsmøtet. Valgkomiteen velger selv 
leder og har funksjonstid på to år. 
Valgkomiteen forbereder valg. Inkomne 
forslag på ny leder og nye 
styremedlemmer ovesendes medlemmene 
senest to uker før årsmmenslåing av nytt 
styre. Ved dette er valgkomiteens arbeid 
avsluttet. 

§6 STYRET 

Norsk selskap for allmennmedisin ledes av 
et styre på syv medlemmer med tre 
varamedlemmer. Disse velges av og på 
årsmøtet, men tiltrer første september. 
Leder velges særskilt som en av de syv. 
Hver av landets fem helseregioner bør 
være representert i styret. Andelen av 
kvinner må være minst andelen av kvinner 
i norsk allmennmedisin. Styret og 
varamedlemmene har to års funksjonstid. 
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Gjenvalg kan finne sted. Dersom et 
medlem går ut av styret før valgperioden 
er ute, erstattes vedkommende av første 
varamedlem. Funksjonstiden blir da 
tilsvarende det utgåtte medlems. 

Styret konstituerer seg på første styremøte 
og velger blant sine medlemmer nestleder, 
sekretær og kasserer. 

Styret er beslutningsdyktig når fire 
medlemmer eller varamedlemmer er 
tilstede. 

§ 7 UNDERUTVALG 

Styret kan 
underutvalg. 
underutvalgene 
Underutvalgene 
styret. 

etter behov opprette 
Årsmøtet avgjør om 

skal være permanente. 
er ansvarlige overfor 

Norsk selskap for allmennmedisin har 
følgende permanente underutvalg: 

Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (AFU) 

Publiseringsutvalget (PU) 

Klassifikasjonsutvalget (KSU) 

K valitetsutvalgetfor 
primærhelsetjenesten (KUP, felles 
med Aplf) 

EDB-utvalget (felles med APLF og 
OLL) 

Internasjonalt utvalg 
Norsk selskap for allmennmedisins 
representanter og varamedlemmer 1 

permanente underutvalg velges av 
årsmøtet for to år. Valget finner sted på 
det årsmøtet som ikke velger styre. 
Gjenvalg kan finne sted. 



§ 8 OBSERVATØRER 

APLF, OLL og de fire instituttene felles 
(Institutt for samfunnsmedisin, Bergen, 
Institutt for allmennmedisin, Oslo, Institutt 
for samfunnsmedisinske fag, Trondheim, 
og Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø) 
har rett til å ha en observatør hver i styret. 
Observatørene får tilsendt 
saksliste/innkalling til styremøtene og 
referat fra møtene. 

§ 9 REGNSKAP 

Regnskapsåret følger kalenderåret. 
Regnskapet godkjennes og budsjett vedtas 
på ordinært årsmøte. NSAM bruker 
statsautorisert revisor. 
Kontingentens størrelse fastsettes av 
årsmøtet. Assosierte medlemmer betaler 
en redusert kontingent, som fastsettes av 
årsmøtet. 

§ 10 OPPLØSNING 

Norsk selskap for allmennmedisin kan 
oppløses etter vedtak av årsmøtet. Dette 
årsmøtet må være innkalt etter reglene i § 
3. Oppløsningsvedtak må fattes med 3/4 
flertall. 

Ved oppløsning tilfaller Selskapets midler 
Den norske lægeforening. 
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