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Årsmelding
Norsk Selskap for allmennmedisin
l. januar- 31. desember 2003
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Kap l. Referat Arsrnøte 2003
Årsmøte NSAM 28.03.03 Rica Parken Hotell, Ålesund
Velkomst ved Anna Stavdal, Helsing til medlemmer og særs innbedne.

Formalia
Korrigert innkalling sendt. Fyrste utsending mangla di verre opplysningar om val.
Frammøte: 52 med stemmerett, 5 utan.
l. Innkalling.
Godkjent ved akklamasjon.
2. Valg av møteleiarar: Irene Hetlevik og Dag Bruusgard. Godkjent ved akklamasjon
Forslag om å endra dagsordenen, vaiet til slutt.
3. Teljekorps: May Britt Mandt, Tove Rutle og Hanne Thoresen
Godkjent ved akklamasjon
4. Val av referenter: Aslak Bråtveit og Atle Klovning
Godkjent ved akklamasjon
Dag Bruusgård overtok leiinga, utrusta med "Tillitsmannen" av Einar Gerhardsen og
treklubbe.

5. Årsmelding
Leiars tale ved Anna Stavdal.
Nokre tema vart særleg kommentert:
Fagleg arbeid:
Nordisk kongress vart halden i Trondheim 2001. Godt frammøte frå dei nordiske land.
Utvikling av Plakaten (7 teser for allmennmedisin) enda med presentasjon i Trondheim 2001.
Sidan er Plakaten brukt ved institutt, i debattar og kurs.
Organisasjonsdebatten:
Samtalar i våre fora, og prosessar i legeforeninga. Får selskapet nødvendig støtte frå dei
allmennmedisinske miljø?
Årsmeldinga vart godkjent.

6. Rekneskap 16.09.01-31.12.02
Gisle Schmidt gjekk gjennom nokre postar i rekneskapet, ( vedlegg). Inntektssvikt skuldast
mangelfull medlemsinnbetaling. Leiarhonorar og sekretærløn er moderate. Hovudutgift er dei
13 styremøte, styremedlemmer frå alle helseregionar slår ut på reisebudsjettet. Elles sparsam
drift. Underskot på kr 240 446.
Rekneskapen vart godkjent.
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7. Budsjett 2003
Gisle Schmidt gjekk gjennom budsjettet. Premissene er at 1037 medlemmer betaler 800kr i
medlemspengar. Overføringar frå Nidaroskongressen Trondheim er budsjettert med 150 000.
Ingen forslag om auka leiarhonorar. Det er lagt opp til nullbudsjett

Budsjettet vart godkjent.
Forslag om auke av kontingenten. ( framsett avE. Swensen)
Kontingent blir satt til 1000 kr årlig med virkning fra og med 01.01.04.
Votering: Vedteke (mot ein stemme).

8. Organisasjonsprosessen og NSAMs plass i legeforeningen
Innleiing ved Gisle Schmidt: Styret har avgitt innstilling og bed om votering.
l: Årsmøtet pålegg styret å arbeida i samsvar med NSAMs høyringsuttale til
organisasjonsutvalgets innstilling.
Etter engasjert og brei debatt vart det lagt fram alternativt forslag:
2: Årsmøtet tek styret sin høyringsuttale til organisasjonsutvalet si innstilling til
etterretning.

Votering:
Forslag 1: 13 stemmer. Fall.
Forslag 2: 33 stemmer. Vedteke.
9.

Forslag til reglar for NSAMs tilhøve til farmasøytisk industri.
Innleiing ved Cecilie Daae. Styret legg fram forslag: (vedlegg)

l:Forslag til retningslinjer for NSAMs arbeid når det gjelder økonomiske bidrag og
gaver fra aktører utenfor legeforeningen
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 regnskap, og
økonomiske bidrag kan ikke mottas direkte av referansegrupper eller andre
underavdelinger av organisasjonen.
2. NSAM skal ikke motta økonomiske bidrag direkte fra enkeltvirksomheter eller instanser
som kan tenkes å forårsake faglig inhabilitet.
3. Kurs i NSAM-regi kan ikke motta sponsormidler direkte fra legemiddelindustrien eller fra
andre virksomheter som kan knyttes opp mot, og dermed påvirke, det faglige innhold.
4. Større kongresser der NSAM er medarrangør, særlig når de berører et vidt spekter av
fagfelt, kan motta økonomiske bidrag fra kommersielle og andre virksomheter når
utbetaling til NSAM skjer i regi av kongressledelsen, eventuelt via eget fond knyttet til
kongressen. Slik minimaliseres muligheten for påvirkning av utforming og innhold i den
faglige virksomheten.

Det vart ein brei og engasjert debatt som enda med at det vart lagt fram alternativt forslag 2:
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2:Det innsende forslag vert sent i retur til styret for grundigare førearbeid og ny
presentasjon på neste årsmøte.
Votering: Forslag 2 fekk 41 stemmer. Vedteke. ( 4 stemmer mot).

lO. Val av leiar, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Val av 3
medlemmer til valkomite.
Innleiing ved Bjørn Gjelsvik, leiar for valkomiteen (komitemedlemmer Per Stensland og
Anette Fosse). Mandatet er å sikre kjønnsfordeling, at alle 5 helseregionar er representert, og
at unge vert rekruttert.
Forslag:
Leiar. Gisle Roksund, Skien,
Styremedlemmer:
Trond Egil Hansen, Bergen, leiar av Fagutvalet i APLF.
Maria Hellevik, Lurøy.
Guri Rørtveit, Bergen. Nåverande styremedlem
Gisle Schmidt, Oslo, Nåverande styremedlem.
Elisabeth Swensen, Flatdal.
Marte Walstad, Trondheim, medlem i Fagutvalet i APLF

Varamedlemmer:
Marit Hermansen, Grue.
Trond Brattland, Tromsø
Knut Arne Wensaas, Bergen.
Val:
Leiar: Vald ved akklamasjon
Styret: Vald ved akklamasjon
Varamedlemmer Vald ved akklamasjon
Valkomite:
Forslag: Eivind Meland, Bergen, Stine Hynne, Skien, Anette Fosse, Mo i Rana
Vald ved akklamasjon
Forslag som ikkje vart tekne opp:
11. Forslag til retningslinjer for referansegruppene i NSAM
12. Innkomne forslag (innan 20.03.03): Det var ingen innkomne forslag.
Årsmøtet heva

Kap 2. Styrets arbeid
Antall styremøter og saker
Det har vært avholdt i alt 8 styremøter (5 gammelt styre, 3 nytt styre) og behandlet i alt 151
saker (85 gammelt styre, 66 nytt styre). I det nye styret er varamedlemmene trukket inn i
styrets arbeid på lik linje med de ordinære styremedlemmene.

4

Programerklæring nytt styre
Vårt hovedmål er å gjøre NSAM til en nyttig og spennende møteplass for norske allmennleger
og et forum for kritisk refleksjon og debatt om fagets utvikling
Vi vil sørge for å gjøre selskapet og dets aktiviteter godt kjent og prioritere følgende
arbeidsoppgaver:
o

Styrke samarbeidet om den allmennmedisinske fagutvikling mellom Aplf og NSAM og
legge grunnlag for ett felles fremtidig allmennmedisinsk fagutviklingsmiljø
Dette vil vi gjøre ved å:
o Arbeide for regelmessige samarbeidsmøter og kontaktmøter
o Samarbeide om viktige og relevante saker, herunder høringsuttalelser
o Arbeide for hensiktmessig og rasjonell arbeidsdeling mellom de to
organisasjonene
o Arrangere felles kurs
o Samarbeide om å styrke allmennmedisinsk forskning

o

NSAM skal være en pådriver i fagutviklingsarbeid på fagets egne premisser.
Dette vil vi gjøre ved å:
o Arbeide for videreutvikling av faget i tråd med Plakaten
o Arbeide for at faget utvikles og utøves uten påvirkning av kommersielle aktører
o Fortsatt spille en aktiv rolle i oppbyggingen av et distriktsmedisinsk fagmiljø
o Samarbeide med bl.a. KUP om samlet strategi for kvalitetsbedring av
allmennmedisinen
o Stimulere til økt aktivitet i og bruk av referansegruppene, samt videreutvikle
NSAMs infrastruktur med referansegruppene som basis
o Arrangere relevante kurs, og bidra til å utvikle nye kursformer innen kliniske
emner

o

Stimulere til økt og bedre forskning
Dette vil vi gjøre
o Gjennom ordningen med allmennpraktikerstipend
o Gjennom AFUs arbeid med protokollvurderinger
o Ved å videreutvikle samarbeidet med de allmennmedisinske instituttene
o Ved å delta i arbeidet med å etablere allmennmedisinske forskningsenheter

o

Videreutvikle det internasjonale arbeidet og samarbeidet
Dette vil vi gjøre ved å:
o Fortsette arbeidet i internasjonale fora
o Opprette kontakter på nye internasjonale arenaer

o

Fremme allmennmedisinens interesser i fagtidsskrift og andre media ved å delta aktivt i
den helsepolitiske debatt

Viktige saker som styret har arbeidet med
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Organisasjonsdebatten
Et hovedmål i den pågående organisasjonsprosess i legeforeningen er å skaffe større rom og
bedre posisjon for fag og fagutvikling, og denne prosessen er derfor svært viktig for NSAM.
Saken var sentral på fjorårets årsmøte. Forrige styre reiste samlet til landsstyremøtet i Molde
for å delta og følge saken. Det var med en viss skuffelse styret måtte ta etterretning at de
viktigste avgjørelsene i denne saken ble utsatt. Det nye styret følger opp dette viktige arbeide.
Leder deltar i et samarbeid med de øvrige spesialforeningene for å bedre vilkårene for
spesialforeningenes arbeid, i første omgang når det gjelder å skaffe til veie tilstrekkelig
sekretariatsbistand. Styret arbeider ellers også aktivt for å øke spesialitetsforeningenes makt
og innflytelse i Legeforeningen, for å sikre habilitet, dvs. unngå økonomisk avhengighet av
legemiddelindustrien og for å bedre samarbeidsmulighetene spesialforeningene imellom. Vi
viser i denne sammenheng til avgitte høringsuttalelser.

Samarbeid med Aplf
Det nye styret har prioritert å bedre samarbeidet med Aplf. Det har vært god kontakt på
ledernivå med løpende uformelle drøftinger om saker av felles interesse. NSAM og Aplf har
avgitt flere felles høringsuttalelser, samt samarbeidet om helsepolitisk debattskrift om
lokalsykehus. Styret i NSAM har også sammen med Fagutvalget og styret i Aplf planlagt et
fellesmøte. (Møtet er avholdt i februar 04, og oppfølgingsmøte er planlagt.)

NSAMs sekretariat
Pga vanskelig økonomisk situasjon (se kap 4) har styret først måttet permittere, senere si opp
NSAMs sekretær. De facto har styret ikke hatt sekretariatsbistand siden sommer 03. All
intern postgang foregår elektronisk. Leder har sammen med andre spesialforeninger arbeidet
for nødvendig sekretariatsbistand fra Legeforeningen. Ved utgangen av året avklares bistand
derfra til å innbefatte medlemskartotek, kontingentinnkreving, fast adresse Legenes Hus, samt
nødvendig kontaktformidling. Legeforeningen sender ut medlemsbrev og lignende til selvkost
(dekning av portoutgifter). I tillegg vil Legeforeningen kunne yte prosjektbistand.
AFU har ny sekretær inntil videre, Helene Flottorp.

Medlemsverving
NSAM står med ca 1200 medlemmer ved årsskiftet, men bare 781 betalende. Styret har
gjennom sitt samlede arbeid, herunder også i Aplfs medlemsbrev, oppfordret til at
medlemmer betaler sin kontingent, samt oppfordret til nytegning av medlemskap. I perioden
15.10.-31.12.03 fikk vi 85 nyinnmeldinger, disse får først krav om kontingent i 2004.

NSAM på Internett
NSAM har egen hjemmeside: www.legeforeningen.no/nsam. Her legges det ut oppdatert
informasjon om bl.a. organisasjonen, referansegruppene, allmennmedisinsk forskningsutvalg
og NSAMs internasjonale engasjement. Knut-Ame Wensaas er nettredaktør

Styrets arbeid med referansegruppene
I løpet av det siste året har styret flere ganger vært i kontakt med referansegruppene ved deres
ledere. Det har først og fremst dreid seg om informasjon om det nye styrets arbeid,
oppfordring til å bruke NSAMs nettsider til å publisere eget stoff, og ønske om
høringsuttalelser i forbindelse med revidert forslag om retningslinjer for referansegruppene
som skal legges frem på årsmøtet. Flere av referansegruppene har benyttet seg av muligheten
til å få lagt egne produkter på nettet via NSAM. Styret har også mottatt innspill når det gjelder
forslag til retningslinjer for referansegruppene.
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Det er opprettet en ny referansegruppe for kvalitetsarbeid, der Janecke Thesen er leder.
Referansegruppen for sosialmedisin ble lagt ned etter gruppens eget ønske. Styrets
kontaktperson for referansegruppene er Guri Rørtveit.
Vedr. arbeidet i referansegruppene, se kap 7.

Spesialforeningenes fellesutvalg (SFU)
Gisle Roksund ble som ny leder i NSAM valgt inn Landsstyret under spesialforeningenes
møte i september 03, og overtok representasjonen i LS etter Bjørn Gjelsvik som en av ti
representanter fra spesialforeningene. De 10 innvalgte er siden konstituert som
Spesialforeningenes fellesutvalg, og fungerer inntil videre som et kontaktforum for
spesialforeningene vs legeforeningens administrative og politiske ledelse. SFU har også hatt
møte med Sentralstyret. De viktigste sakene så langt har som ledd i organisasjonsprosessen
vært sekretariatsfunksjon for spesialforeningene, samt forberedelse til Landsstyret 2004 med
særlig legeforeningens forhold til industrien som den viktigste saken. Styret vurderer det slik
at det er et stort potensiale i å videreutvikle samarbeid med de andre spesialforeningene

Legeforeningens forhold til industrien
Styret har engasjert seg sterkt i intern debatt (særlig SFU) vedrørende legers og
legeforeningens samhandling med industrien, og har avgitt to høringsuttalelser:
"Innstilling fra utvalg til å utrede reglene for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning"
og "Samhandling mellom Legeforeningens organisasjonsledd og industrien"
Det vises til kap 5.

Allmennmedisinske forskningsenheter
NSAM har deltatt i Strategiutvalget med Irene Hetlevik. Innstillingen ble vedtatt på Aplfs
generalforsamling i juni og er siden organisasjonsmessig behandlet i Legeforeningen. Styret
samarbeider tett med Aplf og de allmennmedisinske institutter om Forskningsenhetenes
videre skjebne. Dette er en særdeles viktig sak for allmennmedisinen.

Helsepolitisk debattsk:tift om lokalsykehus
Styret samarbeidet i høst med Aplf om Helsepolitisk debattskrift. Skriftet er sendt alle norske
allmennleger og presiserer lokalsykehusenes helt sentrale rolle i norsk helsetjeneste.

K valitetsindikatorer
Leder deltar som referanseperson i KUPs prosjekt om utvikling av kvalitetsindikatorer i
allmennmedisin. K valitetsindikatorer til bruk internt i praksis og i etterutdanningsgrupper er
relativt uproblematisk. Brukervennlighet for leger/helsepersonell er imidlertid av den største
betydning. Det er også sannsynlig at praksisorganisering er et område, der det er
ukontroversielt å utvikle indikatorer. Styret er imidlertid skeptisk til at indikatorer knyttet til
klinisk praksis skal brukes eksternt som et mål på kvalitet i praksisen. Det er overveiende
sannsynlig at slike indikatorer sier mer om pasientpopulasjonen enn kvaliteten på den aktuelle
allmennpraksis.

Vegvisaren
Styret har arbeidet med folder som veiviser for allmennlegene til nyttige faglige referanser,
litteratur og nettsider mv. Det vil også bli en nettversjon av denne. Vegvisaren er planlagt
ferdig til Årsmøtet 2004.
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Kap 3. Faglige aktiviteter, representasjon
Vedr. arbeid i referansegruppene, se også kap 7

"Grønn Resept"
To av medlemmene i NSAMs referansegruppe for hypertensjon skrev en kronikk i Dagbladet
(29.11.03) under overskriften "Grønn resept gjør friske til syke" der de rettet kritikk mot
helsedirektoratets anbefaling av intervensjonsgrenser og den implisitte ressursallokeringen fra
de syke til de friske (risikantene) som logisk følger av en slik takst. NSAMs styre fulgte opp
denne debatten med et brev til sentralstyret i Den norske lægeforening. Brevet kritiserer
Legeforeningens håndtering av "Grønn resept" på følgende hovedpunkter:
• Det er å starte i feil ende når det blir fremforhandlet en takst som forutsetter et faglig
innhold før det faglige innholdet foreligger. At den faglige siden av saken ikke fikk en
forsvarlig behandling, bekreftes av den etterfølgende debatten i Dagbladet og
innrømmelsene med hensyn til uheldig utforming av ledsagende materiell.
• NSAMs referansegrupper i hypertensjon og diabetes utgjør det beste fagmiljøet i landet
når det gjelder en helhetlig tilnærming i forebyggingen av hjerte- og karsykdommer. Dette
fagmiljøet ble ikke invitert inn i prosessen med utarbeiding av "grønn resept"programmet.

Distriktsmedisin
NSAM har deltatt aktivt i etableringen av Nasjonalt senter for distliktsmedisin ved Institutt
for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Dette samarbeidet resulterte i 2003 blant annet i
en fagkonferanse på Sommarøy i Troms, klinisk emnekurs og workshop i distliktsmedisin ved
Nidaroskongressen, et bokprosjekt og internasjonalt engasjement både på europeisk og globalt
nivå.

Internasjonalt arbeid
NSAMs internasjonale arbeid er i hovedsak kanalisert gjennom Wonca. Se egen årsmelding
fra NSAM internasjonale utvalg, kap 6. Tre områder har vært prioritert fra styrets side:
• NSAMs styre har lenge ønsket kontakt med de allmennmedisinske miljøene i ØstEuropa og Russland. I noen grad er dette ivaretatt gjennom Wonca!Euripa, men i
Russland er det en særlig utford1ing å finne egnede samarbeidsparter og offisielle kanaler
å arbeide gjennom. Styret har utnevnt en kjentmann i området, Toralf Hasvold, som
NSAMs kontaktperson overfor Russland/Øst-Europa og som sådan nytt medlem av
NSAMs internasjonale utvalg.
• Wonca 6th World Conference on Rural Health ble arrangert i Santiago de Compostela,
Spania og Braga, Portugal, i september 2003. Euripa og de allmennmedisinske
selskapene i Spania og Portugal sto ansvarlig for faglig innhold og arrangement. NSAM
deltok aktivt i planlegging og gjennomføring av konferansen. Norge hadde en stor
delegasjon som preget det faglige programmet med foredrag, posters og godt besøkte
workshops samt film og fotoutstilling fra norsk distliktsmedisin.
• Nordisk samarbeid om risiko og ressurser
NSAMs arbeid med risiko og ressurstenking har vakt interesse i Norden. Irene Hetlevik
fra NSAMs hypertensjonsgruppe har tatt initiativ til dannelse av et nordisk nettverk rundt
disse spørsmålene.
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I tillegg er NSAM engasjert i følgende:
• Scandinavian Journal of Primary Health Care
Jacob Kragstrup tiltrer som ny sjefsredaktør fra 010104. Sekretariatet flyttes på samme
tidspunkt til Odense. Tidsskriftet er i god gjenge og har en stabil økonomi. Det søkes
stadig fra flere land og med en økende mengde vitenskapelige artikler. Styremøte og
generalforsamling ble avholdt i København i april 2003. Leder av NSAM sitter i styret til
SJPHC. Anna Stavdal ble i ap1ilmøtet valgt til leder for styret, og har fortsatt denne
funksjonen. Forøvrig fremlegger journalen egen årsmelding.
• Hippokrates
Norge er nå offisielt med i utvekslingsprogrammet for leger under videreutdanning i
allmennmedisin, Hippokrates. Informasjon om norsk allmennmedisin og to norske
praksiser som ønsker å ta imot leger fra andre land ligger nå ute på EURACT sine
hjemmesider; http://www .euract.org/html/page02c.shtml Styret har bedt legeforeningens
sentralstyre om økonomisk støtte til prosjektet, og vi vil følge dette opp.

Kurs og møter som NSAM har arrangert
Årsmøtekurset var et klinisk emnekurs som omhandlet KOLS. Kurset var bygget opp rundt en
gjennomgående kasuistikk som ble illustrert av skuespiller. Pasienten gjennomgikk en
sykehistorie og et livsløp hvor KOLSen utviklet seg. Dette gav et spennende innspill til
drøfting av konsultasjonsteknikk og gjennomgang av faglige momenter i KOLS i
sykdommens forskjellige stadier.
I forbindelse med årsmøtet arrangerte NSAM også et seminar med tittel "Lommer uten
grenser? - om leger og utilbørlig påvirkning". Hovedtema var legers forhold til
legemiddelindustlien.
Til Nidaroskongressen i oktober leverte NSAM et klinisk emnekurs i distriktsmedisin, kalt
"Doktor mill om bakkar og berg", og en workshop i distriktsmedisin "First we take
Manhattan ... "

Arbeidsgruppe for statusrapport i psykiatri
Marte Walstad har fra januar 2003 deltatt som allmennlegenes representant i arbeidsgruppa
for Legeforeningens nye statusrapp01t om helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser.
Hun har i arbeidet mottatt innspill fra NSAM styre, Aplfs Fagutvalg, Janecke Thesen og Aplfs
styre. Deltagerne fra allmennlegesida har arbeidet iherdig for at rapporten skal gi et riktig
bilde av allmennlegenes betydelige rolle i helsetjenestetilbudet for mennesker med psykiske
lidelser og viktigheten av at allmennlegene tas med i planleggingen av framtidas
helsetjenester for denne pasientgruppen.

ELIN prosjektet
Leder har deltatt i styringsgruppa for ELIN prosjektet.

Veileder for forebygging og behandling av osteoporose
NSAM er representert med Knut-Arne Wensaas i en arbeidsgruppe som på oppdrag for
Sosial- og helsedirektoratet skal revidere en veileder som ble utgitt av Statens
helseundersøkelser i 200 l.
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Akuttmedisin
Aslak Bråtveit er NSAMs representant i prosessen med å opprette Nasjonalt
kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Senteret ble etablert ved Ullevål
Universitetssykehus. Senteret er i gong med å byggja opp eit nettverk med kontaktar innanfor
og utanfor sjukehus. Det akuttmedisinske miljøet treng allmennmediske impulsar.

Eyr
EYR er et e-postforum for faglig diskusjon og meningsutveksling i norsk
allmennmedisin. Det ble i sin tid startet av en egen referansegruppe for
informasjonsteknologi. Rogne Sandvik var pådriver her, og det er fortsatt han som
administrerer EYR. Om lag 600 personer er påmeldt, og temaene for diskusjon er mange og
varierte. Man melder seg på EYR ved å sende meldingen "subscribe.eyr" til
majordomo@uib.no Ytterligere opplysninger på www.uib.no/isf/eyr/eyr.htm

Kap 4. NSAMs økonomiske situasjon
Regnskapet legges fram med et knapt overskudd, dog med inntekter og utgifter betydelig
lavere enn budsjettert.
Forrige års regnskap viste underskudd pga sviktende kontingentinnbetaling. Styret måtte
derfor gjøre omfattende grep for å få utgiftene i harmoni med de reduserte inntektene. Det
avtroppende styret fant det etter hvert nødvendig å gå til permisjon og siden oppsigelse av
NSAMs sekretær for å redusere utgiftene. Siden juni har styret derfor fungert uten sekretariat.
Da det nye styret overtok i september, var det klart at budsjettets kontingentanslag ikke ville
nås. Derfor ble et justert budsjett utarbeidet hvor utgiftsreduksjonen ble tatt på alle poster.
Resultatregnskapet viser god økonomistyring etter justert budsjett. Styret takker for viktig
bidrag hertil fra Nidaroskongressen.
Kontingenten er vedtatt økt fra 2004, og NSAM har en stor utfordring i å rekruttere nye
medlemmer i årene som kommer.
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Kap 5. Høringsuttalelser
Fullstendig versjon er tilgjengeleg på NSAM sine heimesider

NSAM har kome med fleire høyringsuttaler i 2003. Nokre av desse har vore fellesuttaler med
Aplf. Dette er ein kort oversikt over høyringsuttalene.
Bransjekrav legekontor/legevakt
NSAM ser ikkje behov for slike bransjekrav.
Krav til attestasjon av tjeneste som benyttes tellende som ledd i spesialistutdanningen.
NSAM støtter det nye forslaget som vi mener vil øke kvaliteten på attestasjonen av tjeneste
som skal benyttes tellende som ledd i spesialistutdanningen.
Forslag om endring i reglene for godkjenning av deltakelse på kongresser i utlandet i
relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin
NSAM mener at deltakelse i kongresser i utlandet med relevant læringsverdi fortsatt bør telle
som innenlandske kongresser i spesialistutdanningen.
Endring av spesialistreglene i psykiatri
NSAM støtter forslaget om at både gjeldende og nye spesialistregler gir mulighet for at inntil
2 års tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri kan telle i relasjon til spesialistutdanningen i
psykiatri.
Forslag til endring i Lov om forbud mot kjønnslemlestelse
Dersom ein helsearbeidar får vita om intensjonar på kjønnslemlesting, så ser NSAM at
helsearbeidaren gjerdet han kan for å hindra dette, om nødvendig med melding til
barnevern/politi som om det er ei alvorleg barnevernsak. Det tykkjest overspent å setje ei
strafferamme rundt ein paragraf som må vera mest umogleg å turnera i ei straffesak.
Organisasjonsutvalgets innstilling
NSAMs styre anbefaler sine medlemmer å gi sin tilslutning til utvalgets innstilling og
anbefaler landsstyret å vedta den.
Forslag om endring av spesialiseringsreglene i psykiatri - krav til psykoterapiveiledning
Om økte krav til veiledning i psykoterapi i videreutdanningen vil beslaglegge tid som ellers
vil være brukt til behandling av pasienter er dette en uheldig p1ioritering.
Forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek og forslag om
lovendring for å innføre søknadsgebyr
NSAM er meget kritisk til forslag om lovendring på dette området.
St.meld.nr.16 Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken
NSAM finner det bekymringsfullt at meldingen ikke omtaler fastlegens rolle i
folkehelsearbeidet. Vi mener at meldingen gir uttrykk for manglende forståelse for den
kompetanse som trengs for å drive veiledning av kommunene når det gjelder spørsmål knyttet
til folkehelsen. Denne kompetansen ligger først og fremst i primærhelsetjenesten Det er et
grunnproblem i folkehelsemeldingen at farene ved fokusering på risiko og medikalisering
ikke er diskutert. Generelt bærer meldingen preg av mange gode ønsker. Vi registrerer
imidlertid med bekymring at finansiering av tiltakene skal gå via kommunebudsjettene. Vi har
liten tro på at tiltakene vil bli fulgt opp uten ekstra bevilgninger.
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Utredning om spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag.
Styret gir sin tilslutning til arbeidsutvalgets innstilling.
"Innstilling fra utvalg til å utrede reglene for kurs tellende i legers videre- og
etterutdanning ... "
NSAM mener det er viktig å presisere at norske leger har et godt system for finansiering av
videre- og etterutdanning uavhengig av industrien. Unntaket fra dette er muligheten for
deltakelse i internasjonale kongresser, jfr. ovenfor. Samhandling med industrien dekker et
behov for økonomisk trygghet ved store arrangement, mens det for mindre kursarrangører
først og fremst dreier seg om å skape økonomisk overskudd. Hva dette overskuddet kan
brukes til bør etter NSAMs mening reguleres gjennom regelverk. Et nytt regelverk bør også
sørge for størst mulig avstand mellom bidragsyter og mottaker, enten dette er en forskriver, en
kursarrangør eller en lege som driver fagutvikling eller forskning.

c

Samhandling mellom Legeforeningens organisasjonsledd og industrien.
Hvis Legeforeningen mener alvor med at fagets plass i foreningen skal styrkes, må
spesialforeningene sikres en økonomi som gjør det mulig for disse å ivareta sine
kjerneoppgaver. Vi mener at spesialforeningenes andel av Legeforeningens samlede ressurser
må økes.
Selv om kontingenten økes og støtten fra Legeforeningen bedres, vil en del av
spesialforeningene allikevel ikke kunne videreføre et like høyt aktivitetsnivå som det de har
hatt med en omfattende sponsing fra legemiddel- eller utstyrsindustrien. Til dette vil vi
bemerke at allikevel ikke kan forsvares å motta ytelser fra industrien utover det vi foreslår.
Organisasjonsleddene må prioritere sine aktiviteter innenfor det de økonomiske rammene
tillater. Aktivitet som er avhengig av tilskudd fra industrien vil med rette kunne kritiseres for
manglende habilitet. Dersom et organisasjonsledd ønsker aktiviteter utover det de ordinære
økonomiske rammene tillater, må det baseres på egenbetaling fra deltakerne.
Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten
Denne kravspesifikasjonen omtaler medisinsk journal/leges journalopplysninger.
Legejournalen er beskrevet som noen moduler i dokumentasjonssystemet. Legejournalen slik
den fremstår, er sterkt mangelfull. NSAM vil fraråde en slik løsning. _ ~ ~ ~

o
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Rapport fra tinnitusprosjektet ved Sørlandet sykehus HF Rapporten bærer sterkt preg av at den er skrevet med utgangspunkt i en spesialavdeling som
ser en liten og utvalgt del av pasientpopulasjonen. Det gjør at den har klare begrensinger og
gir et skjevt bilde av problemfeltet. Dersom det planlegges enn veileder om utredning og
behandling av tinnitus må en søke å gi klarere anbefalinger, hvor anbefalingene gis en styrke
ut fra hvor godt det vitenskapelige grunnlaget er. I utarbeidelsen av en eventuell veileder må
psykiatere og allmennleger involveres langt mer enn tilfellet er i denne rapporten.
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten - fellesuttalelse Aplf,
NSAMogKUP.
Vi har en alt overveiende positiv innstilling til strategien. Imidlertid vil det være i
utmeislingen og vektingen av handlingsprogrammene at de viktige føringene legges. Vi
regner med at de spesielle forhold som råder i primærhelsetjenesten tillegges vekt, at
samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten settes i fokus og at tid brukt til
kvalitetsarbeid honoreres.
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Kap 6. Underutvalgene
Kvalitetsutvalg for primærhelsetjenesten (KUP)
Utvalgets leder:
Janecke Thesen, (NSAM) Osterøy/Bergen
Utvalgets medlemmer:
Tor Carlsen, (Aplf) Skien
Randi Kasin, (NSAM) Suldal
Svein Gjelstad, (Aplf) Tønsberg
• Christian Lundbo (Aplf) og
• Iris Blomberg (NSAM) har i løpet av 2003 bedt om avløsning, og er blitt erstattet av
Gunnar Andersen, (Aplf) Porsgrunn, og
Anders Grimsmo (NSAM) Surnadal
Antall møter:
• 3, samt tallrike e-post-korrespondanser, månedlige telefonmøter og noen særmøter i
arbeidsgrupper innen KUP.
Avholdte og /eller planlagte kurs:
• Kvalitetsseminar/kurs i samarbeid med Klosterhagen legesenter avholdt under
Nidaroskongressen oktober 2003
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner:
• Mal for Internkontroll i allmennpraksis er ferdig og lagt ut på Internet under www.kup.no.
Den vil bli revidert når veileder for internkontroll kommer fra Helsetilsynet.
• TrinnVis Datasikkerhet for små legekontor. En trinn-for-trinn-veileder til forskriftsmessig
og trygg databehandling i små helsevirksomheter. Lanseres februar 2004
• KUPs hjemmeside www.kup.no er lansert og operativ fra oktober 2003. Den inneholder
foruten Mal for Internkontroll en metodisk verktøykasse til bruk i allmennpraksis, samt
oversikt over og linker til pågående kvalitetsprosjekter i Norge og Norden. Vi søker
midler til ytterligere forbedring.
Øvrige aktiviteter:
• Randi Kasin er prosjektleder for prosjektet KVALITETSINDIKATORER I
ALLMENNMEDISIN.
• Janecke Thesen er medlem i styringsgruppa og Tor Carlsen i referansegruppa for PANGprosjektet, et kvalitetsprosjekt i primærhelsetjenesten (Auditprosjekt Norge ledet av Nils
Bentzen).
• Janecke Thesen er medlem av ekspertgruppa i Dnlf-prosjektet: Gjennombruddsprosjekt 2 i
psykiatri - alvorlige stemningslidelser
• Janecke Thesen er medlem av ekspertgruppa i Dnlf-prosjektet: Gjennombruddsprosjekt 3 i
psykiatri- forbedret effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske
lidelser, både ved de psykiatriske poliklinikkene og like mye i samspillet mellom
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.
• J anecke Thesen er med i prosjektstyringen av prosjektet "Trinn Vis: Elektronisk manual
for datasikkerhet i små legepraksiser", ventes sluttført i løpet av februar 2004
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Bred KUP-deltakelse på legeforeningens kvalitetsdager, med økende anerkjennelse og
interesse for kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten.
Fortsatt konstruktiv dialog med Helsetilsynet om internkontroll og tilsyn, siste møte
høsten 2003
Kontakt med nordiske kolleger i kvalitetsarbeid: Deltakelse på nordisk kvalitetsmøte i
København i april 03 og planlagt deltakelse på møte i Sverige mars 2004
Innlegg av Janecke Thesen: Kvalitetsutvikling i allmennmedisin- et norsk perspektiv,
Nordisk allmanHikareseminarium, Visby, Gotland, september 2003
Kontakt med internasjonalt, særlig amerikansk kvalitetssikringsmiljø: Bred deltakelse på
K valitetskonferanse i Bergen i mai, prosjektfinansiering via Dnlf
Deltakelse i den europeiske kvalitetsorganisasjonen EQuiP, der Tor Carlsen og Janecke
Thesen er medlemmer.
Via EQuiP-engasjementet er Tor Carlsen og Janecke Thesen også representanter i
NSAM's internasjonale utvalg, der Janecke Thesen er valgt til leder og medlem av Wonca
council fra 010104
Statusdokument for kvalitetsutvikling i norsk allmennmedisin er utarbeidet og sendt til
styrene i Aplf og NSAM til godkjenning
Janecke Thesen, Tor Carlsen og Randi Kasin deltar i Dnlf-prosjektet:
"Utdanningsprogram i prosessforbedring for veiledere i primærhelsetjenesten"

EquiP
Representanter: J anecke Thesen, Tor Carlsen,
• EquiP holder to nettverksmøter i året 2003. Løpende samarbeidsprosjekter refereres og
drøftes. Hverken JT eller TC møtte i 2003, grunnet prioritering av nasjonal og nordisk
virksomhet
• 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. Ingen fra Norge møtte i 2003
• I mars 2002 ble det holdt et nordisk møte i Oslo med utgangspunkt i EquiP kontakten.
Dette ble gjentatt i København i april 2003, og et møte i Sverige er planlagt til mars 2004 ..

The working party on Women and Family Medicine.
Norsk representant: Janecke Thesen.( Janecke.thesen@isf.uib.no)
• Ingen møter i 2003.
• Tallrike mail-kontakter. The working Party har valgt å prioritere "women as doctors" i
denne første fasen. "Women as patients" kommer i en senere fase.
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Årsmelding internasjonalt utvalg

Møte mellom NSAMs styre og NSAMs internasjonale utvalg, 22.10.04
Til stede: Per Stensland, Janecke Thesen, Trond Egil Hansen, Marit Hermansen, Guri
Rørtveit, Bjørn Gjelsvik" Tor Anvik, Gisle Roksund, Elisabeth Swensen (ref). Sekretær for
WONCA Executive Helene Flottorp var observatør. Helge Garaasen og Toralf Hasvold.
WONCA Europe Executive Comittee
• Honorary Secretary Bjørn Gjelsvik orienterte. Det er viktig for Norge og NSAM å ha
WONCA Europe's sekretariat som fungerer godt.
Orientering fra nettverkene og aktuelle kontakter i Russland/Øst-Europa
• EGPRN (tidl. EGPRW): Tor Anvik orienterte. Fint faglig miljø, stor aktivitet.
• EQUIP: Janecke Thesen orienterte. Laber norsk interesse, andre miljøer p.t. mer
interessante og bedre kvalitet.
• EURIP A: Elisabeth Swensen orienterte. WONCA World Conference Rural health i
Spania hadde stor norsk deltagelse. Lanserer elektronisk tidsskrift European Rural
Journal i løpet av 2004. Arbeider for å få status som nettverk i WONCA Europe.
• Helge Garaasen (Task Force Balticum) og Toralf Hasvold (Bmients helseprogram)
orienterte om norske utvekslingsprosjekter i Balticum og Russland. NSAM har mottatt
invitasjon om samarbeid med russiske MAPS, men avklart at dette ikke er noe offisielt
organ. Enighet om at NSAM bør orientere seg mot Øst-Europa og Russland via
konkrete bilaterale prosjekter. Forslag om at NSAMs styre utnevner Toralf Hasvold
som NSAMs kontaktperson overfor Russland/Øst-Europa og medlem av NSAMs
internasjonale utvalg.
Representasjon til NSAMs intemasjonale utvalg
Nye retningslinjer til representasjon i utvalget er utarbeidet og vedtatt av NSAMs styre.

Wonca Europe
Wonca Europe Secretariat
Sekretariatet har vært lokalisert i Norge i 2 år, ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i
Trondheim. Helene Flottorp er ansatt i 100% stilling som leder av sekretariatet.
Aktiviteten ved sekretariatet har økt i inneværende år sammenlignet med 2002.
Samarbeidet mellom sekretariatet og styret, medlemsorganisasjonene, nettverkene,
samarbeidsorganisasjonene har vært godt. Det har også vært aktivt samarbeid mellom
sekretaliatet og W onc as hovedkontor i Singapore.
Sekretariatet har arr-angert følgende møter i 2003:
11
Executive Committee meeting i Beograd, 01.-02.02.
11
Executive Committee meeting i Ljubljana, 17.06.
11
Council meeting i Ljubljana, 18.06.
11
Open meeting i Ljubljana, 19.06.
11
Executive Committee meeting i Ankara, 19.-21.09.
Sekretariatet har hatt stand på WoncaEurope2003-kongressen i Ljubljana og på
Nidaroskongressen i Trondheim.
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Sekretariatet er involvert i Wonca International Classification Committee (WICC), hvor
professor Niels Bentzen er leder. WICC skal ha sitt årlige møte i Trondheim 15.-2l.august
2004 og planleggingen av dette startet i 2003.

Wonca Europe Council
Norske deltakere på Council-møtet i Lubljana var Bjørn Gjelsvik og Elisabeth Swensen (for
Euripa) og Per Stensland.
Det gikk fram at kongressen i London 2003 med 1500 deltakere ga et tap på ca 2,5 mill kr for
Royal College.
Erfaringene åpnet en diskusjon på hva vi ønsker med Woncakongressene og hvordan dette
skal oppnås. Elementer fra diskusjonen

Økonomi
• Wonca Europe får ca 50% av de årlige inntektene sine fra faste inntekter ved hjelp av
årlige kongresser. W onca er derfor interessert i å få årlig inntekt fra kongresser der
arrangerende medlemsland står i fare for å få store underskudd.
• Når kongressavgift som nå er 6-700 €, utelukker man i praksis deltakelse fra nye
medlemsland i øst.
• Er det mulig å presse ned kongressavgift ved å ha enklere fasciliteter på universtiteter?
Hvor mye kan en vinne på dette dersom man også ønsker en teknisk (AV-anlegg,
support etc) god kongress?
• Bør man unngå å arrangere Europakongress i år det arrangeres verdenskongress for å
få nok deltakere og unngå underskudd?
• God støtte og god påmelding fra arrangørlandets leger kan sikre god økonomi for hele
kongressen.
Fag
• Har en klare målgrupper for kongressene?
• Kongressene består av keynote lectures, workshops/symposier, frie foredrag og
posters. De to siste er nødvendig/ønskelige for å gi et presentasjonsforum for forskere.
o Keynotes bør ganske enkelt være gode og løfte både forsamlingen og faget.
o EGPRN satser på prekonferanse-workshops med innføringskurs i forskning.
Kan dette være en vei - å lage kursliknende interaktive læreworkshops som
kan supplere workshops for mer viderekommende i faget? Slike kurs kunne gi
tilbud til nye grupper.
o Ønsker en primært frie foredrag/posters for presentasjon og utveksling av
forskning? Skal disse i så fall være på nybegynnernivå (slippe inn de nye) eller
ha høy standard (utelukke de nye)? Det letteste er å be om alt, men er det
realistisk uten at arrangementet skal sprike for mye?
• Bør kongressene ha klarere konsentrasjon rundt valgte hovedtema?
• Kongressene er for tida temmelig like. Er det slike kongresser vi ønsker?

Wonca Europe l Nettverkene
• Kan det være aktuelt å tenke nytt om størrelse på kongressene ved å lage mer
fokuserte kongresser rundt bestemte emner eller der en har samarbeid mellom
Woncakongressen og samlinger i nettverkene?
• Eller er det et poeng å profilere Wonca gjennom f eks tema-fokuserte kongresser?
Behov for diskusjon i NSAM
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En større problemstilling er om vi er fornøyd med å ha Wonca som en kongressprodusent
eller om vi ønsker at den skal målbære faget også på endre måter. Noen av dilemmaene
knyttet til hvordan Wonca kan brukes ble drøftet i NSAMs internasjonale utvalg i møte høsten
2002. Konklusjonen på diskusjonen da var at kongressproduksjon vil være viktigste funksjon
og at i den grad vi har nye faglige ideer er det viktig å presentere dem i Wonca-workshops.
Men under hva slags kongresser?
Diskusjonene på dette punktet gikk heftig og Executive Committe skulle "look into the
subject and come back with proposals". Dersom vi har innspill i denne debatten burde
NSAMs internasjonale utvalg, ev i samarbeid med et eller flere andre nordiske selskap gi
innspill til Executive Committee.
European Journal of General Practice
l~
Er stadig ikke oppe og går som indeksert tidsskrift. Har bare 600 abonnenfer.

o

o

Ny definisjon av allmennmedisinens kjerneområder og kjernekompetanse
Dette er nå utdelt til medlemslandene og har blitt mottatt og resultert i stor aktivitet som et
policydokument til bruk overfor myndigheter og som faglig innspill i kollegamiljø. Det er
spredd i 4000 eksemplarer. 12land har oversatt versjoner av dokumentet.
Rapport fra Wonca Europe Constitutional Working Party
Det ble lagt fram en gjennomarbeidet rapport med konkrete forslag som i praksis betyr:
• Det innføres 6-årsregel for maksimal tid for medlemmer av Executive Committee
(EC). Forslag om at 6-årsregelen også skulle gjelde Councilmedlemmer fikk lite støtte.
Det blir ingen endring i sammensetning av Executive Committee eller i
stemmerettsregler i EC.
• Euripa og Europrev skal vurderes av EC med sikte på å få status som nettverk med
mulighet for økonomisk støtte fra W onca. Slik støtte skal vurderes kontinuerlig.
• Andre organisasjoner (knyttet til spesielle sykdommer, organsystemer) skal ikke
kunne oppnå slik status i framtida.
• Om nettverksrepresentanter skal støttes økonomisk av selskapene skal selskapene
godkjenne kandidaten og denne skal rapportere til styret.
• Alle forslagene skal revurderes om tre år.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Sponsorhip guidelines
Nye retningslinjer for samarbeid med industrien ble vedtatt.
Det kom opp et benkeforslag om klarer regler om å klargjøre foredragsholderes og
forfatteres interessekonflikter. Forslaget ble overført EC.
Nomenklatur
Det ble kritisert at det ikke foreligger en klar bruk av navn på Wonca Europe. I en del av
utsendingene brukes ESGP/FM - forstå det den som kan. Sekretariatet skal nå rydde opp i
dette.
Framtidige kongresser
2004
Amsterdam
2004
Orlando
2005
*teR lt.fh
2006
Firenze

EuroWONCA
WONCA World
EuroWONCA
EuroWONCA
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3.

1.-4- juni
l "3 • ljf.-17. oktober
-+. -±7. 22:-September
27.-31. august

2007
2007

Singapore
Paris

WONCA World
EuroWonca

24.-28. juli
!Lf.-ll.~

Oppsummering
Poenget er at dette er en organisasjon med stor medlemsmasse, mange kontaktflater og
derav innflytelse. Den kan være meget nyttig.
Noen eksempler
• Noen av kongressene de seinere årene har hatt spesielt gode keynotes, symposier og
workshops.
• Executive Committe og sekretariatet er lagt til Norge og fungerer godt. Det er orden i
sysakene, oversikt i budsjett og papirer sendes ut i tide (i motsetning til tidligere).
Dette profilerer norsk allmennmedisin ute.
• Flere nordmenn er med i nettverkene og nettverkene fungerer som tenketanker i
europeisk allmennmedisin. Flere norske allmennpraktikere bør rekrutteres til dette.
• Euripa er en motkulturgruppe som innfører nye skikker. Vår plassering i bevegelsen er
viktig. Euripa er med på å styrke "rural medicine" -bevegelsen i Norge.
• Undertegnede har sittet i 6 år som Councilrepresentant i 2004 og en ny representant
bør avløse meg etter dette.

WONCA International Committee of Classifications (WICC)
Representant: Anders Grimsmo
Representantens e-post adresse: anders.grimsmo@medisin.ntnu.no
Ev. andre representanter: Niels Bentzen, leder for WICC
Aktivi te ter:
WICC avholder ett møte i året. Denne gangen var det møte på Malta. NSAM' s representant
har fått reisestøtte fra Sosial- og helsedirektoratet.
Hovedsaker i 2003 har vært:
•
•
•
•

Revisjonsarbeid med elektronisk versjon av ICPC-2
Kobling av ICF og ATC til ICPC
WHO har inkludert ICPC i "the family of classifications".
"International Glossary for General Practice/Family medicine" er kommet ut med
Niels Bentzen er redaktør.

Norge/NSAM skal arrangere møtet i 2004, 15. til20. august i Trondheim. Helene Flottorp,
Niels Bentzen og Anders Grimsmo er vertskap og møtearrangører. Onsdag 18. er satt av til en
åpen temadag hvor NSAM og KITH er invitert som deltagere og bidragsytere. Hovedtemaene
vil bli vedlikehold og oppdateringer av ICPC og anvendelse av ICPC i elektronisk
pasientjournal. Budsjettet er på 265 000 NOK. Det er søkt om økonomisk støtte fra flere hold.
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REFERANSEGRUPPER
Referansegruppe for gynekologi
Leder: Kari Hilde Juvkam
Gruppas medlemmer har sammen skrevet et kapittel i Klimakteriehåndboken på Gyldendals
akademiske forlag-2003. HB Gudim er medlem i fagutvalget i Aplf. K H Juvkam er medlem
i Nasjonal Rådgivningsgruppe for masseundersøkelse mot livmorhalskreft.
Gruppa jobber sammen nå med å lage program for emnekurs i gynekologi på PMU 2004

Diabetesgruppa
Leder: Tor Claudi
Gruppa er i ferd med å revidere handlingsprogrammet. Den fjerde versjonen vil kun bli utført
i en elektronisk utgave, en kommer foreløpig ikke til å trykke en ny bok. Planene er å legge
den på nettet i en lettere tilgjengelig versjon med søkemuligheter, nøkkelord osv. Gruppa
prøver også å opprette et egeT domene på Internett med lenker til NSAM, Legeforeningen,
Norges Diabetesforbund, NEL og evt. andre interesserte. En håper at den nye
versjonen blir ferdig sommeren 04
Gruppa har hatt til sammen 7 møter (3 møter i Oslo og 4 telefonmøter) i
forbindelse med dette arbeidet. Videre har gruppas medlemmer deltatt som
forelesere på en rekke nasjonale kurs.

Referansegruppe i akupunktur
Leder: Holgeir Skjeie
Gruppa har gjennomført 3 grunnkurs (3x8 kursdager) i akupunkturbehandling av muskelskjelettlidelser og hodepine, 2 kliniske kurs i akupunktur (2x 3 kursdager), samt
3 videregående emnekurs i akupunkturbehandling av indreorganiske lidelser (3x3 dager).
Gruppa har også deltatt i arbeidet i Sosial-og Helsedirektoratets Utdanningsutvalg i
akupunktur. Dette arbeidet er ikke avsluttet.

Referansegruppe for forebygging av hjerte-karsykdom
Leder: Eivind Meland
Medlemmene har korrespondert vha e-post og engasjert seg i følgende oppgaver:
• Arrangert Workshop under Wonca-kongressen i Ljubljana,: Gjelsvik B, Meland E,
Hetlevik I, Hemborg A, Heath I. Cardiovascular risk reduction what is the battle about?
Wonca Europe 2003, Ljubljana, Slovenia, juni 2003.
• Deltatt i oppretting av en europeisk e-post-liste, Cardiovascular_EUR, blant deltagere på
work-shopen i Ljubljana.
• Deltatt i faglige diskusjoner i tidsskrift, dagspresse og radio med fem leserbrev og
kommentarartikler i Tidsskriftet og en kronikk i Dagbladet om grønn resept. Denne ble
etterfulgt av to innslag på radio, og fikk også konsekvenser i form av at direktoratet må
revurdere sine anbefalinger. Irene Hetlevik har også vært medforfatter på en
kommentarartikkel i BMJ om individuell risiko-intervensjon.
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Irene Hetlevik har tatt initiativ til en Nordisk risiko-gruppe med deltagelse fra Island,
Danmark, Sverige, Finland og Norge. Første møte holdes i Trondheim i jan 04.
Irene Hetlevik og Eivind Meland har forfattet et internett-kurs som er publisert i
Legeforeningens LUPIN-kurs: Hetlevik I, Meland E. Kurs i forebygging av hjerte- og
karsykdommer i allmennpraksis, http://lupin.legeforeningen.no/, 2004. Kurset bygger på
og er en videreføring av guideline-artiklene i TDNL 2001.
Vi har hatt et langvmig samarbeid med Pfizer med sikte på å tilrettelegge og publisere
NSAMs retningslinjer i støtteprogrammet "Smartheart". Etter mer enn to års arbeid har
ikke dette lykkes. Ifølge programmerer er grunnen at NSAMs retningslinjer har en
struktur (effekter beregnet på grunnlag av intervensjonsstudier) som ikke lar seg tilpasse
andre retningslinjer med krav til behandlingsmål for hver enkelt fysiologiske parameter.
Den nye læreboken i allmennmedisin har fått et innhold som samsvarer med NSAMs
retningslinjer. Irene Hetlevik har vært med i redaksjonen og deltatt som medforfatter
sammen med Ole F Norheim, Hanne Ellekjær og Eivind Meland til læreboken.
Gruppen har vært rådgiver for NSAM etter en henvendelse fra Nasjonalforeningen for
folkehelse (Nasjonalforeningens hjertesak).
Gruppen har forberedt en henvendelse til Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for
prioritering i helsevesenet med tanke på å få til nasjonale retningslinjer for forebygging av
hjerte- og karsykdommer. Brevet er sendt i jan 04.

Referansegruppe for muskel- skjelettlidelser
Leder: Satya Sharma
Kommunikasjon innad i gruppen og utad til andre
Kurt Andreassen har laget diskusjonsside for gruppen på Internett og all intern
kommunikasjon skjer via denne diskusjonssiden. Utad skjer også kommunikasjon elektronisk
der Kirsti Malterud har laget en webside for gruppen.
Denne inneholder:
• Introduksjon av gruppens medlemmer
• Publikasjoner relatert til muskel-skjelett lidelser produsert av gruppens medlemmer
• Tema vedrørende muskel-skjelettlidelser skrevet av gruppens medlemmer i form av
lysbilde serie.
o det er lagt vekt på å lage presentasjon evidens basert så langt det lar seg gjøre.
o det er tatt hensyn til at filstørrelsen ikke blir alt for stor slik at de som ikke har
ADSL kan også laste lysbildeserie ned uten å bruke for lang tid på det
o at tema er lett lest og oversiktlig

I forhold til tiden referansegruppen har eksistert, har vi klart å komme godt i gang med faglige
aktiviteter.
Satya Sharma har laget lysbildeserie om tennisalbue.
Kirsti Malterud har laget lysbildeserie om kroniske muskel-skjelett smerter. Arbeid
med andre tema pågår som vi håper å få opp på nettsiden før sommeren 2004.
Jan Robert Grøndahl har deltatt i Terapiverksted om artrose, 8. og 9. oktober 2003 etter
invitasjon fra Avdeling for Legemiddelbruk, Statens Legemiddel verk.
Referansegruppen har diskutert atiikkelen om steroidinjeksjoner, "Er lokale steroidinjeksjoner
effektivt eller ikke?" i tidsskriftet nr. 22/20. november 2003 og sendt felles kommentarer til
tidsskriftet som kommer i et av de neste numrene av tidsskriftet.
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Referansegruppe for astma og 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.
Lunger i Praksis er etter lange diskusjoner ikke lenger underlagt referansegruppen og NSAMs
styre, men referansegruppen er fortsatt representert i Lunger i Praksis og bidrar som et faglig
korrektiv til gruppen. Flere medlemmer av referansegruppen er aktive i nettverket og det er et
tett samarbeid mellom referansegruppen om kurs og andre aktiviteter.
Antall møter: Referansegruppen har siden 01.01.03 hatt 3 møter.
Avholdte og /eller planlagte kurs: I samarbeid med Lunger i Praksis har gruppen avholdt 3
egne kurs for leger og medarbeidere med 200 deltagere.
Gruppen har deltatt med foredragsholdere på LHLs rehabiliteringskonferanser i januar og i
november.
Samarbeid i Norge: Gruppen samarbeider med Helse- og sosialdirektoratet om en
handlingsplan for røykeavvenning i primærhelsetjenesten som vil bli utgitt i løpet av våren.
Medlemmer av gruppen har i 2003 sittet i styret for Nasjonal Plan for Astmaskoler. Her har vi
bidratt til utvikling av et datastøtteprogram for allmennleger kallt "LUNGEN". Samarbeidet
med spesialistene og andre fagrupper i NPAS vil fortsette, men nå som et prosjekt under det
nasjonale Lærings- og Mestringssenteret. Vi vil fremover arbeide med et opplegg for
astmaskoler i primærhelsetjenesten.
Referansegruppens leder representerer NSAM i Legeforeningens strategigruppe for KOLS, og
har bidratt til at primærhelsetjenesten er i fokus i utvalget.
Medlemmer av gruppen har også deltatt i "Forum for lungerehabilitering".
Nordisk samarbeid: Referansegruppen har et godt samarbeid med lungegruppene i det
svenske og danske selskapet for allmennmedisin. Vi har en felles nordisk kongress
i lungesykdommer i allmennmedisin hvert annet år. Dette var i år lagt til Geiranger.
Vi har også samarbeidet om mindre nordiske forskningsprosjekter.
Internasjonalt samarbeid.
Medlemmer av gruppen ble i høst invitert til å lede to sesjoner under årets Europeiske
lungelegekongress (ERS) i Wien.
Anders Østrem blir i februar President for det internasjonale
lungenettverket IPCRG ( International Primary Care Respiratory Group) med flere
tusen medlemmer i over 20 land.
Referansegruppens medlemmer deltar på IPCRG s kongress i Melbourne i februar med flere
innlegg. Vi har også deltatt i en gruppe som i samarbeid med WHO har laget retningslinjer for
behandling av obstruktive lungelidelser som et samledokument basert på GINA, GOLD og
ARIA retningslinjene. Denne vil bli presentert i Melbourne.
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IPCRGs neste kongress blir i Oslo i juni 2006. Vi regner med å samle nærmere 1000
allmennpraktikere med interesse for lungemedisin på kongressen, og arbeider allerede med
programmet.

Kap 7. Korttidsstipend ved kreftavdeling ar
Den Norske Kreftforening har sidan 1982 løyvd middel til stipend ved kreftavdelingar. I
fyrste omgong var det ved Det norske Radiumhospital, men ordninga har sidan vorte utvida
og har dei seinare åra omfatta 6 stipend a3 månader fordelt på Det Norske Radiumhospital (2
stipend), Ullevål Universitetssjukehus, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital
og Universitetssjukehuset i Nord-Norge. Det er Den Norske Kreftforening som løyver
stipenda medan NSAM lyser ut og tildeler. Stipenda er teljande i etterutdanninga for
spesialiteten allmennmedisin. I 2003 vart alle stipenda nytta. Dei som har gjort seg nytte av
stipenda gjev positive tilbakemeldingar. Ordninga held fram i 2004.

Kap 8. Hvem er hvem i NSAM?
Styret i NSAM 1.9.03- 31.8.05
Gisle Roksund, leder
Guri Rørtveit, nestleder
Trond Egil Hansen
Maria Hellevik
Gisle Schmidt
Marte Walstad
Elisabeth Swensen
Varamedlemmer:
Marit Hermansen (kasserer)
Knut-Ame Wensaas (nettredaktør)
Trond Brattland

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 2002-2004
Knut Ame Holtedahl (UiT), leder
Vara: Hasse Melby
Eivind Meland, (UiB)
V ara: Anders Bærheim
Øystein Bakkevig (NSAM) ~
V ara: Atle Klovning
Elise Klouman (NSAM)
Vara: Gunnar Mouland
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Frank Andersen (OLL)
Vara: Elisabeth Swensen
Ole Richard Haavet (Aplf)
Vara: Marte Walstad
Arnfinn Seim (NTNU)
V ara: Irene Hetlevik
Morten Lindbæk (UiO)
V ara: J ørund Straand

Pu bliseringsu tvalget

o

Sverre Lundevall, leder
Cecilie Daae
Anne Luise Kirkengen
Marit Hermansen
Tom Sundar

Klassifikasjonsutvalget
Anders Grimsmo, leder
Søren Brage
Lars Aabakken

Kvalitetsutvalg for primærhelsetjenesten (KUP) (felles med Aplf)

o

J anecke Thesen (NSAM)
Tor Carlsen (Aplf)
Randi Kasin (NSAM)
Gunnar Andersen (Aplf)
Anders Grimsmo (NSAM)
Svein Gjelstad (Aplf)

Internasjonalt utvalg (består av NSAMs representanter i internasjonal fora)
Janecke Thesen, leder. (Council Member of Wonca (Wonca World og Wonca Europe),
EQuiP)
Bjørn Gjelsvik. (Honorary Secretary i Wonca Europe).
Tor Anvik (EGPRN). Vara: Eli Berg
Niels Bentzen (WICC)
Ander Bærheim (EURACT)
Tor Carlsen (EQuiP)
Anders Grimsmo (WICC)
Toralf Hasvold (Øst-Europa)
Guri Rørtveit (Hippocrates)
Elisabeth Swensen (EURIP A)
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Referansegrupper
Akupunktur: *Holgeir Skjeie, Nils Lystad
Astma /KOLS * Svein Høegh Henrichsen, Arnulf Langhammer, Ola Storrø, Torbjørn Øien,
Anders Østrem, Hasse Melby
Diabetes: *Tor Claudi, Kristian Midthjell, John Cooper, Kristian Furuseth, Cecilie Daae,
Kristian F. Hanssen.
Forebygging av hjerte- og karsykdommer: *Eivind Meland, Irene Hetlevik"_ Hanne
Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Ole Frithjof Norheim
Gastroenterologi: * Pål Kristensen
Geriatri: * Ivar B. Mediås, Marit Bergem Apeland, Cecilie Daae, Einar Einarsen, Anette
Fosse, Anne Hensrud, Knut Mamen, Anette Hylen Ranhof, Gisle Schmidt, Jørund Straand,
Bente Thorsen, Hans Michael Waaler.
Gynekologi:* Kari Hilde Juvkam, Hilde Beate Gudim
Helseopplysning: *Odd Winge, Bård Natvig, Jonny Mjell, Olav Thorsen.
Helsestasjon:* Frode Heian, Ingrid Hauge Lundby, Gunn Aadland, Ida Garløw, Randi
Schreiner, Harald Hauge, Kari K veim Lie.
Medisinsk filosofi: *Morten Lindbæk, Jørgen Jørgensen, Anne Luise Kirkengen, Ola
Lilleholt, John Nessa, Harald Kamps, Anette Fosse, Eli Berg.
Migrasjon og Helse *Reidun Brunvatne, Birgit Lie, Arild Ombø
MuskeVskjelettsykdommer: *Satya Sharma, Hans Johan Breidablikk, Jan Robert
Grøndahl, Trond Iversen, Kurt Andreassen og Kirsti Malterud (nettredaktør)
Omsorg ved livets slutt: * Harald Kamps, Cecilie Daae, Per Ame Gjelsvik, Marit Rafting,
Knut Hernes, Sten Erik Hessling, Ellen Pedersen, Anders Seim, Karin Skarsaune
Osteoporose: * Hilde Grimstad, Stine Hynne, Anna Stavdal, Elisabeth Swensen, Harriet
Haukeland
Praktisk kvalitetsarbeid i allmennmedisin: * Janecke Thesen, Tor Carlsen, Haakon Ebbing,
Thomas J. Gundersen, Vegard Høgli, Nils Johnsen, Randi Kasin, Anne-Wenche Lindboe,
Kirsti Malterud, Reidar Moskvil, Bjørnar Nyen, Kristin Prestegaard
Økologisk medisin: *Thomas Johansson, Hans M. Solli, Merete Steen, Bjørn Batt, Sverre
Lundevall, Øyvind Melien, Kenneth Sagedal, Edvin Schei, Rune Steinum, Turid Bondeson,
Dyre Meen, Tor Carlsen, Sigurd Nes, Arjan Nieland.
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Kap 9. NSAMs lover
Vedtatt 17.02.1983, revidert 26.10.85, 24.10.91, 21.10.93, 24.11.95 og 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:
o

styrke aktiviteten i de allmennmedisinske miljøer

o

arbeide for å bedre utdannelsen i allmennmedisin

o

virke for forskning i allmennmedisin

o

være bindeledd mellom norske og utenlandske allmennmedisinske
miljøer og internasjonale organisasjoner.

o

gjennom relevante medier å formidle faglige synspunkter i saker
som gjelder allmennmedisin

§ 2 MEDLEMSKAP
Som medlemmer i Norsk selskap for allmennmedisin kan opptas:
Medlemmer av Den norske lægeforening.

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 frammøtte ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved
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.
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.
§ 5 VALGKOMITE
Spesialforeningene skal ha valgkomite på tre medlemmer som velges på årsmøtet.
Valgkomiteen velger selv leder og funksjonstid på to år. Valgkomiteen forbereder valg på ny
leder, styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomiteens forslag sendes til medlemmene
sammen med sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.
§ 6 STYRET
Norsk selskap for allmennmedisin ledes av et styre på syv medlemmer med tre
varamedlemmer. Disse velges av og på årsmøtet, men tiltrer l. 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. 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.

o

§ 7 UNDERUTVALG
Styret kan etter behov opprette underutvalg. Årsmøtet avgjør om underutvalgene skal være
permanente. Underutvalgene er ansvarlige overfor styret.
Norsk selskap for allmennmedisin har følgende permanente underutvalg:
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
Publiseringsutvalget (PU)
Klassifikasjonsutvalget (KSU)
Kvalitetsutvalget for primærhelsetjenesten (KUP, felles med Aplf)
EDB-utvalget (felles med APLF og OLL) Internasjonalt utvalg

~ ~

Norsk selskap for allmennmedisins representanter og varamedlemmer i permanente
underutvalg velges av årsmøtet for to år.
Valget finner sted på det årsmøtet som ikke velger styre. Gjenvalg kan finne sted.
§80BSERVATØRER -~
APLF, OLL og de fire instituttene felles (Institutt for samfunnsmedisin, Bergen, Institutt for
allmennmedisin, Oslo, Institutt for samfunnsmedisiE~ , Trondheim, ogr nstitutt fo
samfunnsmedisin, Tromsø) har rett til å ha en observatør hver i styret.
Observatørene får tilsendt saksliste/innkalling til styremøtene og referat fra 1Z5te e.
§ 9REGNSKAP
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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