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ÅRSMELDING
Norsk selskap for allmennmedisin
for perioden 16. september 2000 til15. september 2001.
l Årsmøtet ble avholdt 1.11.01 på Soria
Moria under Primærmedisinsk uke.
Det var 46 allmennleger tilstede på
møtet.
Stine Hynne og Gisle Roksund var
møteledere.
l. Leders tale.
Leder Anna Stavdal tok i sin tale opp
følgende tema:
Fagutviklingsarbeidet i NSAM,
tenkedugnaden, fastlegereformen,
internasjonale kontakter, forholdet
mellom de primærmedisinske
foreningene, rekrutteringen til faget og til
foreningen.
Etter talen ble det en engasjert debatt
over alle disse temaene.
2. Årsmeldingen ble godkjent med den
korrigerte FedBups-teksten.
3. Regnskap og budsjett. Regnskap og
budsjett ble godkjent. Medlemsavgiften
ble fastsatt til kr. 750 som året før.
4. Utnevning av medlemmer til
underutvalg:
Cecilie Daae og Anne Louise Kirkengen
ble utnevnt som nye representanter i
Publiseringsutvalget.
Randi Kasin ble utnevnt til
Kvalitetsutvalg for
primærhelsetjenesten. (KUP)
Cecilie Daae ble utnevnt som ny
representant til internasjonalt utvalg til
å ivareta utvekslingsprogrammet
Hippokrates.
5. Magne Nylenna innledet til debatt
under overskriften "Er allmennmedisinen
død?'' Han pekte på at det trengs en
holdningsendring hos
allmennpraktikerne, vi må slutte å sutre.
Vi må konsentrere oss om det faglige
innholdet, her må det uegennyttig
innsats til, man må ha tro på
allmennmedisinens ideologi og egenart.
Her trengs entusiasme og begeistring,
markedsføring og rekruttering. Med disse
ordene klarte han å vekke publikum til
intens debatt.

Underfestmiddagen ble Løvetannprisen
tildelt Svein Erik Hessling. AFUs
forskningspris ble tildelt Betty
Pettersen.
2 STYRETS ARBEID
Det har vært avholdt 8 styremøter og
styret har behandlet 101 saker
Styreseminar ble avholdt i Mosjøen 12.14. januar, med planlegging av
kalenderårets aktiviteter og oppgaver.
Særskilte temaer styret har arbeidet
med:
2.1 Fastlegeordningen
Den store saken som har preget året som
gikk er fastlegeordningen. NSAM har
vært aktiv premissleverandør i prosessen
med planlegging og innføring av
ordningen. NSAM har markert sitt syn
gjennom innlegg i fagpressen, ved
representasjon der fastlegeordningen har
vært på dagsorden, i samarbeid med de
andre primærmedisinske foreningene på
ulike arenaer og gjennom arbeidet med
fagets innhold. Vi har hele tiden hevdet
at fastlegeordningen gir en gylden
anledning til å revitalisere faget vårt, og
at allmennmedisinens legitimitet innad i
det medisinske hus såvel som i forhold til
politikere og befolkningen, står og faller
med at vi leverer arbeid av god faglig
kvalitet. NSAMs bidrag i fastlegesaken
gjennom det siste året finnes nærmere
beskrevet under de følgende punkter.
2.2 NSAMs tenkedugnad:
I fjor lanserte NSAM tenkedugnaden
"Ny giv" som en prosess mot en ny
beskrivelse av fagets innhold.
Tilsvarende diskusjoner føres i våre
naboland. Danmark har gjennom det
siste året arbeidet med debattopplegget
"Allmennmedisinens kernefunktioner" og
parallelle prosesser finner vi også på
ulike nivåer i WONCA Europe. NSAM
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fikk anledning til å presentere sin
tenkedugnad under det faglige
programmet i forbindelse med DSAMs
årsmøte i 2000, noe som ga god respons
og viktige innspill til arbeidet videre.
NSAM var også invitert til
Spesialitetskomiteens kurs for
kurskomiteer i januar med presentasjon
av vår strategi.
Dugnaden ble planlagt med en serie
møteplasser og en skrivestafett. Det har
vist seg vanskelig å gjennomføre
prosessen akkurat slik vi planla den. I en
tid med forhandlinger og innføring av
fastlegordningen, har oppmerksomheten i
allmennlegekorpset i større grad vært
rettet mot de praktiske rammer for vår
virksomhet, enn mot diskusjonen om
fagets innhold. Det har derfor vært litt
vanskelig å mobilisere til kurs og møter.
Diskusjonen har imidlertid vært holdt
levende i en rekke skriftlige bidrag, blant
annet i UTPOSTEN som et ledd i den
skrivestafett vi inviterte til fra NSAM, og
i stor grad i UTPOSTENS egen serie
"Den allmennmedisinske karaffel". Styret
er helt på det rene med at den vikstigste
delen av tenkedugnaden foregår kolleger
imellom i den praktiske hverdag. NSAMs
strategi er å binde prosessen sammen ved
å skape arenaer for meningsbrytning. For
å lykkes i det, er vi avhengige av at
prosessen har bredde.
I skrivende stund har styret nylig
avsluttet arbeidet med "Plakaten- 7 teser
for allmennmedisin". Den er et
arbeidsdokument fra NSAM med en
foreløpig oppsummering av diskusjonen i
tenkedugnaden så langt. Den blir
distribuert til alle medlemmer av NSAM,
og lanseres på årsmøtet under
Nidaroskongressen. "Plakaten" er ment å
stimulere til videre diskusjon om fagets
innhold, og blir trykket med en lay-out
som gjør den egnet til å henge på veggen
på legekontoret. Dette i forståelse av at
en "varedeklarasjon" av faget er et
anliggende som angår våre pasienter like
meget som oss selv.
Styret akter å følge den opprinnelige
planen for tenkedugnaden videre, og vil
presentere prosess og resultat under
Nordisk kongress i Trondheim neste år.
Etter at fastlegeordningen nå er innført

og er over de første barnesykdommene, er
det vårt håp at stadig flere vil finne
debatten både interessant og nyttig.
NSAM seminaret 2001
"Som kjent ble NSAMs vårkurs 2001
avlyst. Det skulle vært avholdt 28.03. til
30.03.01 på Leangkollen.
Kurset skulle være del i tenke- og
arbeidsdugnaden. Arbeidsformen skulle
være arbeidsgrupper. Vi hadde fått til et
flott program med fine
foredragsholdere til å dra i gang
diskusjonene.
Kurset ble avlyst på grunn av for liten
påmelding. Spørsmålet blir da
hvorfor det var så liten påmelding? Vi
ser i ettertid at kurset kunne vært
mer iherdig annonsert blant
medlemmene og blant andre
allmennleger. Likevel
tror vi hovedforklaringen på den
sviktende påmeldingen er at alle
allmennleger i mars var svært opptatt av
den forestående fastlegeordningen.
Klargjøringen til FLO tok mye av legenes
fritid og oppmerksomhet.
Tenkedugnaden fortsatte innad i styret
og den foreliggende versjonen av
plakaten med 7 teser for
allmennmedisinen vil danne grunnlaget
for vårkurset
2002, som vil finne sted 10.-12.april2002
på Leangkollen."
2.3 Nordisk Kongress Trondheim 2002
NSAM er ansvarlig for Nordisk Kongress
i allmennmedisin som finner sted
4.-7.september 2002 i
Trondheim.Kongressen var opprinnelig
planlagt til
12.-15.6.02 men vi valgte å forskyve
kongressen for å unngå
møtekollisjon med WONCA Europe
kongressen i London i denne tiden.
Institutt for samfunnsmedisinske fag ved
NTNU har påtatt seg
arrangøransvaret. Presidentvervet deles
mellom Irene Hetlevik og Geir
Jacobsen. Organisajonsstrukturen er på
plass med hovedkomite og tre
underkomiteer. Niels Bentzen leder den
vitenskapelige komiteen. Det er
etablert en nasjonal referansegruppe
hvor også Aplf er representert og

en gruppe med nordiske kontaktpersoner.
I løpet av høsten vil det første
programutkastet med call for papers
sendt til alle allmennleger i
Norden. Kongressens hovedtema er:
"Allmennlegen søker grenser for fagets
innhold, omfang og kvalitet".

2.4.Andre faglige aktiviteter,
høringsuttalelser m.v.:
2.4.1 Svangerskapsomsorgen
Helsetilsynet nedsatte i1999 en
tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle
utarbeide en ny veileder for
svangerskapsomsorgen. NSAM var
representert i gruppen, og arbeidet ble
avsluttet uten at det lyktes å komme
frem til et resultat. Motsetningene var
størst på punkter som omhandlet
organisering, arbeidsfordeling, ledelse i
pirmærhelsetjenesten og henvisningrett
for jordmødre. NSAMs syn var på disse
punktene sammenfallende med Aplfs,
med vekt på at fastlegeordningen baserer
seg på at legen er koordinator i
førstelinjetjenesten, og at et helhetlig
ansvar må følges av reell innflytelse.
NSAM beklager sterkt at det ikke lot seg
utarbeide en ny veileder, og mener at
kjøreregler for samarbeid i denne
omsorgen er viktig. Pasientene våre er
ikke tjent med profesjonsstrid, som
resulterer i økt antall konsultasjoner og
dermed fare for ytterligere
medikalisering.
NSAM oppfordrer fastlegene i
kommunene til å gå i bresjen for å løse
samarbeidsproblemer der de finnes, for å
finne lokale løsninger som bidrar til et
godt tilbud og riktig ressursbruk.
NSAM avventer ytterligere initiativ fra
helsemyndighetene i saken og håper og
tror at konsensus kan oppnåes i neste
omgang.
2.4.2 NSAM i Legeforeningen og
samarbeidet med de andre
primærmedisinske foreningene.
Felles ledermøter
Det har vært avholdt tre ledermøter i
perioden, med deltakelse fra OH, Aplf og
NSAM på alle møtene, og fra N amf på det
siste møtet. Dagsorden har i stor grad

vært preget av fastlegeordningen og
utfordringene ved planlegging og
innføring.

Representasjon på Aplfs
generalforsamling
NSAM var representert under
ekstraordinær generalforsamling i Aplf
S.november ved leder og representant til
landsstyret i Legeforeningen, Bjørn
Gjelsvik. Møtet gjaldt fastlegeordningen,
og NSAM presenterte selskapets faglige
argumenter for å gå inn for ordningen.
lO.november ble det avholdt
generalforsamling med vanlig
forretningsorden, der NSAM var
representert ved leder. På vegne av
NSAM inviterte lederen i denne
sammenheng Aplf-styret til sonderinger
om organisasjonsmessige endringer
mellom de primærmedisinske foreninger.
Utgangspunktet var at alle allmennleger
nå arbeider under samme rammer, og at
dagens organsiering er uhensiktsmessig
fordi den er konfliktskjerpende og ikke
samlende.
Dessuten er det tvingende nødvendig å
synliggjøre og styrke den faglige akse i
Legeforeningen, ikke minst i de
primærmedisinske fagene. Invitasjonen
ble godt mottatt og har resultert i
sonderinger som omtales under kapittelet
"NSAMs aktuelle situasjon".
Dnlfs landsstyremøte.
NSAM er representert i landsstyret i
Legeforeningen ved tidligere leder Bjørn
Gjelsvik. Ved landsstyremøtet
14.november var NSAM i tillegg
representert ved leder. NSAM fremførte
de samme argumenter for innføringen av
fastlegeordningen som under
generalsforsamlingen i Aplf.
2.4.3.Nordisk samarbeid
Scandinavian Journal of Primary
Health Care (SJPHC).
Det andre driftsår med SJPHC eid av en
stiftelse bestående av de nordiske
selskaper, er avsluttet med godt resultat.
Antall artikler som søkes inntatt i
tidsskriftet øker stadig, økningen
utgjøres i stor grad av artikler fra ikkenordiske land, spesielt Nederland. Dette
har åpnet for forhandlinger med vårt
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nederlandske søsterselskapet med sikte
på en avtale om utgiftsdeling av driften i
en viss monn, mot at hollandske
forfattere garanteres en viss andel av
sidene. Vurderingene av artiklene vil
selvfølgelig underlegges samme
kvalitetskontroll som de nordiske.
Forhandlingene løper fremdeles i
skrivende stund. Større pågang av
artikler har gjort det nødvendig å øke
sideantallet pr nummer, noe som igjen
øker abonnementsprisen fra neste
kalenderår.
Stiftelsen har et godt samarbeid med
forlaget Taylor & Francis. Journalen fikk
uventet stor inntekt gjennom fjoråret på
grunn av royalties ved salg av artikkel i
stort opplag. Dette muliggjør at blant
annet at redaksjonen får midler til
kursvirksomhet og utviklingsarbeid
knyttet til de redaksjonelle oppgavene.
Redaksjonen arbeider stadig med lay-out
og redigering for å øke journalens
tilgjengelighet blant allmennlegene.
Det ser ut til at DSAM vil få støtte fra
sitt årsmøte i år til å gå inn på et
kollektivt abonnement gjennom
selskapet, og alle landene har da en slik
ordning.
Styrearbeidet i stiftelsen SJPHC har god
avkastning i form av nærmere samarbeid
mellom landene også på andre områder.
Det avholdes ledermøter i forbindelse
med styremøtene som avholdes en gang
pr år.

3l.august
NSAM var invitert med to representanter
og var representert ved leder og Cecilie
Daae. Seminarets program besto av
utveksling av erfaringer med
problemsløsning av felles problemer i de
nordiske landene. Rekruttering av leger
til primærhelsetjenesten, samt
utfordringen i å hevde faget innad i det
medisinske hus var
gjennomgangstemaer. Styret beklager at
NSAM er det eneste av de nordiske
selskapene som fortsatt ikke inkluderes
som en selvfølgelig aktør i samarbeidet
om nordisk allmennlegeseminar. Det ble
reist forslag fra dansk og svensk hold om
at alle selskapene skal representeres på
seminarene, samt være med i

planleggingen av dem. At vi ikke har
lyktes i en slik balanse mellom den
faglige og yrkesmessige aksen i Norge er
en utfordring som selskapet ser det som
nødvendig å løse for å oppnå full nytte av
begge miljøer.

årsmøte
NSAM var representert ved leder og
varamadlem Cecilie Daae under DSAMs
og Fyams årsmøter i Danmark i oktober.
Vi fikk anledning til å presentere
tenkedugnaden , og delta i den nasjonale
diskusjonen i Danmark..

Sosial- og helsedep. ga Helsetilsynet i
oppdrag å utrede de ulike
organisasjoners og fagmiljøers rolle i
arbeidet med utvikling og
implementering av faglige retningslinjer i
primærhelsetjenesten. Det ble satt ned en
nettverksgruppe bestående av folk fra
Htil, SHUS, Folkehelsa, SMM, Dnlf,
NSF, FFO, KS og SLV. Fra
Legeforeningen kom Bjørn Gjelsvik fra
NSAM og Anette Fosse fra Sentralstyret.
Arbeidet var i utgangspunktet preget av
sprikende målesttinger og ulike tolkning
av oppdraget. Dnlfs representanter
insisterte på at et forslag til program for
faglige retningslinjer måtte konsentrere
seg om primærhelsetjenesten (i første
omgang). I sluttrapporten foreslås et sett
kriterier for å velge ut områder som
egner seg for faglige retningslinjer. Det
blir fokusert sterkt på at uten en aktiv og
bevisst implementeringsstrategi der det
settes av nok ressurser, er det ingen vits i
å lage kliniske retningslinjer. Det
poengteres også at utarbeidelse av
kliniske retningslinjer må forankres i
det/de miljøene som skal bruke dem.

NSAM deltok høsten 2000 i en
arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til
Utdanningsstillinger i allmennmedisin.
Gruppen var initiert av Aplfs
fagutvalg. Det var også representanter
fra spesialitetskomiteen og de

primærmedisinske institutter.
Utgangspunktet var rekrutteringssvikt
for allmennmedisin, men forslaget
fokuserer også på sikring av kvalitet.
Forslaget er ytterligere aktualisert av
EU reglene som vil kreve veiledet
allmennmedisinsk tjeneste fra 2003
Skal man få nyutdannede leger til å velge
primærhelsetjenesten som sitt felt
er det avgjørende med et system som tar
imot dem og gjør det attraktivt å
bli. Utdanningsstillinger i
allmennmedisin er en vei å gå.

Retningslinjer for medikamentell
primærforebygging av hjerte- og
karsykdom.
NSAM berømmer det viktige arbeid ved
Folkehelsa for å lagre systematiske
litteraturoversikter over dokumentasjon
for terapitiltak, denne gang
medikamentell terapi for å forebygge
hjerte- og karsykom .
Konklusjonen til vurdering av rapporten
er dog som følger:
Hovedinnvendingen er at forfatterne har
definert terapistudier som det gyldige
grunnlag for kliniske retningslinjer. Det
er kun en del av dette grunnlaget , og det
er egnet til å gi svar på hvilke effekter
man kan oppnå i kliniske studier
Kunnskapsgrunnlaget må utvides
betydelig ,både med kvantitativ og
kvalitativ forskning hvis retningslinjer
skal bidra til å gjenskape disse effektene i
en befolkning av en helsetjeneste som og
skal ivareta mange andre viktige
oppgaver, slik området nå er definert,
kan retningslinjene bidra til at
problemområder tilsløres og at
helsetjenesten utøves på feil
kunnskapsgrunnlag
Kvalitetsindikatorer og kliniske
kvalitetsregistre i somatiske sykehus
To arbeidsgrupperapporter fra SHD
presenterer planer for utvikling av et
generelt indikatorsett for evaluering av
kvalitet i sykehus, og utvikling av
nasjonale kvalitetsregistre for
"benchmarking" av kvaliteteten innenfor
kliniske spesialområder på sykehus.
NSAM støtter målsettingene i arbeidet.
Det pekes på at indikatorsett og

kvalitetsregistre ikke alene er metoder
for kvalitetsforbedring og at det
bør satses betydelig på utvikling av slike,
for eksempel prosessforbedring.
Dokumentene refererer til arbeidet med
kliniske handlingsprogrammer uten å
ta opp behovet for kvalitetsindikatorer
som kan brukes til å evaluere
implementeringen av
handlingsprogrammene.
NSAM mener at eierskap til registrene
må ligge i sykehusene, ikke i
Legeforeningen, fordi kvalitetsarbeid må
forankres i ledelse.

Utdanning i trygdemedisin
Norsk trygdemedisinsk forenings fag og
kvalitetsutvalg har laget en oversikt
over opplæring i trygdemedisin. Denne
som et grunnlag for forslag til endringer
i utdanningens struktur og innhold,
spesielt i grunnutdanningen og for
rådgivende leger.
NSAM ser trygdemedisin som et viktig
element i allmennmedisin, og det er
viktig at egnede læringsmetoder brukes i
videre- og etterutdanningen. Lokale
samarbeidsmøter mellom
allmennpraktikere og trygdekontor med
formål å
oppdatere legene når det gjelder
endringer i regelverk, er nyttige.
Trygdemedisin bør inn i den
gruppebaserte etterutdanningen, som nå
er obligatorisk for resertifisering i
allmennmedisin. Det bør utarbeides
opplegg for kollegabasert læring av
deltakernes egne trygdesaker

Formidling av risiko ved
strømulykker- prosjekt for
utvikling av
handlingsprogram og formidling av
informasjon til alle ledd i
helsetjenesten
Problemstillingen er meget sjelden for
allmennpraksis. Det er imidlertid
viktig å tilgang til relevant og oppdatert
informasjon når problemstillingen
dukker opp.
Prosjektbeskrivelsen mangler
metodebeskrivelse både for kartlegging
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av årsaksforhold og for utarbeiding av
faglige retningslinjer. NSAM foreslår
at relevant fagutviklingsmiljø for
utvikling av retninglinjer kontaktes,
f.eks samfunnsmedisinsk avdeling,
Folkehelsa.

Definisjonskatalog for
helsestasjonen- og
skolehelsetjenesten.
Klassifikasjonsutvalget har behandlet
utkastet til klassifikasjonskatalog
for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
på NSAM's vegne. Utkastet er
presentert av Helsetilsynet. En ser dette
som et ønskelig skritt mot en mer
entydig og felles terminologi.
Forebyggende helsearbeid, er del av
samfunnsmedisinen, og NSAM håper
derfor at det snart kommer en
definisjonskatalog som også omfatter
andre deler av dette fagfeltet.
Katalogen har mange begreper som er
felles med kurativ medisin, men mangler
sentrale begreper fra epidemiologien som
er "hovedfaget" innen forebyggende og
helsefremmende arbeid.
Høringsuttalelsen presenterer en liste av
slike begreper som ønskes definert.
Rapport om: Ny dødsattest
NSAM vil berømme arbeidsgruppen for et
særdeles godt arbeid.
Rapporten gir en grundig innføring i
hvordan samfunnet har regulert og skal
regulere melding av dødsfall. Konkret
foreslås et nytt skjema som dødsattest.
Av særlig interesse for allmennleger er at
- dagens praksis, nemlig at alle lik synes
av en lege, foreslås lovhjemlet;
- behandlende lege/ fastlege skal få
informasjon om dødsfallet og at
- kommunelege l får en viktig
koordinerende funksjon.
NSAM støtter begrunnelsen for disse
endringene. Utvalget påpeker behovet for
å sikre klare regler for hvordan arbeidet
med å syne liket og utfylling av
dødsattest honoreres.
Utvalget viser også nødvendigheten av å
planlegge at dødsattesten om ikke alt for
lang tid kan utfylles og forsendes

elektronisk. Ikke minst kommer utvalget
med konkrete forslag for hvordan den nye
attesten med nye forsendelsesveier best
kan implementeres i legenes daglige
praksis. NSAM støtter også
Helsetilsynets planer om å foreta en
pilotutprøving av attesten.

Innstillingen fra Sandman utvalget
interesser allmennlegene i Norge.
Allmennlegene skriver daglig
sykmeldinger, foreslår hver uke attføring
eller rehabilitering og skriver hver
måned en legeerklæring som bekrefter at
nok en arbeidstaker er blitt arbeidsufør.
Økonomene bekymrer seg over at stadig
færre yrkesaktive skal betale stadig flere
mottakere av trygdeytelser. Sandmanutvalget skulle finne "nye grep" for å
gjøre noe med sykefraværet og
uførestatistikken.
NSAM deler beskrivelsen av at dagens
sykelønnsordning er en "høyere form for
sivilisasjon", som nors.k arbeidsliv burde
vært stolt av. Et stort mindretall i
utvalget beskriver da også forslaget som
"ekstraskatt på sykdom" og ser at
forslaget tar fra de fattige og gir til de
rike, straffer de syke og belønner de
friske. Samtidig dokumenterer NOU at
korttidsfraværet ikke er problemet. Bare
en liten prosent av utbetalingene er
knyttet til korttidsfraværet, som har vært
konstant de siste årene.
Også sykepengeperioden etter
arbeidsgiverperioden skal bli et spleiselag
mellom RTV (80%) og arbeidstakere og
arbeidsgivere (20%). Allmennlegene ser
allerede i dag at arbeidsgivere sjekker
helseattesten nøye ved nyansettelser og
frykter at ordningen vil bidra til en
ytterligere stigmatisering og
ekskludering av de kronisk syke og
funksjonshemmede. Da hjelper det ikke
at utvalget foreslår en utvidelse av ulike
skjermingsordninger- ordninger som
krever økt byråkrati, flere
legeerklæringer som etiketterer
arbeidsstokken i et A-lag og et B-lag.

Utvalget beskriver mange virkemidler
som vil være velegnet til å holde
mennesker lengre i en jobb de mestrer
(mer effektiv bruk av offentlig
støtteordninger i sykeperioden, aktiv
sykmelding, større vekt på
funksjonsvurdering, utvikling av
tverrfaglige utrednings- og
vurderingstilbud med egen
refusjonstakst.)
NSAM konkluderer sin høringsuttalelse
med:
- NSAM støtter forslag om utvidet
egenmelding.
- NSAM støtter utvalgets mindretall som
forsvarer dagens sykelønnsordning innføring av egenandeler vil skape et
usolidarisk trygdevesen som i tillegg
bidrar til stigmatisering av kronisk syke
og funksjonshemmede.
- NSAM påpeker at analysen av årsakene
til økt uførepensjonering må beskrives
grundigere (både på makro - og
individplan) og NSAM deltar gjerne i den
videre diskusjonen.

kompetansen til pasienten og ikke
nødvendigvis pasienten til en
sykehusavdeling.
- NSAM savner under "beskrivelse av
beslutningsprosessen" en tydeligere
refleksjon over legens rolle i denne
prosessen. Denne rollen er beskrevet
under avsnittet "pasienten og
omgivelser". Evnen til å tåle smerte,
refleksjon over døden, toleranse for
lidelse, kompetanse til å kommunisere
vanskelige budskap og beslutninger er
viktige egenskaper for en lege, som skal
håndtere døende pasienter med et
krevende dødsforløp. Rapporten beskriver
riktig at en intens følelse av nederlag og
skyld og problemer med å møte
pasientens sinne, skuffelse og negative
følelser kan bidra til at lindrende
sedering til døende kan løse et
påtrengende og uutholdelig problem i
første rekke for behandlere. Denne
erkjennelsen bør få konsekvenser for
opplæring av medisinstudenter og i
videre- og etterutdannelsen av alle leger.

Retningslinjer for lindrende
sedering til døende
NSAM har to anmerkninger til
rapporten.
- Det anføres at lindrende sedering til
døende normalt ikke bør startes opp i
allmennpraksis og i sykehjem (side 29).
Dette er NSAM enig i. Samtidig vet
vi at det i dag utføres avansert
behandling i ulike hjem og sykehjem som
for
få år siden var forbeholdt
spesialavdelinger (for eksempel hjemme
respiratorbehandling). Landets geografi
kan også bidra til at det er uråd å
transportere døende pasienter til
nærmeste sykehus, selv om de har behov
for avansert lindrende behandling de
siste levedagene. Vi kunne ønske oss at
retningslinjene tok hensyn til dette, slik
at det under pkt.5 åpnes for at også
pasientens behandlende lege kan ta det
formelle ansvaret for igangsetting av
slik behandling, da i samråd med lege
som har spesialistkompetanse og
erfaring med lindrende sedering til
døende. Det må være mulig å flytte

NSAM ønsker at den endelige rapporten
vil skape debatt blant fagfolk og legfolk
og ønsker å takke Rådet for legeetikk at
den har tatt initiativ til utarbeidelsen av
retningslinjene.
Forskrift om individuelle planer
NSAM ser på innføring av retten til
individuelle planer til pasienter med
kroniske helseplager som en meget viktig
helsereform.
NSAM er bekymret for at SHD
ikke ser allmennlegenes sentrale
•
koordinerende rolle
•
undervurderer omfanget av arbeidet
for allmennlegene
•
ikke beskriver egnede
implementeringsstrategier
•
ikke har stimulert til utarbeidelsen
av elektroniske maler til individuelle
planer og
•
heller ikke ser betydningen av å
forsere IKT-arbeidet i helsevesenet.
NSAM er mest bekymret for at SHD
holder fast ved en modell av et lagdelt
helsevesen som til og med spiller på ulike
nivåer.
Slik forskriftene er formulert og fortolket
av SHD, så vil de være til hinder for at
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individuelle planer kan bli det de er tenkt
til- nemlig en hjelp til de pasienter som
trenger det mest. NSAM ser alvorlig på
at Departementet bidrar til at det skapes
forventninger som ikke kan innfris og
ønsker å komme i dialog med SHD for å
sikre målet med denne viktige reformen.
Forebyggende og helsefremmende
arbeid for barn og unge (FHAB)Rapport fra arbeidsgruppe
FHAB/Samarbeid.
Fyrste høyringsnotatet kritiserte
mandatet, og peika på opplevde manglar.
Sidan innsåg me at denne kritikken var
grunnlaus og skreiv ny høyringsuttale.
Styret seier seg leie for å ha forpurra
prosessen.
Rapporten viser i nokre figurar og tekst
til at informasjonsgangen er ovanfrå og
nedover. (frå spesialist til generalist)
Styret minner om behovet for flate
strukturar og informasjonsgang båe
vegar. Utan at spesialisten får
informasjon om dei lokale rammevilkår,
vil råd og tiltak kunna vera verdilause.
Ved trong om samarbeid lokalt er ofte
ikkje eit spesialistdiktat i ei epikrise godt
nok.
Allmennpraksis må konsulterast ved
revisjon av utreiinga om områdepediatri.
Svært mange spesialitetar og fagområde
meiner at dei må verta obligatorisk i
etterutdanning av allmennpraktikarar,
så også FHAB. Styret motset seg slikt
krav.
Utkast til forskrift om øyeblikkelig
hjelp i det psykiske helsevern.
Vi vil gjerne kommentere tre forhold i
høringen som angår primærlegens rolle
A: §3 beskriver innleggelse uten
pasientens samtykke:
Situasjonen omkring tvangsinnleggelser
er ofte så kaotisk at det er vanskelig å
gjennomføre skriftlighet. Denne mulighet
til utsettelse av de skriftlige formalia er
en erkjennelse av de arbeidsvilkår
primærlegen kan ha.
B: I merknader til §2 første ledd: ..I
nødsituasjoner bør imidlertid den syke
selv, eventuelt med hjelp av pårørende,
offentlig myndighet eller andre, kunne
henvende seg direkte til avdelingen."

I den somatiske medisin kan
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral/
ambulansetjenesten bringe pasienter til
sykehuset uten at primærlegen utfører
vurdering. På samme måte anerkjenner
merknaden at nødsituasjoner må åpne
for direkte innleggelse. Vi ser på dette
som en styrking av pasientens rettigheter
i det psykiske helsevern.
C: Departementets forslag om tvungen
legeundersøkelse: .. kreves det for tvungen
undersøkelse hos legen at kommunelegen
treffer særlig vedtak om det."
Det er uforståelig hvorledes avgjørelsen
om tvungen undersøkelse da skulle
overlates til kommunelegen, en lege som
må basere sin avgjørelse på primærlegens
bedømmelse av situasjonen. Er
kommunelegen å anse som en dyktigere
lege enn primærlegen? Vil
kommunelegen involvere seg? Er han å få
tak i? (det er ofte på de mest umulige
tider i døgnet at slike situasjoner
tilspisser seg )
Forslag til retningslinjer for bruk av
astmamedisinen Singulair
Det er et mål at alle pasienter bør ha lik
rett til behandling. En begrensning av
forskrivningsretten (på Singulair) til bare
å omfatte forskrivning ved spesialister i
annenlinjetjenesten vil gå ut over
pasienter i grisgrendte strøk med dårlig
tilgang til disse spesialistene. NSAM's
referansegruppe for astma og KOLS
konkluderer at denne rapporten fra
Folkehelsa ikke bidrar til å løse disse
problemene.
Pasientopplæring for mennesker
med astma
Rapporten og veiledningen tar opp mange
viktige tema. Fastlegereformen slår fast
at en ikke ønsker særomsorg for
pasientgrupper. En ønsker derfor at en
fokuserer på at allmennpraktikeren
driver pasientopplæring i vanlig praksis.
Mulige stimuleringstiltak og
organisatoriske sider diskuteres.
Uttalelse vedrørende "Foreløpig
uttalelse fra Nasjonalt Råd :
Vurdering av spesialiteten

indremedisin med grenspesialiteter
og revmatologi."
Nasjonalt Råd har har laget en foreløpig
utredning, datert 24.04.01, og ber om
uttalelser til denne.
NSAM gir sin støtte til følgende punkter i
uttalelsen:
l.Økt utdanningstid for generell
indremedisin til 7 år.
2.To mulige veier å gå til spesialiteten
geriatri.
3.0bligatorisk tjeneste i allmennmedisin
for sykehusbasert spesialitet.
Uttalelse vedrørende "Utredning fra
Nasjonalt Råd: Formalisering av
særskilte kompetanseområder i
tillegg til de formelle spesialiteter l
grenspesialiteter".
NSAM støtter forslaget om å etablere
fagområder på tvers av etablerte
spesialiteter og grenspesialiteter. Dette
er nødvendig for å få løst kompliserte
medisinske oppgaver som spenner over
flere spesialiteter. NSAM ser det som
positivt at medlemskap i et fagområde
ikke gir eksklusive retter til å utføre
visse faglig arbeidsoppgaver, og at
medlemskap ikke gir økonomiske, men
kun faglige gevinster.
Utredning fra Nasjonalt
Råd:Utdanning av leger i
sykehusbaserte spesialiteter. NSAM
støtter innføring av gruppeveiledning og
har ikke bemerkninger til Dnlfs
behandling av saken.
2.5.Medlemsbrev
Det har vært sendt ut 4 medlemsbrev.
2.6.Økonomi
Med fortsatt stram økonomistyring
kommer årets regnskap ut med positivt
resultat.Referansegrupper og utvalg fikk
i forrige periode beskjed om mer
begrenset støtte fra NSAM. Dette har
kanskje virket dempende på aktiviteten
rundt i grupper og utval. Inneværende
periode økte vi støtten til tradisjonelt
nivå, og utvalgene viser god aktivitet.
Medlemskontingenten har siste året vært
kr 750,-. Flere poster med forventet økte

utgifter nødvendiggjør vurdering av en
økt medlemsavgift neste år.
NSAM har årlig fått del i overskuddet fra
Primærmedisinsk Uke (PMU) og
Nidaroskongressen. I inneværende
regnskapsår kan vi takke PMU for et
betydelig og kjærkomment bidrag.
2. 7. 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.
2.8. EYR/NSAM på Internett
EYR er forumet for faglig diskusjon og
meningsutveksling i norsk
allmennmedisin. Siste året har listen
hatt livlig trafikk og mange sentrale
allmenn praktiske problem har vært
diskutert. Mer informasjon om EYR
finnes på
http://www. uib.no/isf/eyr/evr.htm. En
melder seg på listen ved å sende
meldingen "subscribe eyr" uten noe i
emnerubrikken og uten signatur til
majordomo@uib.no.
NSAMs hjemmeside
(http://www.uib.no/isf/nsam/) gir god
bakgrunnsinformasjon om NSAM, og blir
jevnlig oppdatert med aktuelle saker. I
denne styreperioden har vi tatt kontakt
med Legeforeningen om en hjemmeside
på deres server, og vi forventer en
overgang til denne plasseringen med
tilhørende endringer i layout i løpet av
noen måneder
3. Utvalg og Referansegrupper

UNDERUTVALGENE
NSAM har fem faste underutvalg. For
fullstendig medlemsliste: se "Hvem er
hvem i NSAM" bak i årsmeldingen.
Allmennmedisinsk forskningsutvalg
(AFU)
Leder : Eivind Meland, Bergen til
31.12.00. Arnfinn Seim, Trondheim fra
01.01.01
AFU har hatt 2 møter i perioden. AFU
vurderer protokoller fra farmasøytisk
industri for kliniske forsøk i
allmennpraksis og har i perioden vurdert
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Europa. For detaljert innsyn i EURACT
Councils aktiviteter, er det løpende
informasjoner i egen spalte i hvert
nummer av The European Journal of
General Practice.

EURIPA, Working Party on Rural
Health
Norsk representant: Elisabeth Swensen,
(elswense@online.no)
I januar besøkte representant fra NSAM
(sammen med redaksjonsmedlem fra
Utposten) Australia der man er kommet
langt i akademiseringen av
distriktsmedisin/"rural health". Vi var
særlig interessert i utdanning og
rekruttering av leger til utkantdistrikt
med direkte relevans til hjemlige
problemstillinger. Det ble også knyttet
kontakt til det australske selskapet for
"rural medicine", ACRRM.
NSAMs kontaktperson til det globale
rural health-miljøet, har hatt et nært
samarbeid med Institutt for
samfunnsmedisinske fag (ISM),
Universitetet i Tromsø (UiTø) og de
distriktsmedisinske prosjektene som er
forankret der. NSAM var invitert til å
presentere "rural health"-bevegelsen
(WONCAÆURIPA) på et møte ved UiTø i
des.2001 der blant andre SHD, KS,
Legeforeningen deltok. SHD har i
etterkant bedt ISM!UiTø om å arrangere
en nasjonal fagpolitisk konferanse om
distriktsmedisin. Elisabeth Swensen er
blitt engasjert av ISM!UiTø for å lede
arbeidet frem mot en slik konferanse.
Denne vil finne sted i mars 2002.
EquiP, WONCA European Working
Party on Quality in Family Practice
Norske representanter: Janecke Thesen
og Tor Carlsen.
Janecke Thesen deltok EQUIP-møte i
Athen 2-5 november 2000, et internt
arbeidsmøte der planlegging av
aktivitetene framover stod sentralt. I
Tampere Finland, Juni 2001, møtte Odd
Kvamme møtte for NSAM. Neste møte er
i Rouen Frankrike, i november 2001. Gitt
finansiering vil begge norske
representanter være til stede. Arbeidet i
EQuiP er organisert som små
prosjektgrupper som er aktive mellom
møtene.

Mer informasjon kan finnes på
http://www .equip.chlindex.html.
EQuiP feirer sitt lO-årsjubileum i 2002,
noe som skal markeres kraftig på
WONCA-kongressen i juni i London. Det
skal bl a utdeles to priser, hver på $5000
for det beste kvalitetsutviklingsprosjektet
i Europeisk allmennmedisin de siste år.
NSAM må nominere 2 kandidater til
prisen innen l. januar 2001. ,
Videre planlegges det å åpne ett møte
årlig for flere enn de nasjonale delegatene
fra hvert land. Man tenker seg en årlig
"workshop" for maksimum 150
nøkkelpersoner i allmennmedisinsk
kvalitetsutvikling.

The working party on Women and
Family Medicine.
Norsk representant: Janecke Thesen.
Nyopprettet utvalg, som vil arbeide
vesentlig via e-post, men møtes på
regionale og internasjonale WONCAkongresser. Ett av utvalgets mål er å
etablere en såkalt "women's
track" ved alle WONCA-kongresser, der
kvinners ressurser og problemer
fokuseres spesielt -både i vår rolle som
leger og som pasienter. Dette fant sted for
første gang ved den 16. internasjonale
WONCA-kongressen i Durban, SørAfrika i mai 2001, og ble en stor suksess.
4. UTVALG OG KOMITEER MED
NSAM-REPRESENTASJON.
Oversikt over utvalgenes medlemmer
finnes i "Hvem er hvem i NSAM" bak i
årsmeldingen.
Kvalitetsutvalg i
primærhelsetjenesten (KUP)
Felles kvalitetsutvalg for Aplf og NSAM
konstituerte seg i sitt første møte 29 sept
OO.Utvalget tok navnet kvalitetsutvalg
for primærmedisin ( KUP ).
Utvalgets sammensetning frem til3111200 var:
Bent Folkvord ( Aplf) (leder), Janecke
Thesen ( NSAM), Solveig Ulstein
(NSAM), Benedikte Eskeland ( NSAM),
Christian Lundbo ( Aplf),
Svein Gjelstad ( Aplf)
Eskeland og Ulstein ønsket ikke gjenvalg
og følgende er valgt av Aplf og NSAM for
2 årsperioden fra 111-01:

Bent Folkvord (leder), Janecke Thesen,
Randi Kasin, Iris Blomberg, Christian
Lundbo, Svein Gjelstad
Det nye utvalget konstituerte seg under
møte 30/1-1/2 på Soria Moria. KUP deltok
her på Legeforenings kvalitetsdager 3031/1 og hadde et møte med
Kvalitetssikringsfond I om et nytt
toneangivende kvalitetsprosjekt i
primærhelsetjenesten. KUP har tatt på
seg en koordinator rolle i dette arbeidet
og invitert aktuelle primærmedisinske
miljøer til å komme med prosjektforslag.
Vi har mottatt 5 prosjektforslag. KUP vil
komme med en innstilling om rangering
av prosjektene til sekretariatet før
behandling i kvalitetssikringsfond I
(primo okt)
KUP har tallrike epost kontakter.
KUP har en god dialog med Helsetilsynet
vedrørende internkontroll og tilsyn
knyttet til dette. Dette er et langsiktig
arbeid som vi oppfatter begge parter ser
nytten av. I perioden har vi hatt et møte
med Helsetilsynet 27/4-0l.I tillegg har
det vært mer uformelle kontakter.
Kvalitetssikringsfond I bevilget i møte
29/8-00 kr 130.000 til KUP sitt prosjekt:
Internkontroll-IK- som grunnlag for
kontinuerlig kvalitetsutvikling i
allmennpraksis. Prosjektet startet jan
2001.Anders Grimsmo er veileder.
Medlemmer av KUP har deltatt som
foredragsholdere om internkontroll på
kurs.
KUP har ikke arrangert kurs selv. Under
Nidaroskongressen 2001 har KUP
planlagt et heldags seminar om
kvalitetsutvikling i allmennpraksis.
KUP har formidlet kontakt til
allmennlege som sakkyndig i 2 saker.
Felles EDB-uvalg for
primærhelsetjenesten.
Leder: John Leer.
Antall møter: l
Aktiviteter:
• Deltatt i utarbeidelse av protokoll
for SEDA (Sentrale Data fra
Allmennlegetjenesten) under ledelse
av Statistisk Sentralbyrå
• Deltatt i utarbeidelse av Statlig
tiltaksplan 2001-2003. "Si@!"
Elektronisk samhandling i helse- og
sosialsektoren

•

Arbeidet med utviklingen av
elektronisk kommunikasjon i
helsetjenesten på flere hold elektronisk henvisning og epikrise,
nasjonalt helsenett,
legevaktsepikrise med mer.
• Deltatt i utarbeidelse av
elektroniske sikkerhetsløsninger for
små virksomheter i regi av
SHD/Datatilsynet
• Besvarte høringer:
• Elektronisk pasientjournal
(EPJ) standard: Arkitektur,
arkivering og sikkerhet.
• Kravspesifikasjon for
elektronisk journal i
helsestasjons- og
skolehelsetjenesten
• CEN Prestandard: Health
Informatics - System of
concepts to support
continuity of care
Samarbeid og informasjonsutveksling
medKoKom
Primærmedisinsk uke 2000 ble
arrangert på Soria Moria
konferansesenter 30. oktober- 3
november. "Uka" arrangeres i fellesskap
med Aplf og OLL. NSAM hadde leder av
Hovedkomiteen. Representantene var
Torstein Gjerløw og Bjarne Haukeland.
Kongressen ble åpnet av helseminister
Tore Tønne. Det ble arrangert 19
forskjellige kurs, hvorav lO var kliniske
emnekurs. Tre av kursene var arrangert
av NSAM. Det var rikelig med kulturelle
innslag som det var stor oppslutning
omkring. Totalt antall deltagere var 760.
Det økonomiske utbyttet var meget godt,
totalt overskudd var 984576 kroner.
Overskuddet ble fordelt på de tre
foreningene, samt at det ble satt av
midler arbeid i Hovedkomiteen for PMU
2002.
Primærmedisinsk uke 2002.
Primærmedisinsk uke avholdes høsten
2002. NSAM deltar med 2 representanter
i hovedkommiteen , Bente Thorsen og
Helge Worren.
Planleggingen er godt i gang, komiteen er
konstituert og har hatt flere
planleggingsmøter.
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5. Referansegruppene - rapporterte
aktiviteter
Oversikt over alle referansegruppene
med medlemmer finnes i "Hvem
er hvem i NSAM " bak i årsmeldingen.

Astma/KOLS
Det har vært holdt 4 ordinære møter i
gruppen i år. Vi har på disse møtene
hovedsakelig
jobbet med utvikling av et
datastøtteverktøy for allmennpraksis i
samarbeid med Nasjonal Plan for
Astmaskoler. Programmet som blir kalt
"Lungen" er i sluttstadiet, og vil i løpet av
høsten være integrert i Winmed.
Arnulf Langhammer har vært
hovedarkitekt , og programmet bygger
myepåNSAMs
Handlingsplan for astma hos barn og
unge fra 1990. En del stoff er modernisert
og stoffet er komprimert. Meningen er at
man med bruk av programmet vil sikre at
retningslinjene for behandling av
gruppen er fulgt. Nytt i programmet er
også en del som tar for seg behandling
Av Kronisk Obstruktiv Lungesykdom.
Denne modulen er knyttet opp mot
Legeforeningens dataprogram for
røykeavvenning-" Cessare".
Programmet vil bli presentert under
Nidaroskongressen.
Gjennom forlengelsen av NSAMs
referansegruppe for astma og Kols "Lunger i Praksis"
har gruppen jobbet aktivt med
implementering av retningslinjer for
behandling av lungesykdommer.
Nettverksbyggingen har gitt et
medlemstall på ca. 230 medlemmer,
rekruttert blant allmennleger fra hele
landet. Det er avholdt 4 egne emnekurs i
røykavvenning og KOLS, det blir holdt et
nytt i august 01 og det blir et emnekurs i
forbindelse med årsmøte i Lunger i
Praksis i oktober. I tillegg har en av
gruppens medlemmer vært med i
arbeidet med
Helsetilsynets veileder for behandling av
folk med lungesykdommer, gruppen
hadde to innlegg under
lungerehabiliteringskonferansen i Oslo i
januar, har deltatt i Hedmark:

legeforenings kurs om astma og kols, og
har vært med på å arrangere den første
nordiske kongress for allmennpraktikere
i Lund i mai - i samarbeid med dansk og
svensk selskap for allmennmedisin sine
astma-og allergi grupper.
Røykavvenning har vært et viktig tema
på kurs i år, og vi har tatt initiativ til å
utarbeide en
Nasjonal handlingsplan for
røykavvenning i allmennpraksis som vi
vil jobbe med neste periode.
Internasjonale kontakter. Lunger i
Praksis var med på å stifte et
internasjonalt nettverk for
allmennpraktikere med interesse for
lungesykdommer, IPCRG og er gjennom
dette arbeidet
trukket med i viktige prosesser rundt
internasjonale handlingsplaner. Vi har
vært med som rådgivere på GOLD
retningslinjene for KOLS, vi er invitert
til å delta i revisjonen av GINA (Global
Initiative for Asthma) og vi har deltatt i
møter i regi av WHO med sikte på å sette
lungesykdommene mer i fokus. Vi har
også deltatt i europeiske forskningsmøter
om lungesykdommer. Dette arbeidet førte
også til vår felles nordiske kongress som
viste bredden i det som gjøres i
allmennpraksis i Norden på lungefeltet.
Samarbeidet følges opp med et felles
nordisk prosjekt rundt allergi behandling
i allmennpraksis i Norden.

Diabetes
Leder: Tor Claudi
Utgitte publikasjoner: "NSAMs
handlingsprogram for diabetes i
allmennpraksis" utgitt i november 2000.
Handlingsprogrammet ble utgitt i
"Skriftserie for leger. Utdanning og
kvalitetssikring". Trykking og utsendelse
ble finansiert av Kvalitetssikringsfond l i
Den norske lægeforening og av Norges
Diabetesforbund. Programmet er
distribuert av legeforeningen til alle
allmennpraktikere, alle indremedisinere
og alle leger i indremedisinske
utdanningsstillinger. Det blir også utdelt
gratis til alle medisinske studenter. Det
ligger også på Diabetesforbundets
hjemmesider.

Øvrige aktiviteter: Gruppas medlemmer
har deltatt i en rekke kurs og hold en
rekke foredrag om diabetes og
diabetes behandling.

Etter en solid kraftanstrengelse med
ferdigstillelsen av handlingsprogrammet
har gruppe tatt en hvil (velfortjent eller
ikke). Vi har planer om å møtes til høsten
for å diskutere arbeidet framover.
Flyktninge-og innvandrer-medisin
Leder: Reidun Brunvatne
Referansegruppen ble startet i løpet av
høsten 2000. Gruppens medlemmer har
holdt mange kurs hver for seg og gruppen
planlegger kurs under PMU 2002 med
foreløpig tittel: Helsetjeneste for
flyktninger og innvandrere.
Gruppen tar gjerne imot nye medlemmer!
Gynekologi:
Leder:Kari Hilde Juvkam
Ativiteter: Gynekologikurs under PMU
2000
Publikasjoner:" Gynekologi i
allmennpraksis" selger fortsatt.
Hypertensjon
Leder: Irene Hetlevik
Antall møter:1
Regelmessig kontakt via e-post
Avholdte og/eller planlagte kurs:
-Avholdt: Preventiv kardiologi. Klinisk
emnekurs. PMU 2000.
- Planlagt: Forebygging av hjerte- og
karsykdommer i allmennpraksis - klinisk
emnekurs. Nidaroskongressen okt 2001
(sammen med referansegruppe for
diabetes).
- I tillegg har gruppens medlemmer holdt
innlegg ved en rekke kurs og møter for
allmennleger og spesialister, bl.a. ved
Norsk Hypertensjonsforenings
vitenskapelige konferanse.
Utgitte og/eller planlagte publikasjoner:
Utgitte:NSAMs handlingsprogram for
forebygging av hjerte- og karsykdommer i
allmennpraksis (to artikler):
Meland E, Ellekjær H, Gjelsvik B,
Kimsås A, Holmen J, Hetlevik I.
Forebyggende livsstilsråd mot hjerte- og
karsykdommer i primærhelsetjenesten.

Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:265660.
Meland E, Ellekjær H, Gjelsvik B,
Kimsås A, Holmen J, Hetlevik I.
Medikamentell forebygging av hjerte- og
karsykdommer i allmennpraksis. Tidsskr
Nor Lægeforen 2000; 120: 2643-7.
Elektronisk versjon:
www. uib.no/isf/nsam/
Planlagte:Norheim OF, Hetlevik I,
Meland E. Preventiv kardiologi: teori,
etikk og teknologi
Øvrige aktiviteter:
- Deltagelse i arbeid i regi av Statens
Helsetilsyn med formål å lage
konsensusbaserte retningslinjer for
primærhelsetjenesten.
- Deltagelse i "Technical Guideline
Development Group" i regi av WHO.
Gruppen har laget spesifikasjonskrav til
utformingen av retningslinjer.
Hypertensjon er modelltilstand.
Sentrale momenter er det
samfunnsmedisinske aspektet og
"evidence-based" terapianbefalinger.
Egne
arbeidsgrupper er dannet i regi av WHO
for å skrive om de forskjellige
aspektene. Størst spenning er knyttet til
om det kan lages formuleringer som
ivaretar en samfunnsmedisinsk
dimensjon i globale retningslinjer.
- Samarbeid med Pfizer for å tilrettelegge
NSAMs handlingsprogram for
"Smartheart"
- Gruppens medlemmer har levert
informasjon til media ved flere
anledninger.
- Gruppens medlemmer har i samarbeid
med andre skrevet artikler relatert til
forebygging av hjerte- og karsykdommer
i nasjonale og internasjonale
tidsskrift.
- Hanne Ellekjær disputerte i oktober
2000. Tittel på avhandlingen:
Epidemiological studies of stroke in a
Norwegian population. Incidense, risk
factors, and prognosis.
- Bjørn Gjelsvik er valgt til medlem av
styret for Wonca Europa.
Informasjonsteknologi
Leder: Hogne Sandvik
Avholdte og/eller planlagte kurs: Tre av
gruppens medlemmer har deltatt i
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prosjektgruppen som har utviklet
LUPIN, legeforeningens utdanning på
Internett. Bent Larsen er forfatter av
kurset "Introduksjon til regnskapsføring
for selvstendig næringsdrivende leger."
Hogne Sandvik er forfatter av kurset
"Informasjonssøking ved hjelp av
Internett."
Aktiviteter: Gruppen vedlikeholder
NSAMs websider og drifter Eyr, NSAMs
epostliste. Hogne Sandvik er norsk
representant i WONCA Working Party on
Informatics.

Osteoporose
Leder: Hilde Grimstad
Møter: Kontakt pr E.mail
Avholdt kurs:Emnekurs ved PMU 2000.
Øvrige aktiviteter: Leder deltar i arbeidet
med å utvikle nasjonale retningslinjer
for osteoporose i regi av Statens
helseundersøkelser.
Omsorg ved livets slutt
Leder: Harald Kamps
Planlagte publikasjoner: Sten Erik
Hessling arbeider med en lærebok i
palliativ medisin. Cecilie Daae og Harald
Kamps har tatt på seg revisjon av
kapittelet om omsorg ved livets slutt i
læreboken: Allmennmedisin.
Aktiviteter: Palliativ medisin organiseres
på en ny måte. Det er dannet Norsk
palliativ forening, som er en tverrfaglig
forening og Norsk forening for palliativ
medisin, som er en spesialforening i
legeforeningen. Medlemmer i
referansegruppen er aktive i begge
foreninger. Miljøet er oversiktlig og det
anses som riktig at innsatsen for palliativ
medisin konsentreres gjennom disse
organisasjonene - også for allmennlegene.
Referansegruppen vi være i bero inntil
videre.
Sosialmedisin
Leder: Bente Thorsen.
Avholdt kurs sammen med OLL under
PMU2000.
Økologisk medisin
Leder: Thomas Johansson
Planlagt kurs i november med psykolog
Scott Miller; "Korttidsterapi ved håpløse
tilfeller" ble avlyst pga for få påmeldte.

6. KOR'ITIDSSTIPEND VED NORSKE
KREFTAVDELINGER.
Den Norske Kreftforening betaler hvert
år 6 stipendperioder a 3 måneder
for allmennleger som ønsker å hospitere
ved landets kreftavdelinger:
Radiumshospitalet (2), Ullevål sykehus,
Haukeland sykehus,
Regionsykehuset i Trondheim og
Regionsykehuset i Tromsø. For 2001 ble
stipendbeløpet økt tilltr.49. NSAM
forvalter tilbudet. Tjenesten teller
i etterutdanningen til
allmennmedisinspesialiteten. I år har det
bare kommet søknader til de tre
avdelingene i Oslo. Tilbakemeldingene
fra legene som gjennomfører tjenesten er
meget positive. Den dårlige
oppslutningen i år kan skyldes
innføringen av fastlegeordningen. NSAM
vil på nytt anbefale tilbudet til alle
allmennleger som ønsker å bli
oppdatert i moderne kreftdiagnostikk og
behandling og som ønsker å
videreutvikle sine samarbeidsrelasjoner
til regionens kreftavdeling.
7. NSAM'S AKTUELLE SITUASJON.
0

0

Aktiviteten i referansegrupper og
utvalg
Gjennomgangen av denne årsmeldingen
viser at det er mye og god aktivitet i
fagutviklingsarbeidet. Det planlegges
stadig nye grupper, nå sist et nettverk for
utdanningskandidater. Referansegrupper
og utvalg er viktige aktører når
høringsuttalelser skal skrives innenfor
det enkelte felt, det planlegges
bokprosjekter og arrangeres kurs.
"Lunger i praksis" er en nyskapning
knyttet til referansegruppe for
astma/KOLS. Nettverket rekrutterer
medlemmer også til NSAM, en svært
velkommen bigevinst ved siden av den
rent faglige.
Fastlegeordningen-FLO.
FLO har vært årets store sak. NSAM har
av faglige grunner vært positiv til
ordningen fra begynnelsen av prosessen.
NSAMs ledende rolle i fagutvikling i
allmennmedisin er viktig. Det er kun ved
god kvalitet på arbeidet i praksis at
ordningen vil fungere slik den er ment.

,

God kvalitet er tuftet på gode
kunnskaper anvendt med
allmennmedisinsk skjønn på basis av
allmennmedisinsk teori. NSAM befester
sin stilling som vitenskapelig selskap i
dette arbeidet.
e
Tenkedugnaden
Tenkedugnaden er et redskap for å
knytte de ulike brokkene av
fagdiskusjonen sammen. Fagutvikling
foregår hele tiden, og i ulike fora.
Bidragene må imidlertid også knyttes
sammen og prosessen må beskrives. Vårt
arbeidsområde er basert på en fagideologi
som stadig kvalitetsvurderes, bearbeides
og modelleres. Med tenkedugnaden
ønsker vi å ivareta den prosessen. Det er
viktig og nødvendig at diskusjonen
samles på en arena der det ikke hersker
tvil om at det er fagets premisser som
styrer.
• NSAMs plass i Legeforeningen
Gjennom det siste året har det foregått
utbredte sonderinger mellom ledelsen i
Aplf og NSAM etter initiativ fra NSAM
på Aplfs generalforsamling i fjor. Målet
har vært å finne løsninger for en tydelig
og forutsigbar funksjonsfordeling mellom
de to foreningene. Det foreligger ingen
konkrete skisser til omorganisering som
er modne nok for formalisering i
styrebehandling og forslag til årsmøtene.
Partene er imidlertid enige om at dagens
organisering er moden for endring. Tiden
vi er inne i gir oss en gylden anledning til
å dele ut kortstokken pånyallmennlegene landet over arbeider på
samme betingelser etter at
fastlegeordningen ble innført, og vi har
en sterk interesse av å ha yrkesmessig
såvel som faglig gjennomslagskraft. Vi
merker oss at Legeforeningens strategi
nettopp er å styrke foreningens faglige
akse. NSAM ser svært positivt på
signalene fra moderforeningen, og regner
med at dette betyr fokus på og
tydeliggjøring av oppgavefordeling
mellom de ulike ledd i foreningen.
Konfliktløsning gis på denne måten bedre
vilkår når det er aktuelt. NSAM
imøteser den tillyste
organisasjonsdebatten i Legeforeningen.
e
Framtiden.
NSAM er den eneste spesialforening i
legeforeningen som driver uten støtte fra

den famasøytiske industri. Samtidig er
det slik at vi ved siden av å være den
største av spesialitetsforeningen,
antakelig også har den største og
bredeste aktiviteten, også relativt sett.
Dette kan vi være stolte av, og styret
konstaterer at idealisme og faglig flamme
er høyst levende blant mange
allmennpraktikere i Norge. Det
synliggjøres i den brede aktiviteten som
er beskrevet i denne årsmeldingen.
Vi har en tilbakevendende utfordring i å
rekruttere medlemmer til selskapet. Vårt
håp er at en tydeligere
organisasjonsmessig plassering vil gjøre
rekrutteringen lettere.
Styret takker mange medlemmer for flott
innsats i året som gikk. Vi er overbevist
om at et sterkt, selvstendig faglig selskap
er mer nødvendig enn noen gang.

8. HVEM ER HVEM I NSAM
Sist oppdatert 15. september 2001.
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.
8.1. NSAMs organisasjonsledd
Styret 2000-2002
* Anna Stavdal, Biskop Heuchs vei 39a,
0871 Oslo.
(anna.stavdal@samfunnsmed. uio.no)
Tor Carlsen, Haugåsen legesenter,
Haugåsvn. 30, 3712 Skien
(tor.carlsen@gruk.no)
Anders Bærheim, Kolltveit, 5353
Straume.
(Anders.Barheim@isf. uib.no)
Aslak Bråtveit, 4160 Finnøy.
(aslak. bratveit@isf. uib.no)
Harald Kamps, Fjordgt 16b, 7010
Trondheim
(harald.kamps@medisin.ntnu.no)
Reidun Kismul, Sjøgata 45B, 8656
Mosjøen
(reidun.kismul@nl. telia.no)
Astri Dolva, Drengsrudvn 74, 1385 Asker
(astridol@online.no)
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Varamedlemmer:
Øystein Bakkevig, Oscarsgt. 111776
Halden
Cecilie Daae, Bjerke legesenter,
Trondheimsvn.275, 0589 Oslo
Bente Thorsen, Nordbergvn. 80 B, 0875
Oslo
Valgkomite
Bjarne Haukeland, Elisabeth Swensen,
Mette Brekke.
Revisor
Revisorkontoret, 5353 Straume.
Publiseringutvalget 1999-00
* Nils Kolstrup, Tromsø (Nils
Kolstrup@ism. uit.no)
Unni Abusdal, Jar
Gisle Roksund, Skien
Sverre Lundevall, Oslo
Anne Luise Kirkengen,Oslo
Cecilie Daae, Oslo
Mariann Bakken (Tano Aschehougs
representant)
Klassifikasjonsutvalget 1999-00
*Anders Grimsmo, Surnadal!rrondheim
(anders.grimsmo@medisin.ntnu.no)
Søren Brage, Oslo
Lars Aabakken
Bent Guttorm Bentsen, Oslo (honorært
medlem)
Internasjonalt utvalg 2001-2003
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/Wonca 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: Dag Hagemann
Søvik, (dhsoevik@online.no)
EURIPA, 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
og Tor Carlsen.
The working party on Women and
Family Medicine.
Norsk representant: J anecke Thesen.
EGPRW, Europeisk arbeidsgruppe for
forskning i allmennmedisin: Jørund
Straand, Oslo
(iorund.straand@samfunnsmed. uio.no)
Vara: Eivind Meland

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
2001-2003
Medlemmer
Personlig
varamedlem

* Arnfinn Seim

Irene Hetlevik
ISM,Trondheim. ISM Tr.h
(arnfinn.seim@medisin.ntnu.no)
Øystein Bakkevig Atle Kovning
NSAM
Halden, NSAM
Elise Kloumann
NSAM

Gunnar Mouland
NSAM

Mette Brekke
Aplf

Ole Richard Haavet
Aplf

Frank R. Andersen Elisabeth Swensen
OLL
OLL
Knut Holtedahl,
ISM, Tromsø

Eivind Meland
ISM, Bergen

Anders Bærheim
ISM, Bergen

Morten Lindbæk
ISM, Oslo

J ørund Straand
ISM, Oslo

8.2 UTVALG MED
NSAM-REPRESENTASJON
Felles Kvalitetsutvalg 2001-2003
*Bent Folkvord, leder,(Aplf ),(
bfolkvor@online.no)
Janecke Thesen(NSAM)
Randi Kasin (NSAM)
Iris Blomberg(NSAM)
Christian Lundbo(Aplf)
Svein Gjelstad(Aplf)
Felles EDB-utvalg for
primærhelsetjenesten 1999-00
Medlemmene er valgt fra respektive
foreninger.
John Leer, Aplf
Anders Grimsmo, Surnadal, NSAM
(anders.grimsmo@medisin.ntnu.no)
Jan Sommerfeldt Pettersen, NSAM
Vegard Høgli, Skien, OLL
Steve Crozier, OLL ,
Dag Nordvåg, Aplf
NSAM-representanter for
Hovedkomiteen for
primærmedisinsk uke 2002:
Bente Thorsen, Helge Worren
Scandinavian Journal of Primary
Health Care
Norske redaktører: Anders Bærheim,
Bergen og Morten Lindbæk, Oslo
Norsk redaksjon: styremedlemmer:Anna
Stavdal.Vara: Tor Carlsen
8.3. REFERANSEGRUPPENE
Ønsker du å delta i
referansegruppearbeid, tar du kontakt
med lederen som er markert med stjerne.
Astma IKOLS * Svein Høegh
Henrichsen, ( shegh@online.no), Arnulf
Langhammer, Ola Storrø, Torbjørn Øien,
Anders Østrem
Diabetes: *Tor Claudi,Bodø
(tclaudi@online.no) Kristian Midthjell
Verdal, John Cooper Stavanger, Kristian
Furuseth Jessheim, Cecilie Daae Oslo,
Kristian F. Hanssen Oslo.

Flyktninge-oginnvandrermedisin:*Reidun Brunvatne
(reidun.brunvatne@ulleval.no), Birgit Lie,
Arild Ombø
Geriatri:* Ivar B. Mediås,
(toverudg@online.no), 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,
(khjuvkam@online.no),
Hilde Beate Gudim
Helseopplysning: *Odd Winge, Stord
(oddw@c2i.net);
Bård Natvig, Nittedal; Jonny Mjell,
Tønsberg; Olav Thorsen, Stavanger.
Helsestasjon: * Frode Heian, Molde;
Ingrid Hauge Lundby, Oslo; Gunn
Aadland, Stavanger; Ida Garløw,
Stavanger; Randi Schreiner, Klepp;
Harald Hauge, Bergen; Kari Kveim Lie,
Oslo.
Hypertensjonsgruppa: * Irene Hetlevik
(Irene.Hetlevik@medisin.ntnu.no) Hanne
Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, AlfKimsås,
Eivind Meland, Ole FrithjofNorheim
Informasjonsteknologi: * Hogne
Sandvik, (hogne.sandvik@isf.uib.no)
John Leer, Satya Sharma, Bent Larsen,
Christian Anker, Sten Erik Hessling,
Roar Pedersen
Medisinsk filosofi: *Morten Lindbæk,
Stokke (morten.lindbak@samfunnsmed.
uio. no);
Jørgen Jørgensen, Hokksund; Anne
Luise Kirkegang, Oslo; Ola Lilleholt,
Rindal; John Nessa, Hjelmeland; Harald
Kamps, Trondheim; Anette Fosse, Mo i
Rana; Eli Berg, Kongsvinger.
Omsorg ved livets slutt: * Harald
Kamps (harald.kamps@medisin.ntnu.no),
Cecilie Daae (Oslo), Per Arne Gjelsvik
(Røros), Marit Rafting (Voss), Knut
Hernes (Voss), Sten Erik Hessling
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(Hokksund), Ellen Pedersen (Myre),
Anders Seim (Fagerstrand), Karin
Skarsaune (Vadsø)
Osteoporose: * Leder: Hilde Grimstad (
hilde .. grimstad@medisin.ntnu.no) Stine
Hynne, Anna Stavdal, Elisabeth
Swensen, Harriet Haukeland
Sosialmedisin: * Bente Thorsen,
(bente.thorsen@c2i.net),
Steinar Westin, Bjørgulf Claussen, Ola
Lilleholt, Arne Johannesen..
Trygdemedisin: *May-Brith Lund,
Tromsø ; Gunnar Tellnes, Oslo, Olav G.

Ballo, Nils Fleten, Dag Bruusgaard,
Søren Brage, Bernt Daltveit, Torgny
Farbrot, Hans Martin Høyeraal, Bjørgulf
Clausen.
Økologisk medisin: *Thomas
Johansson, Trondheim,
(ThomasJohansson@c2i.net),Hans M.
Solli, Skien; Merete Steen, Oslo; Bjørn
Batt, Skien; Sverre Lundevall, Oslo;
Øyvind Melien, Oslo, Kenneth Sagedal,
Vinje; Edvin Schei, Bergen; Rune
Steinum, Melbu; Turid Bondeson; Dyre
Meen, Tor Carlsen, Sigurd Nes, Arjan
Nieland.
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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 og 25.10.96

§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 i allmennmedisin
virke for forskning i allmennmedisin
være bindeledd mellom norske og utenlandske allmennmedisinske miljøer og internasjonale
organisasjoner.
§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 om høsten innen utgangen av november. Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte
må sendes styret skriftlig innen l. september samme år.
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. 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.
§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 1.1. året etter. 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.

§7

UNDERUTVALG

Styret kan etter behov opprette underutvalg.
Underutvalgene er ansvarlige overfor styret.

Årsmøtet avgjør om underutvalgene skal være permanente.

Norsk selskap for allmennmedisin har følgende permanente underutvalg:
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
Publiseringsutvalget (PU)
Klassifikasjonsutvalget (KSU)
Kvalitetsutvalget (KU)
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.

§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 går fra 1.9. til 31.8. det påfølgende år. Regnskapet godkjennes og budsjett vedtas på ordinært
årsmøte. Årsmøtet velger samtidig med styret to revisorer med en funksjonstid på to år.
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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