Nordisk samarbeid
NFGP (Nordic Federation of General Practice) så dagens lys i 2005. Men nordiske allmennmedisinske
miljøer hadde allerede i lang tid før dette samarbeidet på ulike vis. Med akademiseringen av nordisk
allmennmedisin på 70- og 80 tallet, konsentrerte man seg i første omgang om allmennmedisinske
kongresser og vitenskaplig tidsskrift
Den første Nordiske kongressen i Allmennmedisin ble arrangert i København juni 1979, den andre i
Bergen i 1981. Siden har de fem nordiske allmennmedisinske selskapene/fagmedisinske foreninger,
etter tur hatt ansvar for å arrangere slike kongresser annet hvert år. Norge hadde ansvaret i 2011. I
2013 er det Finlands tur til å arrangere den 18. nordiske kongressen i allmennmedisin. Den finner
sted i Tampere 21.-24. august 2013.
Første nummer av Scandinavian Journal of Primary Health Care ble utgitt i 1983. Det betyr at vi vil
feire 30 års jubileum neste år. “Journalen” har betydd veldig mye for den akademiske
allmennmedisin i Norden:
Thirty volumes of Nordic family medicine – from 1983 to 2012
'.... we are proud to say that the Scandinavian Journal of Primary Health Care contributes substantially to a general
practice, where people have access to a well-educated GP, high quality primary care, and a broad and continuous
development of human, clinical, and organizational core elements in family medicine. (Jorgen Nexøe, Volum 30, nr 2,
juni 2012, editorial)

Journalen er på engelsk, er fritt og åpent tilgjengelig på nettet, og har nå en impact factor på hele
2,054, og er ranket som nr 2 innen primary health care i 2012. Det er vi stolte av.
Den nordiske føderasjonen, NFGP, er så den organisatoriske overbygningen de fem nordiske
allmennmedisinske foreningene har etablert for å ivareta disse to oppgavene: å drive, arrangere og
videreutvikle både de nordiske kongresser i allmennmedisin, og Scandinavian Journal of Primary
Health Care. NFGP har sekretariat i DSAMs lokaler i København, og har årlige møter med formelle
styremøter og generalforsamling vanligvis i april hvert år. Styret ledes pt av tidligere leder i NFA, Gisle
Roksund. De til enhver tid sittende ledere av de fem nordiske fagmedisinske foreningene utgjør
styret i føderasjonen. For å ivareta kontinuitet og kompetanse hva gjelder Journal og kongresser, er
det etablert nordisk redaksjonskomite og kongresskomite.
De siste årene er det også etablert nordisk samarbeid med fagforeningene i tillegg til de
fagmedisinske foreningene, med felles nordiske møter en gang i året. Her er det potensiale for å
diskutere og evt. utvikle felles nordisk fagpolitikk, med bl.a. utforming av felles policydokumenter. På
det siste møtet i Gøteborg primo september 2012, var det enighet om å utarbeide felles
policydokumenter innen forebyggende helsearbeid, utdanning og forskning, samt legers forhold til
farmasøytisk- og medisinsk utstyrsindustri.
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