
	  

 
 

Norsam styremøte -  tirsdag 13.10.2015 
Sted: Gardermoen, Park Inn hotel  Møtetid: 1700-2100 
Deltakere: Inger Marie Fosse, Siri Hauge, Marit Voltersvik, Hege-Kristin Aune Jørgensen, 
Kristian Onarheim, Tom Sundar, Henning Mørland (referent) 
Ikke tilstede: Leif Edvard Vonen 
 
Første ordinære sytemøte i valgperioden 1.9.2015-31.8.2017 
 
Sak 15/10-1 Styrearbeid fremover  
 
Presentasjon av styremedlemmene og ulike oppgaver for Norsam. Styret planlegger en 
studiereise våren 2016, foreløpig plan: København 20-22 april. Formål: Bli kjent, etablere 
samarbeid, erfaringer fra Danmark innenfor spesialisthelsetjeneste og kommunereform. 
Kristian foretar undersøkelser og forbedre saken til neste styremøte (telefonmøte 9.12.2015).  
 
Sak 15/10-2 Årsmøte/årsmøtekurs i 2016 
Ser på muligheten for å legge arrangementet til juni, og mulighet for å kombinere 
årsmøtekurs med introduksjonskurs (Kurs A). Henning er ansvarlig for oppfølging.  
 
Sak 15/10-3 Spesialistutdanning 
Følge opp løpende av styre og spesialitetskomite. Høringssvar til rapport om roller for 
Helsedirektoratet og RHFene i fremtidig spesialitetsstruktur er tidligere behandlet og utsendt.  
 
Sak 15/10-4 Obligatoriske kurs 
Styret nedsatte et kursutvalg med Kristian, Hege Kristin og Henning for gjennomgang og 
rullering av kursplanen. First første kvartal 2016. 
 
Sak 15/10-5 Norsams utdanningsfond 
Informasjon på nettsidene er under publisering. Det sendes ut egen medlemsmail om 
ordningen. Ansvar: Henning  
 
Sak 15/10-6 Høringssaker:  
Inger Marie redegjorde. Tom og Inger Marie har hovedsansvar for å forberede svar om 
politiattestordning. Det prioriteres også svar i sak om lovfestet rett til sykehjem el tilsvarende. 
Inger Marie ser på dette i samarbeid med Kristin Schønberg som har ansvar for saken i LSA. 
 
Sak 15/10-7 PMU 2016 
Tom orienterte om status på fag og økonomi. Norsams styre går inn for at det etableres et 
samfunnsmedisinsk seminar på PMU som fyller rollen som ”Sundvoldenseminar”. Følges 
opp mot Sundvoldenkomiteen. Ansvar: Tom og Henning 
 
Sak 15/10-8 Økonomi 
Foreningens økonomi viser god drift og det går mot et solid overskudd også i 2015. 
 
Neste møte: Lync-møte eller telefonmøte onsdag 9.12.2015 kl 1600 
 


