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1. STYRETS ARBEID 
 
1.1 Styrets sammensetning 
 
Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet. Valgperioden er 2 år. Styrets sammensetning for 
perioden 1.9.2015-31.8.2017, valgt på årsmøte i 2015: 
 
Henning Mørland (leder) 
Hege Kristin Aune-Jørgensen  
Inger Marie Fosse 
Siri Helene Hauge 
Kristian Onarheim 
Tom Sundar 
Marit Voltersvik 
Leif Edvard Vonen 
 
Styret har konstituert seg selv og fordelt disse ansvarsoppgavene: 
Siri Helene Hauge, nestleder og landsstyrerepresentant/FaMe-kontakt 
Inger Marie Fosse, høringsansvarlig 
 
1.2 Styremøter og saker 
 
Styrets møteaktivitet i 2016: 
• Styremøte (telefonmøte) 27 januar  
• Arbeidsmøte og studietur, København 20-22 april  
• Styremøte, Oslo 26 oktober  
• Styremøte og dialogmøte med NTNU, Trondheim 8 desember  
 
Videre har løpende styrearbeid som høringssvar vært behandlet på e-post. 
 
1.3 Administrasjons- og støttefunksjoner 
 
Foreningen har ingen ansatte. Administrativt arbeid utføres av leder. Økonomi og regnskapstjenester 
leveres av Sjølyst Regnskap AS. Revisjon utføres av RSM Norge AS. 
 
1.4 Høringsarbeid og høringsuttalelser 
 
Norsam har avgitt høringsuttalelser i 32 saker. Dette er økt aktivitet sammenlignet med tidligere år. I 
2015 avga styret høringsuttalelser i 24 saker.  
 
Oversikt over høringsuttalelser i 2016:  
– «Med åpne kort» (Ariansonutvalget) 
– Innspill til Kvinnslandutvalget om utredning av alternative modeller for det statlige eierskapet til 

spesialisthelsetjenesten 
– Etterutdanning av overleger og spesialister  
– Juridisk bistand i legeforeningen 
– Tidsskriftets forhold til legeforeningen som eier 
– Ny retningslinje helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
– Forskriftsendring opphenting HPV-vaksine 
– Innspill til handlingsplan for bedre kosthold 
– Retningslinje for diabetes 
– Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested 
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– Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 
– Rapport om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 
– Oppfølging av legemiddelmeldingen – utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon 
– Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes 
– Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem 
– Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling 
– Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. 
– Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
– Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell – gjennomføring av endringer i EUs 

yrkeskvalifikasjonsdirektiv 
– Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
– Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. De kliniske fagene i del 1 
– Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. Felles kompetansemoduler, del 1-3 
– Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller 

under spesialisering. 
– Endringer i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

TSB 
– Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
– Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser 
– Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved 

tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
– Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si 

ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. 
– Innspill til ny strategi for psykisk helse i folkehelsearbeidet 
– Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens 
– Ny barnevernslov 
– Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata (Helsedatautvalget) 

 
1.5 Valgkomite 
 
Trude Margrethe Arnesen, Jan Magne Linnsund og Sofie Lund Danielsen ble valgt inn i valgkomiteen 
på årsmøtet i 2016. Valgkomiteen fungerer til og med årsmøtet i 2017.  
 
2. SPESIALITETSKOMITE 
 
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2014-2017 har følgende sammensetning: 
 
Frantz Leonard Nilsen (leder) 
Kristine Asmervik 
Anne Helen Hansen 
Ragnar Hermstad 
Inger Marie Fosse 
Raymond Dokmo (varamedlem) 
Kristin Sekse (varamedlem) 
Lars Meyer Myklestad (varamedlem) 
 
Signe Marit Tørresen-Gajek gikk ut av spesialitetskomiteen i 2016, og nytt fast medlem ble Inger 
Marie Fosse. Som nytt varamedlem ble valgt inn Kristin Sekse.  
 
Spesialitetskomiteen utpekes av Sentralstyret i Legeforeningen etter forslag fra den fagmedisinske 
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foreningen og eventuelt yrkesforeninger. 
 
 
3. MEDLEMSSITUASJON 
 
Norsam hadde 381 hovedmedlemmer og 94 assosierte medlemmer ved utgangen av 2016. Dette er en 
svak økning fra året før. Det skal bemerkes at ca 1/3 av medlemmene er over 67 år, og nærmere 60% 
er over 60 år. Det er således et betydelig behov for rekruttering til faget. 
 
 
4. SPESIALISTUTDANNING 
 
Spesialistutdanningen består av krav til tjeneste i samfunnsmedisinsk stilling, gruppeveiledning og 
kurs. Spesialistreglene i samfunnsmedisin ble endret i desember 2016 slik at det ikke lenger er krav om 
tjeneste på to forvaltningsnivåer. Dette har vært en viktig sak for spesialitetskomiteen og Norsam, og 
har vært i forankret i årsmøtevedtak fra 2011.  
 
Spesialistregelverket er under omlegging. Norsam har i samarbeidet med spesialitetskomiteen 
utarbeidet forslag til lærings- og ferdighetsmål for spesialistutdanning i samfunnsmedisin.  
 
Fra 2012 ble det etablert fast funksjon som veilederkoordinator i samfunnsmedisin i 20% stilling i 
Legeforeningens utdanningsavdeling. Astrid Rutherford innehar denne funksjonen.  
 
Norsam har fra 2010 hatt ansvar for koordinering og gjennomføring av kursprogrammet i 
spesialistutdanningen. Norsam har bistått i etableringen av lokale kurskomiteer og gjennomføring av 
kurs. Norsam etablerte et kursutvalg som underutvalg til styret i 2012. Kursutvalget har utarbeidet en 
revidert kursplan. Samtlige 9 obligatoriske kurs ble gjennomført i 2016: 
• Kurs A - Introduksjonskurs, Fredrikstad (sammen med årsmøtekurs), juni 
• Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid, Fevik, september 
• Kurs C - Folkehelsearbeid, Oslo, april 
• Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn, Røst, april 
• Kurs E - Helserett og saksbehandling, Stavanger, november 
• Kurs F - Administrasjon og ledelse, Oslo, januar 
• Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling, Bodø, september 
• Kurs H - Metodekunnskap og kunnskapshåndtering, Oslo, november 
• Kurs I - Global helse, Oslo, februar  
 
Kurs D og Kurs G har blitt arrangert av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.  
Kurs H og Kurs I har blitt arrangert i faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet. 
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over antall obligatoriske kurs som har blitt gjennomført og antall 
kursdeltakere for perioden 2010-2016: 
 

År Antall obl kurs Antall deltakere (samlet) Deltakere snitt pr kurs 
2010 4 150 38 
2011 3 163 54 
2012 6 290 48 
2013 5 236 47 
2014 6 273 46 
2015 9 334 37 
2016 9 275 31 
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Det har vært høy og stabil kursdeltakelse de seneste årene. Kurstilbudet har blitt utvidet fra og med 
2015 slik at samtlige kurs arrangeres årlig. Dette har medført en viss reduksjon av antall deltakere pr 
kurs om anses som en stor fordel med tanke på mulighet for egenaktivitet og læringsutbytte. 
Utviklingen tilsier imidlertid at det økonomiske overskuddet ved kursarrangering er redusert.  
 
Det ble godkjent 24 nye spesialister i samfunnsmedisin i 2016. Dette er det høyeste antall siden 1990-
tallet. Antall spesialistgodkjenninger var en gledelig utvikling etter et svakt tall året før.  
 
Figur nedenfor viser antall nye godkjente spesialister pr år: 
 
 

 
 
 
5. GRUNNUTDANNING 
 
Norsam har i 2016 satt økt fokus på grunnutdanningen, det vil si samfunnsmedisinundervisningen på 
universitetene. Norsam v/Henning Mørland deltok på felles møte med representanter fra fagmiljøene 
ved alle fire universitetene på Kongsvold i mai 2016. 
 
Norsamstyret hadde dialogmøte med NTNU i Trondheim i desember. Universitetet var godt 
representert med fagpersoner i undervisningen. Dette planlegges fulgt opp med besøk og møter med 
universitetsmiljøene i Bergen, Tromsø og Oslo.  
 
 
6. FAGLIGE AKTIVITETER (utenom utdanning) 
 
Norsam var arrangør for samfunnsmedisinsk årsmøtekurs i Fredrikstad i juni 2016, med tilhørende 
årsmøter for LSA og Norsam. Årsmøtekurset ble arrangert sammen med introduksjonskurset (Kurs A). 
Årsmøtekurset satt fokus på globale helseutfordringer (Verden i Norge og Norge i Verden), og hadde 
også fokus på utfordringer med legelivet og kommunenes styring av fastlegeordningen.  
 
Norsam samarbeider med Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin på eiersiden 
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for Primærmedisinsk uke, som arrangeres annethvert år i Oslo. PMU 2016 ble holdt 24-28 oktober og 
hadde god deltakelse og oppslutning. 
 
Det tradisjonsrike Sundvoldenseminaret ble ikke arrangert i 2016.  
 
 
7. ØKONOMI 
 
Resultatregnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 25.874. Dette er første gang at foreningen går 
med et negativt driftsresultat. Til sammenligning viste regnskapet for 2015 et overskudd på kr 64.175. 
Det er i hovedsak to årsaker til underskuddet i 2016: 
– De obligatoriske kursene gjennomføres nå årlig og har lavere deltakerantall pr kurs enn tidligere år, 

jf tabell og kommentar under kapittel 4 ovenfor.  
– Antall styremedlemmer ble øket og ny modell for styrehonorar ble innført fra 1.9.2015.  
 
Foreningen har solid økonomi og en formålskapital på 2.020.964 ved utgangen av 2016. Et års 
driftsunderskudd medfører ingen økonomisk risiko. Underskuddet for 2016 dekkes av egenkapitalen. 
 
Utdanningsfond: Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011, som ble hjemlet i foreningens vedtekter 
(§ 11). Årsmøtet har tidligere avsatt deler av overskuddet for regnskapsårene 2010-2015 i 
utdanningsfondet. Innestående beløp på utdanningsfondet vil være kr 562.421 pr 30.6.2017.  
 
 
8. REPRESENTASJON I UTVALG, GRUPPER OG RÅD 
 
Norsam deltar i flere utvalg, referansegrupper og arbeidsgrupper. Som hovedprinsipp tilstrebes at 
foreningen er representert med tillitsvalgte (prinsipp om gjennomgående representasjon): 
 
Landsstyrerepresentant: Siri Helene Hauge 
Utvalg for fagmedisinske foreninger (FaMe): Siri Hauge fra 1.9. 
Styringsgruppe Primærmedisinsk uke (lederne av eierforeningene): Henning Mørland 
Hovedkomite Primærmedisinsk uke: Tom Sundar, Finn Bovim, Jan Magne Linnsund 
Norsk senter for distriktsmedisin (NSDM), styringsgruppe: Hege Kristin Aune Jørgensen  
Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg: Hege Kristin Aune Jørgensen 
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL): Henning Mørland 
Noklus: Marit Voltersvik 
Noklus, rådgivningsgruppe laboratorievirksomhet i hjemmesykepleien: Karianne Bergmann 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU): Siri Helene Hauge og Tom Sundar (vara) 
Arbeidsgruppe overbehandling og variasjon: Siri Helene Hauge 
Arbeidsgruppe lederutdanning i primærhelsetjenesten: Frantz Leonard Nilsen 
Arbeidsgruppe, kommunalt pasient- og brukerregister (KPR): Henning Mørland 
Arbeidsgruppe om utvidet tilbud om HPV-vaksine: Leif Vonen 
Arbeidsgruppe utvidet vaksinasjonsprogram: Siri Hauge og Tom Sundar (innspillmøte) 
Ekspertgruppe velferdsteknologi (Helsedirektoratet): Marit Voltersvik 
 
 


