
 

 
 
 
 
Årsmøtet i Namf og NFAM 2021 

 
 

Oslo, 20.4. 2021  
 
 
 
 
DAGSORDEN MED SAKSPAPIRER DIGITALT ÅRSMØTE 2021 
 
 
Årsmøtet avholdes mandag 3. mai kl. 12.00 til ca. kl. 13.30  
 
President Marit Hermansen hilser til årsmøtet.  
 
Det foreslås felles dagsorden for møtet:  
 

1. Godkjenning av innkalling   
Innkalling og invitasjon til å melde saker gikk til alle medlemmer i mail og lagt på hjemmesiden 
27.1.2021 
 
Forslag til vedtak:  
Innkalling med sakspapirer godkjent av årsmøtet 

 
 

2. Åpning av årsmøtet  
v/ leder av Namf Laila Torp 
v/ leder av NFAM Kjersti Skantze 

 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 

 
 

3. Valg av møteleder 
Styret har forespurt Kristian Vetlesen om å lete møtet.  

 
Forslag til vedtak:  
Kristian Vetlesen velges til møteleder 

 
 

4. Valg av referent  
Styret foreslår sekretariatsleder Anders Schrøder Amundsen som referent.  
 
Forslag til vedtak:  
Anders Schrøder Amundsen velges til referent 
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5. Årsmelding Namf og NFAM - vedlegges 
a) Namf - Årsmelding 2020 presenteres v/ leder Laila Torp 
b) NFAM – Årsmelding 2020 presenteres v/ leder v/ Kjersti Skantze 

 
Forslag til vedtak:  
a) Årsmelding for Namf 2020 tas til etterretning.  
b) Årsmelding for NFAM 2020 tas til etterretning 

 
 

6. Regnskap Namf og NFAM for 2020 vedlegges  
a) Revidert og signert regnskap 2020 for Namf presenteres av leder 
b) Revidert og signert regnskap 2020 for NFAM presenteres av leder 

 
Forslag til vedtak:  
a) Regnskapet for Namf 2020 godkjennes.   
b) Regnskapet for NFAM 2020 godkjennes.  

 
 

7. Fastsettelse av styrehonorar  
Jfr. vedtak i årsmøtet 2019/2020 følges honorartakstene i henhold til endringer i folketrygdens 
grunnbeløp:  
 
Forslag til vedtak:  
Styrehonorar for 2021 fastsettes til:  
Leder Namf:    0,75 G  
Leder NFAM:   0,60 G  
Styremedlemmer:   0,25 G  
 

 

8. Tilleggskontingent Namf 
Tilleggskontingent kr 200,- pr år for alle Namfs medlemmer foreslås videreført for 2021.  

 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar en tilleggskontingent for medlemmer av Namf på kr 200 for perioden 1.1. – 
31.12.2021 

  
 

9. Budsjett 2021 for Namf og NFAM - vedlegges 
a) Budsjett for Namf presenteres av leder 
b) Budsjett for NFAM presenteres av leder 

 
Forslag til vedtak:  
a) Budsjett 2021 for Namf vedtas som forelagt årsmøtet.  
b) Budsjett 2021 for NFAM vedtas som forelagt årsmøtet.  

 
 
10. Saker meldt fra styret og medlemmer til behandling 

Styret foreslår endringer i vedtekter i henhold til vedlegg.  
 

Forslag til vedtak: 
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Årsmøtet vedtar endringer i Namfs vedtekter § 5 og NFAMS vedtekter § 4 i tråd med 
innstillingen. 

 

11. Valg 
 
VALG for perioden 01.09.2021 – 31.08.2023 presenteres i møtet av valgkomiteen 

 
Namf 
Styreleder   
Nestleder  
5 Styremedlemmer (felles med NFAM) 
2 varamedlemmer (felles) 

 3 representanter til valgkomite (felles)  
 

NFAM 
Styreleder  
Nestleder  
5 styremedlemmer (felles med Namf)         
2 varamedlemmer (felles) 
3 medlemmer til valgkomite (felles) 

 
 
Forslag til vedtak:  
Valg i Namf og NFAM vedtas i henhold til valgkomiteens innstilling  
 

 
 
 
 
 
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)  Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) 
Laila Torp, leder     Kjersti Skantze, leder 



Norsk Arbeidsmedisinsk Forening  
 
ÅRSMELDING 1.1.2020 – 31.12.2020 
 
 
Styret og øvrige utvalg – felles for Namf og NFAM 
 
Styret - medlemmer  
Laila M Torp, leder Namf 
Kjersti Skantze, leder NFAM 
Ingrid Sivesind Mehlum, NFAM 
Kjersti O Sæther, NFAM 
Brynjar Jakobsen, Namf 
Kari Merete Dalen, Namf 
Yogindra Samant, Namf 
 
Varamedlemmer  
Gunnar Skipenes 
Tone Eriksen 
 
Redaksjonskomite (1.1.2020 - 31.12.2020) 
Anniken Sandvik, redaktør 
Ole Jacob Møllerløkken 
Petter Kristensen, første halvår 
Signe Lohmann-Lafrenz som nytt medlem i redaksjonen 
  
Valgkomite (1.1.2020 – 31.12.2020) 
Trude Fossum  
Jarand Hindenes 
Kristian Vetlesen 
 
 
Styrets arbeid 
 
Styret hadde i 2020 10 styremøter og har behandlet 87 saker.  
Pga koronapandemien har mange av møtene måttet avholdes på teams, det har fungert greit. 
Namf/NFAM hadde også før pandemien startet med enkeltdeltagere via teams, slik at overgangen 
var relativt enkel.   
 
Følgende satsingsområder har vært gjeldende for styreperioden:  
 

1. Styrke BHT og arbeidsmedisinerens rolle i BHT  

• Godkjent BHT skal ha lege som er spesialist i, eller er under spesialisering i, 
arbeidsmedisin, i 100 % stilling.  

• Jobbe for at lege som er spesialist i arbeidsmedisin, eller er under spesialisering, sitter i 
ledelsen i alle BHT. 

• Jobbe for innføring av offentlig refusjon for arbeidsmedisinske tjenester.  
 

2. Styrke arbeidsmedisinens rolle i offentlige institusjoner 

• Opprettholde og styrke finansieringen av de arbeidsmedisinske avdelingene. 



• Jobbe for flere arbeidsmedisinske stillinger i offentlig sektor, som Arbeidstilsynet, NAV og 
Kreftregisteret.   

 
3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin  

• Følge opp og påvirke innholdet i ny spesialistutdanning.  

• Jobbe for å opprettholde og styrke utdanningskapasiteten i de arbeidsmedisinske 
avdelingene.  

• Synliggjøre arbeidsmedisinerens rolle overfor helsemyndigheter og arbeidsmyndigheter. 

• Jobbe for å styrke undervisningen i arbeidsmedisin ved universitetene.   

• Jobbe for offentlig finansiering av veiledning av leger som er under spesialisering i 
arbeidsmedisin.    

 
 
Satsingsområde 1. og 2. 
Ekspertgruppen som evaluerte bedriftshelsetjenesten la frem sine anbefalinger tidlig sommeren 
2018. Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med 
fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå tiltak og 
virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Prosjektgruppen la frem sin rapport 3. 
november 2020. Styret har gjennom året fulgt saken, og startet forberedelse til høringsuttalelse etter 
prosjektgruppas rapport, denne er forventet våren 2021. 
 
Satsingsområde 3. 
Namf /NFAM har også i 2020 vært i tett dialog og hatt møter med spesialitetskomitéen i forbindelse 
med endringen av spesialistkravene og praktisk gjennomføring av endringene.   
 
Styret har deltatt i flere møter med Legeforeningen og spesialitetskomiteen om utfordringer rundt 
den nye organiseringen av spesialistutdannelsen. Aktuelle temaer har vært utfordringer rundt 
godkjenningen og registrering av utdanningsvirksomheter, organisering og finansiering av veiledning 
for LIS i BHT og behov for en nasjonal koordinerende instans. 
 
Styret har gjennomført en medlemsundersøkelse med en kartlegging av LIS behov for tjeneste på 
arbeidsmedisinsk avdeling for å evaluere om antall utdanningsstillinger er tilpasset 
utdanningsbehovet for LIS i arbeidsmedisin 
 
Stillingen som veiledningskoordinator i arbeidsmedisin med Tor Erik Danielsen i rollen er videreført. 
Samarbeidet med de øvrige veiledningskoordinatorene er godt.  
 
Arbeidet med en ny veiledningshåndbok i arbeidsmedisin ble sluttført i 2020 og håndboken ble 
publisert i juni. Den nye veilederen er utarbeidet av Legeforeningen i samarbeid med erfarne kolleger 
i faget. Ørn Terje Foss, Knut Skyberg og Tor Erik Danielsen har bidratt med sin omfattende kunnskap 
om faget. 
 
 
Media 
Norsk Arbeidsmedisinsk forening/Norsk Forening for arbeidsmedisin fikk nye hjemmesider i 
forbindelse med lanseringen av Legeforeningens nye hjemmesider.  www.arbeidsmedisin.no Styret 
har bidratt med artikler og styrets spalter med aktuelle temaer for styret i Ramazzini som finnes på 
hjemmesiden. Hjemmesiden til Namf og NFAM har henvisninger til kurs i arbeidsmedisin og lenker til 
kurs finnes på spesialisthelsetjenesten.no. I tillegg har vi lagt opp aktuelle internasjonale lenker.  Alle 
kurs, styrereferater og protokoller legges ut her. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arbeidsmedisin.no&data=02%7C01%7CInger.Marie.Daffinrud%40legeforeningen.no%7C25b0b188362a4f51c2f608d6af72dea1%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636889305233495612&sdata=WPaxgBAzCnzWMUpej7F%2Bt9T9%2FXB6xWxHwTYnsg2Y3tg%3D&reserved=0
http://spesialisthelsetjenesten.no/


 Styret er opptatt av å styrke Ramazzini og har fast spalte i bladet.  
 
Høringsuttalelser 
 
Styret i Namf/NFAM har i 2020 gitt uttalelser på følgende høringer: 
 

• Forskrift om tilskudd til ekspertbistand. Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet.  

• Veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere. 
Mottaker: Arbeidstilsynet. 

• Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere). Mottaker: 
Legeforeningen 

• Høring - forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på 
gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Mottaker: Legeforeningen 

• Høring – endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
Mottaker: Legeforeningen. 

• Retningslinjer for tillitsvalgte i legeforeningen – varsling om trakassering. Mottaker: 
Legeforeningen. 

• Forslag til endringer til vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Mottaker: 
Arbeidstilsynet. 

• Covid 19- vaksinering, prioritering, hvem, hvor og hvem skal vaksinere. Mottaker: 
Legeforeningen. 

• Innspill til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 fra Namf og NFAM om opplevelsen av 
pandemien fra helsetjenestens og legenes perspektiv. Mottaker: Legeforeningen. 

• Fagaksens arbeidsprogram for perioden 2021-23. Mottaker: Legeforeningen 
 

For nærmere opplysninger, se styrereferatene på hjemmesiden og øvrige oppslag der.  
 
 
Annet arbeid 
Styret har jobbet aktivt for å fremme arbeidsmedisinerens rolle og viktighet, i år spesielt i forbindelse 
med Covid 19 pandemien.  
Vi har spilt inn arbeidsmedisineren som en viktig faggruppe i forbindelse med risikovurdering og det 
å se viktigheten av godt og trygt arbeidsmiljø i en særdeles krevende tid for ansatte i blant annet 
helsevesen. Representant fra Namf fremmet arbeidsmiljø og -helse som viktige faktorer i innlegg 
både på Landsstyremøtet og i Legeforeningens evaluering av Covid 19.  
Namf/NFAM henvendte seg til FHI og Helsedirektoratet med bekymringsmelding vedrørende økt 
smitte ved arbeidsinnvandring da grensene åpnet for dette sommeren 2020.  
Namf/NFAM har, via og sammen med Legeforeningen, fremmet gode argumenter for prioritering av 
helsepersonell i vaksinekøen ved oppstart av koronavaksinering i Norge. Dette ble som kjent endret 
slik at helsepersonell fikk øremerket vaksiner.  
Vi har henvendt oss direkte til FHI og Helsedirektoratet og fremmet bedriftshelsetjenester som 
aktuelle for bistand i vaksinering når det kommer til aldersgrupper hvor svært mange er i aktivt 
arbeid.   
 
 
Medlemstall  
Antall medlemmer av Namf økte litt i 2020, til 509 medlemmer (493 året før), herav 454 ordinære 
(438 året før) og 55 assosierte medlemmer (55 i 2019). 62 av de 454 ordinære medlemmene er under 
40 år. Dette utgjør 13% 
 



Det ble godkjent 6 nye spesialister i arbeidsmedisin i 2010.  
 
 
 
Deltakelse i Legeforeningen 
I tillegg til landsstyremøtet har styret vært representert på en rekke interne møter i Legeforeningen. 
Namf fikk inn et punkt i arbeidsprogrammet om at Legeforeningen skal jobbe for finansiering av 
veiledere for bedriftsleger som tar spesialisering i arbeidsmedisin. Styret følger opp denne saken. 
 
Representanter fra NFAM/Namf har deltatt i ressursgruppen «Legens rolle i sykmeldingsarbeidet» og 
i Legeforeningens «Gjør-kloke-valg-kampanje». 
 
Representant fra Namf/NFAM har deltatt i «Legeforeningens medisinske rådgivningsgruppe covid-
19», og Namf/NFAM har gjennom representanten fra arbeidsmedisin bidratt med innspill til høringer 
med til tider svært kort varsel. Yogindra Samant ble oppnevnt til denne gruppen av styret. Fra april 
fram til august var gruppen mest aktivt og Namf / NFAMs styre har bistått i dette arbeidet i flere 
runder. Namf / NFAM har vært aktiv i denne gruppen mtp å gi arbeidsmedisinske råd når det gjelder 
risikovurdering av arbeidsoppgavene for å forebygge SARS COV-2 smitte. Vi har også gitt spesifikke 
råd mht. å minske sannsynlighet for smitten ved riktig bruk av egnede personvernutstyr, tiltak for å 
kontrollere smitte ved kilden og organisering av arbeid. 
Den medisinske rådgivende gruppen er fortsatt aktiv, dog langt mindre enn før. Sakene som ble 
drøftet i høst 2020 gjaldt i hovedsak ikke arbeidsmedisinske områder.  
 
Da Covid 19 har preget 2020 og det har vært gjort mye arbeid ifm dette, velger vi å legge ved et 
resyme fra Legeforeningens medisinsk-faglige rådgivende gruppe for covid-19’s rapport:  
 

«Legeforeningens medisinsk-faglige rådgivende gruppe for covid-19 Legeforeningen sendte 
14. mars 2020 ut en invitasjon til de fagmedisinske foreningene som en antok ville være mest 
berørt av pandemien, om å stille relevant ekspertkompetanse til rådighet. Formålet var å 
kunne gi sentrale helsemyndigheter best mulige råd om håndtering av pandemien fra de mest 
berørte kliniske fagmiljøene. Det ble gitt følgende mandat for arbeidet i gruppen: "Det 
nedsettes en rådgivende gruppe med representanter fra fagmedisinske foreninger som 
representerer de mest berørte fagområder under ulike faser i epidemien. Gruppen skal gi råd i 
fagspørsmål vedrørende covid-19 til Legeforeningen. Gruppens sammensetning kan utvides 
om nye behov tilsier det."  Gruppens samlede spisskompetanse ble viktig for Legeforeningens 
dialog, særlig med FHI i spørsmål knyttet til rasjonelt og virksomt smittevern i helsetjenesten.  
Det var bl.a. stor usikkerhet knyttet til riktig bruk av smittevernutstyr fra mars 2020 og frem 
gjennom vårmånedene, ikke minst sett i lys av mangelsituasjonen på slikt utstyr. Spesielt i 
spørsmål rundt aerosolgenererende prosedyrer og tiltak rundt helsepersonell med egen risiko 
for alvorlig forløp av covid-19, ga ekspertgruppen raske og kunnskapsbaserte råd som bidro 
til en raskere utvikling av gode nasjonale råd på området. Arbeidet ble gjennomført som en 
dugnad på kvelder, netter og helger, med omfattende, evidensbaserte og balanserte 
utredninger fra arbeidsgruppens medlemmer. Gruppen ga råd til Legeforeningen på en rekke 
sentrale områder hvor det særlig våren 2020 var mange uavklarte spørsmål og hvor vår 
ekspertgruppe bidro til at Legeforeningen sammen med FHI bistod med raske avklaringer på 
flere områder.  
 
Eksempler på konkrete utfordringer der ekspertgruppen har gitt råd:  
• Hva skal ansees som aerosolgenererende prosedyrer som endoskopi og annen kirurgi med 
bruk av diatermi og ultralydgeneratorer for vevsdisseksjon, prosedyrer ved intensivenheter, 
gjennomføring av NIV/CPAP utenfor sykehus, ortopediske inngrep med aerosoldannende 



verktøy, kraftig hoste hos kjent eller mistenkt smittet covid-19 pasient, 
nasofarynxprøvetagning?  
• Smittevern for helsepersonell i risikogruppe for alvorlig forløpende covid-19 som ikke kan 
skjermes for mulig smitteeksponering. 
 
Legeforeningen har ønsket å støtte opp under de nasjonale smittevernrådene som publiseres 
og oppdateres av Folkehelseinstituttet. Det har vært viktig for Legeforeningen at det skilles 
mellom kunnskapsgrunnlaget for ulike smitteverntiltak på den ene siden og praktisk 
tilrettelegging av smittevern pga. utstyrsmangel på den andre siden. Der rasjoneringstiltak 
ble nødvendige uttrykte Legeforeningen at disse måtte være basert på gode risikovurderinger 
som ble eksplisitt kommunisert til helsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget om smitterisiko ved 
håndtering av covid-19 pasienter i ulike arenaer og situasjoner i helsetjenesten har naturlig 
nok vært i utvikling.  
Legeforeningen uttrykte tidlig overfor FHI at dette bør tilsi en "føre var" tilnærming der det er 
mulig. Dette innebærer en hurtig implementering av høyt sikkerhetsnivå, og interaktiv 
reduksjon etter hvert som kunnskap om sikkerhet øker. Det ville være uheldig – og heller ikke i 
tråd med arbeidsgiveransvaret - hvis det ble skapt et inntrykk av at man ventet på at noe skal 
bevises å være utrygt før man iverksetter tiltak. Det er Legeforeningens inntrykk at "føre var" 
prinsippet kunne ha vært enda mer førende i helsemyndighetenes råd om smittevern i 
helsetjenesten.  
Legeforeningens ekspertgruppe har også bidratt med vurderinger av effekter av ulike 
vaksiner, i forbindelse med den offentlige diskusjon knyttet til bruk av AstraZenecas vaksine til 
helsepersonell.» 

 
Namf var representert på Legeforeningens evalueringskonferanse om Covid -19.  
 
 
Spesialitetskomiteen 
Spesialitetskomiteen bestod i 2020 av følgende medlemmer: 
  
Hans Magne Gravseth (leder) 
Sindre Svedahl (nestleder) 
Wenche Røysted (sekretær) 
Tonje Strømholm 
Tone Henriksen (LIS-medlem) 
 
Vara: 
Elin Watts 
Mari Kopreitan Nordseth 
Krister Teigen (vara LIS, møtte fast 2. halvår) 
  
Komiteen hadde 5 møter. Det første møtet ble holdt i Trondheim i februar, i forbindelse med besøk 
på Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. Dette var forøvrig det eneste avdelingsbesøket i 
2020. De resterende møtene ble avholdt som digitale møter, pga koronasituasjonen. 
  
En viktig oppgave gjennom året var å vurdere søknadene fra de arbeidsmedisinske avdelingene om å 
bli godkjente utdanningsvirksomheter. Et springende punkt i den forbindelse var spørsmålet om 
avtale mellom godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter. Det var gjennom året flere møter 
om dette, både internt og med representanter fra Namf/NFAM, Legeforeningen og 
Helsedirektoratet. Spesialitetskomiteen avsluttet i juni sin foreløpige vurdering av søknadene. 
Avtaleverket er imidlertid fortsatt ikke på plass, og ingen avdelinger er godkjent så langt. 
  



Andre viktige temaer som har vært diskutert, både internt og eksternt, er utfordringene ved 
veiledning i BHT, både hva gjelder organisering og finansiering. Behov for koordinering har blitt 
poengtert. Det har også vært diskutert behov for å forlenge overgangsordninger (mulighet til å søke 
om spesialistgodkjenning etter gammel ordning). Dette både i lys av pandemirelaterte forsinkelser og 
mangel på stillinger på de arbeidsmedisinske avdelinger. 
  
I tillegg har det vært løpende aktiviteter knyttet til bl.a. vurdering av spesialistsøknader, 
kursgodkjenninger, langtidsplan for kurs, besvarelse av høringer, godkjenning av gruppeveiledere 
mm. Pandemien har satt sitt preg på mange av sakene. 
 
 
Fagseminar for lokaltillitsvalgte  
Fagseminaret for de lokaltillitsvalgte ble holdt på Losby Gods 7. og 8. februar.  I alt 10 fylker var 
representert. I tillegg deltok redaktør i Ramazzini Anniken Sandvik, leder av forskningsutvalget 
Merete Drevvatne Bugge samt styrene i Namf og Nfam. Videre stilte også Cecilie Sjåland fra LO og 
Erik Dahl-Hansen fra NHO. Hans Magne Gravseth deltok fra spesialitetskomiteen.   
Fagseminaret besto av en god blanding av innlegg, dialog og gruppearbeid. Det var god oppslutning om 
diskusjonene, og det ble uttrykt enighet om at konferansene er av stor viktighet.  
 
Svalbardkurset 
Kurset var planlagt og deltagere påmeldt, men pga koronapandemien som rammet samtidig med at 
kurset skulle vært avholdt, måtte det avlyses. Det ble gjort en omfattende jobb for å få refundert det 
meste av utgiftene, resterende bar Namf slik at medlemmer ikke ble belastet.  
 
Internasjonalt arbeid  
Legeforeningen har to representanter i den arbeidsmedisinske seksjonen av Union of European 
Medical Specialists (UEMS). Det er Yogindra Samant og Brynjar Jakobsen. 
Seksjonens fysiske møter ble i år avlyst grunnet koronasituasjonen 
  
En frivillig europeisk eksamen skulle ha blitt holdt i januar 2020, men har blitt utsatt til juni 2021pga. 
koronasituasjonen. Det er avholdt to digitale møter i år i desember. Temaet var covid-19. Temaene 
som ble drøftet gjeldt status, forebyggende tiltak samt kriterier for godkjenning av covid-19 som 
yrkessykdom i medlemslandene.  Det skal foregå arbeid i 2021 ved seksjonen rundt spørsmål 
angående godkjenning av covid-19 som yrkessykdom og kriterier for tilbakeføring til arbeid etter 
påvist covid-19 infeksjon.  Norge skal bistå i dette arbeidet ved seksjonen i 2021. Det er ikke planlagt 
noen fysiske seksjonsmøter per i dag, men det er planer å gjennomføre digitale seksjonsmøter i år.  
  
Seksjonen har inngått et samarbeid med EU-OSHA i forbindelse med Europeisk kampanjen om 
forebygging av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager.  
 
Seksjonen arbeider aktivt med å synliggjøre arbeidsmedisinske perspektiver for beslutningstakere 
innen EU-systemet 
 
 
Ramazzini  
I 2020 kom Ramazzini med følgende temanumre: 

1. Tilknytning til arbeidslivet 

2. Helsekontroller og screening 

3. Korona, HMS og fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

4. Arbeidsmedisinerens hverdag 

 



Det har vært endringer i redaksjonen. Petter Kristensen deltok til og med nummer 2, Kristin Planting 
Mølmann deltok til og med nummer 3. Vi takker dem begge for verdifull innsats for Ramazzini. Som 
nye redaksjonsmedlemmer er oppnevnt Signe Lohmann-Lafrenz og Anje Höper.  
Samarbeidet med styrene for Namf og NFAM har fortsatt vært godt. 
 

Norsk arbeidsmedisinsk forening takker sekretariatet for god bistand og samarbeid også 
gjennom hele «annerledesåret» 2020. 
 
 
Styret i Namf  
 
 
v/leder Laila M Torp 
 
 

 



Norsk forening for arbeidsmedisin 
 
ÅRSMELDING 1.1.2020 – 31.12.2020 
 

Styret og øvrige utvalg – felles for Namf og NFAM 
 
Styret - medlemmer  
Laila M Torp, leder Namf 
Kjersti Skantze, leder NFAM 
Ingrid Sivesind Mehlum, NFAM 
Kjersti O Sæther, NFAM 
Brynjar Jakobsen, Namf 
Kari Merete Dalen, Namf 
Yogindra Samant, Namf 
 
Varamedlemmer  
Gunnar Skipenes 
Tone Eriksen 
 
Redaksjonskomite (1.1.2020 - 31.12.2020) 
Anniken Sandvik, redaktør 
Ole Jacob Møllerløkken 
Petter Kristensen, første halvår 
Signe Lohmann-Lafrenz som nytt medlem i redaksjonen 
  
Valgkomite (1.1.2020 – 31.12.2020) 
Trude Fossum  
Jarand Hindenes 
Kristian Vetlesen 
 
Styrets arbeid 
 
Styret hadde i 2020 10 styremøter og har behandlet 87 saker.  
Pga koronapandemien har mange av møtene måttet avholdes på teams, det har fungert greit. 
Namf/NFAM hadde også før pandemien startet med enkeltdeltagere via teams, slik at overgangen 
var relativt enkel.   
 
Følgende satsingsområder har vært gjeldende for styreperioden:  
 

1. Styrke BHT og arbeidsmedisinerens rolle i BHT  

• Godkjent BHT skal ha lege som er spesialist i, eller er under spesialisering i, 
arbeidsmedisin, i 100 % stilling.  

• Jobbe for at lege som er spesialist i arbeidsmedisin, eller er under spesialisering, sitter i 
ledelsen i alle BHT. 

• Jobbe for innføring av offentlig refusjon for arbeidsmedisinske tjenester.  
 

2. Styrke arbeidsmedisinens rolle i offentlige institusjoner 

• Opprettholde og styrke finansieringen av de arbeidsmedisinske avdelingene. 



• Jobbe for flere arbeidsmedisinske stillinger i offentlig sektor, som Arbeidstilsynet, NAV og 
Kreftregisteret.   

 
3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin  

• Følge opp og påvirke innholdet i ny spesialistutdanning.  

• Jobbe for å opprettholde og styrke utdanningskapasiteten i de arbeidsmedisinske 
avdelingene.  

• Synliggjøre arbeidsmedisinerens rolle overfor helsemyndigheter og arbeidsmyndigheter. 

• Jobbe for å styrke undervisningen i arbeidsmedisin ved universitetene.   

• Jobbe for offentlig finansiering av veiledning av leger som er under spesialisering i 
arbeidsmedisin.    

 
 
Satsingsområde 1. og 2. 
Ekspertgruppen som evaluerte bedriftshelsetjenesten la frem sine anbefalinger tidlig sommeren 
2018. Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med 
fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå tiltak og 
virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Prosjektgruppen la frem sin rapport 3. 
november 2020. Styret har gjennom året fulgt saken, og startet forberedelse til høringsuttalelse etter 
prosjektgruppas rapport, denne er forventet våren 2021. 
 
Satsingsområde 3. 
Namf /NFAM har også i 2020 vært i tett dialog og hatt møter med spesialitetskomitéen i forbindelse 
med endringen av spesialistkravene og praktisk gjennomføring av endringene.   
 
Styret har deltatt i flere møter med Legeforeningen og spesialitetskomiteen om utfordringer rundt 
den nye organiseringen av spesialistutdannelsen. Aktuelle temaer har vært utfordringer rundt 
godkjenningen og registrering av utdanningsvirksomheter, organisering og finansiering av veiledning 
for LIS i BHT og behov for en nasjonal koordinerende instans. 
 
Styret har gjennomført en medlemsundersøkelse med en kartlegging av LIS behov for tjeneste på 
arbeidsmedisinsk avdeling for å evaluere om antall utdanningsstillinger er tilpasset 
utdanningsbehovet for LIS i arbeidsmedisin 
 
Stillingen som veiledningskoordinator i arbeidsmedisin med Tor Erik Danielsen i rollen er videreført. 
Samarbeidet med de øvrige veiledningskoordinatorene er godt.  
 
Arbeidet med en ny veiledningshåndbok i arbeidsmedisin ble sluttført i 2020 og håndboken ble 
publisert i juni. Den nye veilederen er utarbeidet av Legeforeningen i samarbeid med erfarne 
kolleger i faget. Ørn Terje Foss, Knut Skyberg og Tor Erik Danielsen har bidratt med sin omfattende 
kunnskap om faget. 
 
Medlemstall  
 
Stabilt medlemstall NFAM 
Antall medlemmer av NFAM har vært stabilt også i 2020 med 380 medlemmer (366 året før), herav 
336 ordinære (333 året før) og 34 assosierte medlemmer (33 i 2019). 6 av de ordinære medlemmene 
er under 40 år.  
 
Det ble godkjent 6 nye spesialister i arbeidsmedisin i 2020.  

 



Media 
Norsk Arbeidsmedisinsk forening/Norsk Forening for arbeidsmedisin fikk nye hjemmesider i 
forbindelse med lanseringen av Legeforeningens nye hjemmesider.  www.arbeidsmedisin.no Styret 
har bidratt med artikler og styrets spalter med aktuelle temaer for styret i Ramazzini som finnes på 
hjemmesiden. Hjemmesiden til Namf og NFAM har henvisninger til kurs i arbeidsmedisin og lenker til 
kurs finnes på spesialisthelsetjenesten.no. I tillegg har vi lagt opp aktuelle internasjonale lenker.  Alle 
kurs, styrereferater og protokoller legges ut her. 
 
 Styret er opptatt av å styrke Ramazzini og har fast spalte i bladet.  
 
Høringsuttalelser 
 
Styret i Namf/NFAM har i 2020 gitt uttalelser på følgende høringer: 
 

• Forskrift om tilskudd til ekspertbistand. Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet.  

• Veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere. 
Mottaker: Arbeidstilsynet. 

• Forslag til endringer i IS-1879 - Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere). Mottaker: 
Legeforeningen 

• Høring - forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på 
gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Mottaker: Legeforeningen 

• Høring – endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
Mottaker: Legeforeningen. 

• Retningslinjer for tillitsvalgte i legeforeningen – varsling om trakassering. Mottaker: 
Legeforeningen. 

• Forslag til endringer til vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Mottaker: 
Arbeidstilsynet. 

• Covid 19- vaksinering, prioritering, hvem, hvor og hvem skal vaksinere. Mottaker: 
Legeforeningen. 

• Innspill til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 fra Namf og NFAM om opplevelsen av 
pandemien fra helsetjenestens og legenes perspektiv. Mottaker: Legeforeningen. 

• Fagaksens arbeidsprogram for perioden 2021-23. Mottaker: Legeforeningen 
 

For nærmere opplysninger, se styrereferatene på hjemmesiden og øvrige oppslag der.  
 
Annet arbeid 
Styret har jobbet aktivt for å fremme arbeidsmedisinerens rolle og viktighet, i år spesielt i forbindelse 
med Covid 19 pandemien.  
Vi har spilt inn arbeidsmedisineren som en viktig faggruppe i forbindelse med risikovurdering og det 
å se viktigheten av godt og trygt arbeidsmiljø i en særdeles krevende tid for ansatte i blant annet 
helsevesen. Representant fra Namf fremmet arbeidsmiljø og -helse som viktige faktorer i innlegg 
både på Landsstyremøtet og i Legeforeningens evaluering av Covid 19.  
Namf/NFAM henvendte seg til FHI og Helsedirektoratet med bekymringsmelding vedrørende økt 
smitte ved arbeidsinnvandring da grensene åpnet for dette sommeren 2020.  
Namf/NFAM har, via og sammen med Legeforeningen, fremmet gode argumenter for prioritering av 
helsepersonell i vaksinekøen ved oppstart av koronavaksinering i Norge. Dette ble som kjent endret 
slik at helsepersonell fikk øremerket vaksiner.  
Vi har henvendt oss direkte til FHI og Helsedirektoratet og fremmet bedriftshelsetjenester som 
aktuelle for bistand i vaksinering når det kommer til aldersgrupper hvor svært mange er i aktivt 
arbeid.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arbeidsmedisin.no&data=02%7C01%7CInger.Marie.Daffinrud%40legeforeningen.no%7C25b0b188362a4f51c2f608d6af72dea1%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636889305233495612&sdata=WPaxgBAzCnzWMUpej7F%2Bt9T9%2FXB6xWxHwTYnsg2Y3tg%3D&reserved=0
http://spesialisthelsetjenesten.no/


 
Deltakelse i Legeforeningen 
I tillegg til landsstyremøtet har styret vært representert på en rekke interne møter i Legeforeningen. 
Namf fikk inn et punkt i arbeidsprogrammet om at Legeforeningen skal jobbe for finansiering av 
veiledere for bedriftsleger som tar spesialisering i arbeidsmedisin. Styret følger opp denne saken. 
 
Legeforeningens fagstyre ble opprettet i 2018. Faglandsrådet arrangeres én gang i året og legger 
føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen. Det ble holdt Faglandsråd 3.- 4. november 
som digitalt møte med to representanter fra styret. Det var flere faglig interessante diskusjoner 
vedrørende blant annet Covid 19 og Gjør-kloke-valg kampanjen. En resolusjon om overbehandling i 
livets siste fase ble vedtatt.  
 
Representanter fra NFAM/Namf har deltatt i ressursgruppen «Legens rolle i sykmeldingsarbeidet» og 
i Legeforeningens «Gjør-kloke-valg-kampanje». 
 
En representant fra NFAM er medlem i Legeforeningens nye varslingsutvalg som ble konstituert i juni 
2020. Kjersti Skantze ble oppnevnt som representant av styre. 
 
Representant fra Namf/NFAM har deltatt i «Legeforeningens medisinske rådgivningsgruppe covid-
19», og Namf/NFAM har gjennom representanten fra arbeidsmedisin bidratt med innspill til høringer 
med til tider svært kort varsel. Yogindra Samant ble oppnevnt til denne gruppen av styret. Fra april 
fram til august var gruppen mest aktivt og Namf / NFAMs styre har bistått i dette arbeidet i flere 
runder. Namf/NFAM har vært aktiv i denne gruppen og har gitt arbeidsmedisinske råd når det gjelder 
risikovurdering av arbeidsoppgavene for å forebygge SARS COV-2 smitte. Vi har også gitt spesifikke 
råd med hensyn til å minske sannsynlighet for smitten ved riktig bruk av egnede personvernutstyr, 
tiltak for å kontrollere smitte ved kilden og organisering av arbeid. 
Den medisinske rådgivende gruppen er fortsatt aktiv, dog langt mindre enn før. Sakene som ble 
drøftet i høst 2020 gjaldt i hovedsak ikke arbeidsmedisinske områder.  
 
Da Covid 19 har preget 2020 og det har vært gjort mye arbeid i forbindelse med dette, velger vi å 
legge ved et resyme fra Legeforeningens medisinsk-faglige rådgivende gruppe for covid-19’s rapport:  

 
«Legeforeningens medisinsk-faglige rådgivende gruppe for covid-19 Legeforeningen sendte 
14. mars 2020 ut en invitasjon til de fagmedisinske foreningene som en antok ville være mest 
berørt av pandemien, om å stille relevant ekspertkompetanse til rådighet. Formålet var å 
kunne gi sentrale helsemyndigheter best mulige råd om håndtering av pandemien fra de mest 
berørte kliniske fagmiljøene. Det ble gitt følgende mandat for arbeidet i gruppen: "Det 
nedsettes en rådgivende gruppe med representanter fra fagmedisinske foreninger som 
representerer de mest berørte fagområder under ulike faser i epidemien. Gruppen skal gi råd i 
fagspørsmål vedrørende covid-19 til Legeforeningen. Gruppens sammensetning kan utvides 
om nye behov tilsier det."  Gruppens samlede spisskompetanse ble viktig for Legeforeningens 
dialog, særlig med FHI i spørsmål knyttet til rasjonelt og virksomt smittevern i helsetjenesten.  
Det var bl.a. stor usikkerhet knyttet til riktig bruk av smittevernutstyr fra mars 2020 og frem 
gjennom vårmånedene, ikke minst sett i lys av mangelsituasjonen på slikt utstyr. Spesielt i 
spørsmål rundt aerosolgenererende prosedyrer og tiltak rundt helsepersonell med egen risiko 
for alvorlig forløp av covid-19, ga ekspertgruppen raske og kunnskapsbaserte råd som bidro 
til en raskere utvikling av gode nasjonale råd på området. Arbeidet ble gjennomført som en 
dugnad på kvelder, netter og helger, med omfattende, evidensbaserte og balanserte 
utredninger fra arbeidsgruppens medlemmer. Gruppen ga råd til Legeforeningen på en rekke 
sentrale områder hvor det særlig våren 2020 var mange uavklarte spørsmål og hvor vår 
ekspertgruppe bidro til at Legeforeningen sammen med FHI bistod med raske avklaringer på 
flere områder.  



 
Eksempler på konkrete utfordringer der ekspertgruppen har gitt råd:  
• Hva skal ansees som aerosolgenererende prosedyrer som endoskopi og annen kirurgi med 
bruk av diatermi og ultralydgeneratorer for vevsdisseksjon, prosedyrer ved intensivenheter, 
gjennomføring av NIV/CPAP utenfor sykehus, ortopediske inngrep med aerosoldannende 
verktøy, kraftig hoste hos kjent eller mistenkt smittet covid-19 pasient, 
nasofarynxprøvetagning?  
• Smittevern for helsepersonell i risikogruppe for alvorlig forløpende covid-19 som ikke kan 
skjermes for mulig smitteeksponering. 
 
Legeforeningen har ønsket å støtte opp under de nasjonale smittevernrådene som publiseres 
og oppdateres av Folkehelseinstituttet. Det har vært viktig for Legeforeningen at det skilles 
mellom kunnskapsgrunnlaget for ulike smitteverntiltak på den ene siden og praktisk 
tilrettelegging av smittevern pga. utstyrsmangel på den andre siden. Der rasjoneringstiltak 
ble nødvendige uttrykte Legeforeningen at disse måtte være basert på gode risikovurderinger 
som ble eksplisitt kommunisert til helsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget om smitterisiko ved 
håndtering av covid-19 pasienter i ulike arenaer og situasjoner i helsetjenesten har naturlig 
nok vært i utvikling.  
Legeforeningen uttrykte tidlig overfor FHI at dette bør tilsi en "føre var" tilnærming der det er 
mulig. Dette innebærer en hurtig implementering av høyt sikkerhetsnivå, og interaktiv 
reduksjon etter hvert som kunnskap om sikkerhet øker. Det ville være uheldig – og heller ikke i 
tråd med arbeidsgiveransvaret - hvis det ble skapt et inntrykk av at man ventet på at noe skal 
bevises å være utrygt før man iverksetter tiltak. Det er Legeforeningens inntrykk at "føre var" 
prinsippet kunne ha vært enda mer førende i helsemyndighetenes råd om smittevern i 
helsetjenesten.  
Legeforeningens ekspertgruppe har også bidratt med vurderinger av effekter av ulike 
vaksiner, i forbindelse med den offentlige diskusjon knyttet til bruk av AstraZenecas vaksine til 
helsepersonell.» 
 

Eksterne kontakter 
Godkjenningsenheten deltar også her – dette gir god anledning til å drøfte praktiseringen av 
godkjenningsordningen. Vi er også representert i referansegruppen for Godkjenningsenheten og 
STAMIs fagråd.  
 
Spesialitetskomiteen 
Spesialitetskomiteen bestod i 2020 av følgende medlemmer: 
  
Hans Magne Gravseth (leder) 
Sindre Svedahl (nestleder) 
Wenche Røysted (sekretær) 
Tonje Strømholm 
Tone Henriksen (LIS-medlem) 
 
Vara: 
Elin Watts 
Mari Kopreitan Nordseth 
Krister Teigen (vara LIS, møtte fast 2. halvår) 
  
Komiteen hadde 5 møter. Det første møtet ble holdt i Trondheim i februar, i forbindelse med besøk 
på Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. Dette var forøvrig det eneste avdelingsbesøket i 
2020. De resterende møtene ble avholdt som digitale møter, pga koronasituasjonen. 
  



En viktig oppgave gjennom året var å vurdere søknadene fra de arbeidsmedisinske avdelingene om å 
bli godkjente utdanningsvirksomheter. Et springende punkt i den forbindelse var spørsmålet om 
avtale mellom godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter. Det var gjennom året flere møter 
om dette, både internt og med representanter fra Namf/NFAM, Legeforeningen og 
Helsedirektoratet. Spesialitetskomiteen avsluttet i juni sin foreløpige vurdering av søknadene. 
Avtaleverket er imidlertid fortsatt ikke på plass, og ingen avdelinger er godkjent så langt. 
  
Andre viktige temaer som har vært diskutert, både internt og eksternt, er utfordringene ved 
veiledning i BHT, både hva gjelder organisering og finansiering. Behov for koordinering har blitt 
poengtert. Det har også vært diskutert behov for å forlenge overgangsordninger (mulighet til å søke 
om spesialistgodkjenning etter gammel ordning). Dette både i lys av pandemirelaterte forsinkelser og 
mangel på stillinger på de arbeidsmedisinske avdelinger. 
  
I tillegg har det vært løpende aktiviteter knyttet til bl.a. vurdering av spesialistsøknader, 
kursgodkjenninger, langtidsplan for kurs, besvarelse av høringer, godkjenning av gruppeveiledere 
mm. Pandemien har satt sitt preg på mange av sakene. 
  
 Obligatorisk etterutdanning for spesialister i arbeidsmedisin 
Legeforeningen vedtok i landsstyre i 2016 at det skulle etableres obligatorisk etterutdanning for alle 
legespesialiteter. De fagmedisinske avdelingene og spesialitetskomiteene ble i 2019 bedt om å 
etablere en arbeidsgruppe for arbeidsmedisin for å konkretisere faglig innhold og aktiviteter og 
utarbeide forslag til retningslinjer.  
 
Arbeidsgruppen for arbeidsmedisin har vært representert med følgende medlemmer: 
 
Kjersti Skantze, NFAM 
Ingrid Sivesind Mehlum, NFAM 
Kjersti O Sæther, NFAM 
Elin Watts, spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin 
Mari K Nordseth, spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til retningslinjer. Disse var et diskusjonstema på Losby 
seminaret for tillitsvalgte avholdt i februar 2020. Forslag til retningslinjer er videresendt 
Legeforeningen for videre behandling og implementering. 
 
Vårkonferansen 
Den årlige vårkonferansen som var planlagt 23.-24. april var avlyst på bakgrunn av koronapandemien. 
Det planlagte hovedtemaet var «Gjør-kloke-valg kampanjen». For øvrig var det planlagt en sesjon med 
temaet «Hvem er egentlig eksperter på arbeid og helse?», bakgrunn for og diskusjon rundt forskrift om 
tilskudd til ekspertbistand. 
 
Internasjonalt arbeid  
Legeforeningen har to representanter i den arbeidsmedisinske seksjonen av Union of European 
Medical Specialists (UEMS). Det er Yogindra Samant og Brynjar Jakobsen. 
Seksjonens fysiske møter ble i år avlyst grunnet koronasituasjonen 
  
En frivillig europeisk eksamen skulle ha blitt holdt i januar 2020, men har blitt utsatt til juni 2021pga. 
koronasituasjonen. Det er avholdt to digitale møter i år i desember. Temaet var covid-19. Temaene 
som ble drøftet gjeldt status, forebyggende tiltak samt kriterier for godkjenning av covid-19 som 
yrkessykdom i medlemslandene.  Det skal foregå arbeid i 2021 ved seksjonen rundt spørsmål 
angående godkjenning av covid-19 som yrkessykdom og kriterier for tilbakeføring til arbeid etter 



påvist covid-19 infeksjon.  Norge skal bistå i dette arbeidet ved seksjonen i 2021. Det er ikke planlagt 
noen fysiske seksjonsmøter per i dag, men det er planer å gjennomføre digitale seksjonsmøter i år.  
  
Seksjonen har inngått et samarbeid med EU-OSHA i forbindelse med Europeisk kampanjen om 
forebygging av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager.  
 
Seksjonen arbeider aktivt med å synliggjøre arbeidsmedisinske perspektiver for beslutningstakere 
innen EU-systemet 
 
Ramazzini 2020 
I 2020 kom Ramazzini med følgende temanumre: 

1. Tilknytning til arbeidslivet 

2. Helsekontroller og screening 

3. Korona, HMS og fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

4. Arbeidsmedisinerens hverdag 

 
Det har vært endringer i redaksjonen. Petter Kristensen deltok til og med nummer 2, Kristin Planting 
Mølmann deltok til og med nummer 3. Vi takker dem begge for verdifull innsats for Ramazzini. Som 
nye redaksjonsmedlemmer er oppnevnt Signe Lohmann-Lafrenz og Anje Höper.  

Samarbeidet med styrene for Namf og NFAM har fortsatt vært godt. 
 
 
Norsk forening for arbeidsmedisin takker sekretariatet for god bistand og samarbeid også 
gjennom hele «annerledesåret» 2020. 
 
 
 
Styret i NFAM  
 
 
v/leder Kjersti Skantze 



Norsk arbeidsmedisinsk forening

Resultatrapport

Noter Regnskap Regnskap Regnskap

2020 2019 2018

Driftsinntekter

Medlemsinntekter 2 954 270 923 736 937 316
Abonnementinntekter 12 800 10 800 13 500
Kursinntekter 65 598 0 0
Sum driftsinntekter 1 032 668 934 236 950 816

Driftskostnader

Produksjonskostnader 50 632 63 125 41 875
Personalkostnader 3 225 126 264 147 224 853
Fremmedtjenester 4 464 838 462 388 441 756
Kontorhold 21 591 0 782
Reise- og møtekostnader 5 414 534 252 256 272 700
Andre driftsutgifter 0 39 069 2 578
Tilskudd 5 000 -5 000 21 379
Sum driftskostnader 1 181 721 1 075 985 1 005 923

Driftsresultat -149 053 -141 449 -55 107

Finansinntekter/-kostnader

Renteinntekter 7 238 16 239 13 763
Rentekostnader 2 345 2 363 20
Netto finansposter 4 893 13 876 13 743

Resultat -144 160 -127 573 -41 364

Overføringer

Overført til/fra egenkapital -144 160 -127 573 -41 364
Sum overføringer -144 160 -127 573 -41 364
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Norsk arbeidsmedisinsk forening

Balanse

31. desember 31. desember 31. desember

Note 2020 2019 2018

Eiendeler

Omløpsmidler

Kundefordringer 0 2 956 0
Andre kortsiktige fordringer 0 165 648 100 228
Bankinnskudd 6 884 624 855 930 1 049 842
Sum omløpsmidler 884 624 1 024 534 1 150 070

Sum eiendeler 884 624 1 024 534 1 150 070

Egenskapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 842 245 986 405 1 113 978
Årets resultat
Sum egenkapital 7 842 245 986 405 1 113 978

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 000 1 350 0
Trekk og avgifter 32 380 31 780 31 093
Påløpte kostnader 5 000 5 000 5 000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 380 38 130 36 093

Sum egenskapital og gjeld 884 624 1 024 534 1 150 070

Oslo 09. mars 2021

Torp Laila Sæther Kjersti O. Dalen Kari Merete
Leder

Skantze Kjersti Mehlum S. Ingrid Sæther Kjersti O.

Samant Yogindra Jakobsen Brynjar
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Norsk arbeidsmedisinsk forening

Regnskap per aktivitet 2020

Netto Budsjett Netto

Inntekter Kostnader inntekter 2020 inntekter 2019

1000 Administrasjon 7 238 467 183 -459 945 -475 000 -436 637

1100 Styrearbeid 0 4 230 -4 230 -120 000 -108 344

1150 Styret - administrasjon 0 173 404 -173 404 -185 000 -167 249

1501 Kontingent 946 670 0 946 670 910 000 906 636

1550 Kont. Ass. Medl. 7 600 0 7 600 20 000 17 100

2000 Bladet/redaksjonsutvalget 12 800 129 273 -116 473 -160 000 -148 444

3000 Faste utvalg/aktiviteter 0 2 210 -2 210 -10 000 -6 410

3040 Internasjonalt arbeid 0 0 0 -50 000 -4 315

3050 Institusjonsutvalget 0 0 0 0 -25 863

4001 Fylkestillitsutv.(Tariffkurs) 0 119 145 -119 145 -180 000 -142 172

4002 Svalbardkurs 65 598 288 621 -223 023 -495 000 -11 875

1 039 906 1 184 066 -144 160 -745 000 -127 573
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Norsk arbeidsmedisinsk forening

Resultatrapport per aktivitet 2020

Aktivitet Driftskostnader

Medlems Abb.ment Kurs Sum Produk- Personal- Kontor- Fremmed- Reise og Tilskudd Sum Finans- Finans- Netto Sum

inntekter innt. inntekter  driftsinnt. sjonskostn. kostnader hold tjenester møtekost. driftskostn. Innt. kostnader finans resultat

1000 Administrasjon 0                                             464 838 464 838 7 238 2 345 4 893 -459 945

1100 Styrearbeid 0 4 230 4 230 -4 230

1150 Styret - administrasjon 0                 168 076 328 5 000 173 404                 -173 404

1501 Kontingent 946 670 946 670 0                 946 670

1550 Kont. Ass. Medl. 7 600 7 600 0 7 600

2000 Bladet/redaksjonsutvalget 12 800 12 800 50 632 57 050 21 591 129 273                 -116 473

3000 Faste utvalg/aktiviteter 0 2 210 2 210 -2 210

4001 Fagseminar / kurs 0               119 145 119 145                 -119 145

4002 Svalbardkurs 65 598 65 598               288 621 288 621                 -223 023

Sum 954 270 12 800 65 598 1 032 668 50 632 225 126 21 591 464 838 414 534 5 000 1 181 721 7 238 2 345 4 893 -144 160

Driftsinntekter Finansposter

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
CE

CT
2-

K5
ZF

P-
Q

3Q
KE

-M
LF

4A
-1

5O
88

-X
W

EQ
I



Noter til årsregnskapet 2020

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Note 1.  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper, vurderingsregler og
notekrav for små selskap.

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2.  Medlemsinntekter

Den norske legeforening innkrever kontingentene for Namf.

Note 3. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor

Foreningen har ingen ansatte
2020 2019 2018

Honorar/møtegodtgjørelse 200 782 229 248 197 067
Arbeidsgiveravgift 24 344 32 324 27 786
Andre personalkostnader 0 2575

Sum 225 126 264 147 224 853

Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste
pensjon.

Godgjørelse til ledelsen Styrehonorar

Andre

ytelser Sum

Styrets leder 75 392 494 75 886
Øvrige medl. styre 75 390 1 862 77 252
Redaksjonskomiteen (4 medlemmer) 50 000 280 50 280
Sum 200 782 2 636 203 418

Det er i 2020 kostnadsført honorar til revisor med kr 18 438 inkl. mva, der hele beløpet gjelder
ordinær revisjon.

Norsk arbeidsmedisinsk forening Noter 2020
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Note 4. Fremmedtjenester
Beløp

Revisjonshonorar 18 438
Sekretariatstjenester Dnlf 446 400
Sum 464 838

Note 5. Reise- og møtekostnader
Beløp

Styre 4 558
Svalbardkurs 288 621
Faste utvalg/aktiviteter 2 210
Fagseminar 119 145
Sum 414 534

Note 6. Innestående bank

Av innestående på bankkonto er kr 26 454 bundet på skattetrekkskonto. Herav er
kr 25 252 skyldig skattetrekk.

Note 7. Egenkapital
Egenkapital

Egenkapital per 01.01.2020 986 405
Årets resultat -144 160
Egenkapital per 31.12.2020 842 245

Norsk arbeidsmedisinsk forening Noter 2020

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
CE

CT
2-

K5
ZF

P-
Q

3Q
KE

-M
LF

4A
-1

5O
88

-X
W

EQ
I



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kjersti Aksnes Skantze
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5997-4-748530
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-09 13:10:46Z

Brynjar Jakobsen
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5997-4-1486305
IP: 109.247.xxx.xxx
2021-04-09 14:49:51Z

Kjersti Oddvarsdatter Sæther
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5999-4-2895805
IP: 92.220.xxx.xxx
2021-04-09 15:45:19Z

Kari Merete Dalen
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5995-4-142195
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-11 13:01:02Z

Laila Margrethe Torp
Styreleder
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5998-4-954737
IP: 80.213.xxx.xxx
2021-04-11 18:06:04Z

Yogindra Subhash Samant
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5997-4-658532
IP: 84.209.xxx.xxx
2021-04-11 18:10:23Z

Ingrid Alethe S Mehlum
Styremedlem
På vegne av: Norsk arbeidsmedisinsk forening
Serienummer: 9578-5999-4-2906350
IP: 84.208.xxx.xxx
2021-04-16 09:26:20Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
CE

CT
2-

K5
ZF

P-
Q

3Q
KE

-M
LF

4A
-1

5O
88

-X
W

EQ
I



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo

Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til årsmøtet i Norsk arbeidsmedisinsk forening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk arbeidsmedisinsk forenings årsregnskap som viser et underskudd på kr 144 160.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også
ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.



Revisors beretning 2020 for Norsk arbeidsmedisinsk forening

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 9. april 2021
RSM Norge

Trine Angell-Hansen
Statsautorisert revisor



 
 
 
RSM Norge AS 
Postb 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 
 
 

Oslo, den 9. april 2021 
 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Norsk Arbeidsmedisinsk 
forening som ble avsluttet den 31.12.2020 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet 
i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 

• Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 
• Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

• Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

• Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

• Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.  

 
• Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 

vurdert foreningens evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

• Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  
 

• Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

• Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til 
årsregnskapet. 
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• Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av foreningen. 

 
• Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 

noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter  
 

• Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§.7-44 og 7-45 gir regnskapet med noter 
fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med daglig leder, styrets leder, øvrige 
styremedlemmer, generalsekretær og andre ledende ansatte om godtgjørelse, pensjon og 
sluttvederlag fra foreningen, samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styret, ledende 
ansatte og øvrige nærstående 
 

Andre opplysninger gitt til revisor 
 

• Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra årsmøter og styremøter, frem til avleggelse av regnskapet 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

• Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 

som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen og som involverer ledelsen, ledende 
personer med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor 
misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 

misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

• Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav. 
 
 

 
På vegne av Norsk Arbeidsmedisinsk forening 
 
 
.......................         
Styrets leder, Laila Margrethe Torp         

 
 
 
 
2 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Laila Margrethe Torp
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-954737
IP: 80.213.xxx.xxx
2021-04-11 18:07:41Z
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Norsk forening for arbeidsmedisin

Resultatrapport

Note Regnskap Regnskap Regnskap

2020 2019 2018

Driftsinntekter

Medlemsinntekter 2 367 073 282 166 288 310

Kursinntekter 0 271 100 458 830
Sum driftsinntekter 367 073 553 266 747 140

Driftskostnader

Personalkostnader 3 110 383 114 796 230 711
Kontorhold 0 0 222

Fremmedtjenester 4 66 888 61 925 85 193
Reise- og møtekostnader 5 14 368 250 419 193 383
Tilskudd 5 000 5 000 15 000
Andre driftsutgifter 8 100 452 7 323
Sum driftskostnader 204 739 432 592 531 832

Driftsresultat 162 334 120 674 215 308

Finansinntekter/-kostnader

Renteinntekter 6 506 13 701 6 899
Rentekostnader 1 237 1 266
Netto finansposter 5 269 12 435 6 899

Resultat 167 603 133 109 222 207

Overføringer

Overført til/fra egenkapital 167 603 133 109 222 207
Sum overføringer 167 603 133 109 222 207
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Norsk forening for arbeidsmedisin

Balanse

31. Desember 31.Desember 31.Desember

Note 2020 2019 2018

Eiendeler

Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer 0 6 179 0
Bankinnskudd 6 1 070 122 886 930 760 966
Sum omløpsmidler 1 070 122 893 109 760 966

Sum eiendeler 1 070 122 893 109 760 966

Egenskapital og gjeld

Annen egenkapital 7 1 042 248 874 645 741 536
Sum opptjent egenkapital 1 042 248 874 645 741 536

Kortsiktig gjeld

Lerverandørgjeld 5 000 3 950 0
Trekk og avgifter 17 872 9 512 14 428
Påløpte kostnader 5 000 5 000 5 000
Sum kortsiktig gjeld 27 872 18 462 19 428

Sum egenskapital og gjeld 1 070 122 893 109 760 965

Oslo 9. mars 2021

Skantze Kjersti Dalen kari Merete Samant Yogindra
Leder

Torp Laila Mehlum S. Inrid Sæther O. Kjersti

Jakobsen Brynjar
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Norsk forening for arbeidsmedisin

Resultatrapport per aktivitet 2020

Aktivitet

Medlems Kurs Sum Personal- Fremmed- Reise og Tilskudd Andre Sum Finans- Finans- Netto Sum

inntekter inntekter  driftsinnt. kostnader tjenester møtekost. driftskost. driftskostn. Innt. kostnader finans resultat

1000 Administrasjon 0                66 888 66 888 6 506 1 237 5 269 -61 619

1100 Styrearbeid 0 9 725 9 725 -9 725

1150 Styret - administrasjon 0 110 383                             5 000 115 383             -115 383

1200 Vår/høstkonferanse 0 4 643 8 100 12 743             -12 743

1501 Kontingent 367 073 367 073 0             367 073

Sum 367 073 0 367 073 110 383 66 888 14 368 5 000 8 100 204 739 6 506 1 237 5 269 167 603

Driftsinntekter FinansposterDriftskostnader

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SI

LJ
E-

G
1K

6T
-X

4H
N

W
-T

15
YD

-3
G

CK
3-

XW
E6

B



Norsk forening for arbeidsmedisin

Regnskap per aktivitet 2020

ok ok

Netto Budsjett Netto inntekter

Inntekter Kostnader inntekter 2020 2 019

1000 Administrasjon 6 506 68 125 -61 619 -70 000 -49 490

1100 Styrearbeid 0 9 725 -9 725 -20 000 -9 710

1150 Styret - administrasjon 0 115 383 -115 383 -120 000 -114 796
1200 Vårkonferanse 0 12 743 -12 743 106 000 29 939
1501 Kontingent 367 073 0 367 073 285 000 282 166
3000 Faste utvalg/aktiviteter 0 0 0 -20 000 -5 000
4005 Kurs i psykososiale/org arblivet 0 0 0 0 0
Sum 373 579 205 976 167 603 161 000 133 109
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Noter til årsregnskapet 2020

Norsk forening for arbeidsmedisin

Note 1.  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper, vurderingsregler og
notekrav for små selskap.

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2.  Medlemsinntekter

Den norske legeforening innkrever kontingentene for Nfam.

Note 3. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor

Foreningen har ingen ansatte
2020 2019 2 018

Honorar 98 216 100 610 202 200

Arbeidsgiveravgift 12 167 14 186 28 510

Sum 110 383 114 796 230 710

Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste
pensjon.

Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar

Andre

honorar

Andre

ytelser Sum

Styrets leder 60 314 0 0 60 314

Øvrige medl. styre * 37 902 0 0 37 902
Sum 98 216 0 0 98 216

* Det er i 2019 blit utbetalt kr. 12.358,- for mye i honorar som er utbetalt minder i 2020.

Norsk forening for arbeidsmedisin Noter 2020
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Det er i 2020 kostnadsført honorar til revisor med kr 19 688,- .

Note 4. Fremmedtjenester

Beløp

Revisjonshonorar 19 688

Sekretariatstjenester Dnlf 47 200
Sum 66 888

Note 5. Reise- og møtekostnader

Beløp

Styrearbeid 9 725

Vår/Høstkonferanse 4 643
Sum 14 368

Note 6. Innestående bank

Av innestående på bankkonto er kr 14 210,- bundet på skattetrekkskonto. Herav er
kr 13 937,- skyldig skattetrekk.

Note 7. Egenkapital
Egenkapital

Egenkapital per 01.01.2020 874 645
Årets resultat 167 603
Egenkapital per 31.12.2020 1 042 248

Norsk forening for arbeidsmedisin Noter 2020
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kjersti Aksnes Skantze
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5997-4-748530
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-09 13:12:36Z

Brynjar Jakobsen
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5997-4-1486305
IP: 109.247.xxx.xxx
2021-04-09 14:52:32Z

Kjersti Oddvarsdatter Sæther
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5999-4-2895805
IP: 92.220.xxx.xxx
2021-04-09 15:40:51Z

Yogindra Subhash Samant
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5997-4-658532
IP: 84.209.xxx.xxx
2021-04-10 03:49:36Z

Kari Merete Dalen
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5995-4-142195
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-11 13:01:51Z

Laila Margrethe Torp
Styreleder
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5998-4-954737
IP: 80.213.xxx.xxx
2021-04-11 18:04:17Z

Ingrid Alethe S Mehlum
Styremedlem
På vegne av: Norsk forening for arbeidsmedisin
Serienummer: 9578-5999-4-2906350
IP: 84.208.xxx.xxx
2021-04-16 09:27:24Z
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo

Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til årsmøtet i Norsk forening for arbeidsmedisin

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk forening for arbeidsmedisins årsregnskap som viser et overskudd på kr 167 603.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også
ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.



Revisors beretning 2020 for Norsk forening for arbeidsmedisin

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 9. april 2021
RSM Norge

Trine Angell-Hansen
Statsautorisert revisor



 
 
 
RSM Norge AS 
Postb 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 
 
 

Oslo, den 09.april 2021 
 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Norsk forening for 
arbeidsmedisin som ble avsluttet den 31.12.2020 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt 
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god 
regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 

• Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 
• Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

• Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

• Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

• Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.  

 
• Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 

vurdert foreningens evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

• Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  
 

• Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

• Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til 
årsregnskapet. 
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• Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av foreningen. 

 
• Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 

noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter  
 

• Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 (evt.7-44 og 7-45 eller 7-31b og 
7-32) gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med daglig 
leder, styrets leder, øvrige styremedlemmer, generalsekretær og andre ledende ansatte om 
godtgjørelse, pensjon og sluttvederlag fra foreningen, samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser 
gitt til styret, ledende ansatte og øvrige nærstående 
 

Andre opplysninger gitt til revisor 
 

• Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra årsmøter og styremøter, frem til avleggelse av regnskapet 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

• Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 

som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen og som involverer ledelsen, ledende 
personer med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor 
misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 

misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

• Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav. 
 
 

 
På vegne av Norsk forening for arbeidsmedisin 
 
 
.......................         
(Styrets leder)         

 
 
 
 
2 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Laila Margrethe Torp
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-954737
IP: 80.213.xxx.xxx
2021-04-11 18:07:41Z
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Sak 9a – Budsjett Namf 2021 

 

 

 



Sak 9b – Budsjett NFAM 2021 

 

 

 

 



10. Saker meldt fra styret og medlemmer til behandling 
 
Styret foreslår endringer i vedtektene. Strykning vises som gjennomstreking og tillegg vises i 
rødt. 
 
Sak 10 a: Endringer i Namfs vedtekter:  
 
"I Namfs vedtekter § 5 gjøres følgende endringer. 
 

Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske 
institusjoner skal være representert i styret. I tillegg skal en representant oppnevnt av 
avdelingsledermøte for de arbeidsmedisinske institusjonene ha møte- og talerett som 
observatør på styremøtene. 

Styret velges av årsmøtet i år med ulike tall. 
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Leder og nestleder representerer Namf i 
Legeforeningens landsstyre. Styret velger Namfs øvrige representanter og varaer til 
Legeforeningens landsstyre, herunder eventuelle suppleringer. 

Det velges 2 vararepresentanter til styret. Vararepresentanter trer bare inn ved varig forfall. 
Leder bestemmer saksliste og når styret skal ha møte. 
Styret er beslutningsdyktig når 4 - fire av styrets medlemmer er til stede.  
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret har anledning til å leie sekretærhjelp." 

Bestemmelsen vil etter endringene lyde: 
 

"Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske 
institusjoner skal være representert i styret. I tillegg skal en representant oppnevnt av 
avdelingsledermøte for de arbeidsmedisinske institusjonene ha møte- og talerett som 
observatør på styremøtene. 

Styret velges av årsmøtet i år med ulike tall. 
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Leder representerer Namf i Legeforeningens 
landsstyre. Styret velger Namfs øvrige representanter og varaer til Legeforeningens 
landsstyre, herunder eventuelle suppleringer. 

 
Sak 10 b: Endringer i NFAMs vedtekter:  
 
I NFAMs vedtekter § 4, annet ledd foreslås følgende endring: 
 

Leder (og når NFAM har to representanter: også nestleder) representerer NFAM i 
Faglandsrådet Legeforeningens landsstyre. Styret velger eventuelle ytterligere delegater til 
faglandsrådet, herunder varaer og eventuelle suppleringer. 
Ved varig forfall av styremedlem trer varemedlemmene inn i den rekkefølge de er valgt. 
Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems. 
 
Vedtektenes § 4 vil etter endringene lyde: 



"Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske 
institusjoner skal være representert i styret. Styret velges av årsmøtet i år med ulike tall. 
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Det velges to varamedlemmer til styret. Alle 
velges av og på årsmøtet, med funksjonstid fra 1. september samme år. Styret og 
varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted. 

Leder representerer NFAM i Faglandsrådet. Styret velger eventuelle ytterligere delegater til 
faglandsrådet, herunder varaer og eventuelle suppleringer. 
Ved varig forfall av styremedlem trer varemedlemmene inn i den rekkefølge de er valgt. 
Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems. 

Styret er beslutningsdyktig når 4 – fire - av styrets medlemmer er til stede. 
Styret skal lede foreningens virksomhet i henhold til lover, vedtak og budsjett som fastsettes 
av årsmøtet og skal arbeide for utbredelse av foreningens formål mellom årsmøtene." 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar endringer i Namfs vedtekter § 5 og NFAMS vedtekter § 4 i tråd med 
innstillingen. 
 
 




