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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 1.9.2017-31.8.2019, valgt på årsmøtet i 2017:
Leder:
Styremedlemmer:

Henning Mørland
Hege Kristin Aune-Jørgensen
Tone Bruun
Inger Marie Fosse
Guro Steine Letting
Anne Kveim Lie
Kristian Onarheim
Tom Sundar

Styret har konstituert seg og fordelt oppgavene:
Nestleder: Tom Sundar tom 30.6.2018, Guro Steine Letting fra 1.7.2018
Høringsansvarlig: Inger Marie Fosse
1.2 Styremøter og saker
Styrets møteaktivitet i 2018:
• Telefonmøte 8. mars
• Styremøte og dialogmøte med UiB 5. april
• Styremøte 5. juni
• Styremøte 23. oktober
Videre har løpende styrearbeid som høringssvar blitt behandlet på e-post.
1.3 Administrasjons- og støttefunksjoner
Foreningen har ingen ansatte. Styreleder har også funksjon som daglig 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 26 saker. Dette er i samme størrelsesorden som foregående år.
Oversikt over høringsuttalelser i 2019:
– Pakkeforløp psykisk helse og rus
– Fra Rådet for legeetikk: Kartlegge etiske utfordringer innen samfunnsmedisin
– Landsstyresak – Lovendringer- Komiteer og råd for ivaretakelse av legeforeningens arbeid med
spesialist- og etterutdanningen
– Intern høring – landsstyresak- lovendringsforslag – deltakelse på medlems- og årsmøter via
digitale løsninger
– Intern høring – landsstyresak- kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere
kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet
– Landsstyresak – Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger
– Forsalg til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer
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– NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
– Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale
rusmidler
– Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
(spesialistforskriften)
– Forslag til endringer i sprøyteromsordningen
– Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering
– Innspill til ny folkehelsemelding
– Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
– Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for
sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt
mandat for Fylkesmannen
– Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk
dødsmelding).
– Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse
– Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om
helsehjelp i utlandet
– Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3
– Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften
– Intern høring – Forslag om at Legeforeningen utreder og foreslår endret oppgavefordeling mellom
fastleger og andre aktører, sluttført og publisert før kommunevalgkampen 2019 starter
– Intern høring om Praksiskonsulentordningen
– Veileder i vurdering av leger i spesialisering
– Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver
– Forslag om endringer i smittevernloven
– Høring om regionale utviklingsplaner 2035
1.5 Valgkomite
Trude Margrethe Arnesen, Tord Haaland og Sofie Lund Danielsen ble valgt til valgkomite av årsmøtet
i 2017.
1.6 Fagutvalg for leger i spesialisering (Fuxx)
Legeforeningens landsstyre vedtok i 2017 at det skulle etableres fagutvalg for leger i spesialisering
innenfor i alle fagmedisinske foreninger. For samfunnsmedisin ble fagutvalget etablert i november
2017 som et underutvalg av Norsam, med følgende medlemmer: Mette Røkenes, Lars Erik Hansen og
Kristin Sekse

2. SPESIALITETSKOMITE
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2014-2018 har følgende sammensetning
(funksjonsperioden er forlenget med ett år fra Legeforeningen):
Frantz Leonard Nilsen (leder)
Kristine Asmervik
Anne Helen Hansen
Ragnar Hermstad
Inger Marie Fosse
Raymond Dokmo (varamedlem)
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Kristin Sekse (varamedlem)
Lars Meyer Myklestad (varamedlem)
Spesialitetskomiteen utpekes av Sentralstyret i Legeforeningen etter forslag fra den fagmedisinske
foreningen og eventuelt yrkesforeninger.

3. MEDLEMSSITUASJON
Norsam hadde 403 hovedmedlemmer og 89 assosierte medlemmer ved utgangen av 2018. Dette er
en liten 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.
Spesialistregelverket er under omlegging. Norsam har i samarbeidet med spesialitetskomiteen
utarbeidet forslag til læringsmål 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 2018:
• Kurs A - Introduksjonskurs, Primærmedisinsk uke, Oslo, oktober
• Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid, Oslo, mai
• Kurs C - Folkehelsearbeid, Asker, juni
• Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn, Tønsberg, 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, mars
• Kurs I - Global helse, Oslo, november
Kurs A var en del av Primærmedisinsk uke (PMU)
Kurs G ble arrangert av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam
Kurs H og Kurs I har blitt arrangert i faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet
Kurs F ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Oslo
Tabellen nedenfor viser oversikt over antall obligatoriske kurs som har blitt gjennomført og antall
kursdeltakere for perioden 2010-2018:
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År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antall obl kurs
4
3
6
5
6
9
9
9
9

Antall deltakere (samlet)
150
163
290
236
273
334
275
288
385

Deltakere snitt pr kurs
38
54
48
47
46
37
31
32
43

Det har vært høy og stabil kursdeltakelse de seneste årene. Kurstilbudet ble utvidet fra og med 2015
slik at samtlige kurs arrangeres årlig. Det var en tydelig økning i antall kursdeltakere fra 2017 til 2018.
De fleste kursene hadde en begrensning i deltakerantall på 40, mens to kurs ble gjennomført uten slik
begrensning.
Det ble godkjent 31 nye spesialister i samfunnsmedisin i 2018. Dette er det høyeste antall siden 1990tallet. Antall nye godkjente spesialister pr år er vist i figuren:

5. GRUNNUTDANNING
Norsam har de seneste årene hatt økt oppmerksomhet 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 Sem gjestegård i Asker i juni
2018. Dette var en oppfølging av møter som ble arrangert på Kongsvold i 2016 og på Solstrand i 2017.
Norsamstyret hadde dialogmøte med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og
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samfunnsmedisin i Bergen i april 2018. Styret hadde gjennomført tilsvarende dialogmøte med NTNU i
2016 og med UiO i 2017. Møte med universitetsmiljøene i Tromsø står for tur i 2019.

6. KURS OG ANDRE AKTIVITETER
6.1 Årsmøtekurs
Samfunnsmedisinsk årsmøtekurs ble arrangert på Sem gjestegård i Asker i juni 2018. Årsmøtene i LSA
og Norsam ble gjennomført som en del av programmet. Årsmøtekurset hadde fokus på
antibiotikabruk med presentasjoner fra Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten, Senter for
kvalitet i legekontor (SKIL) og Reseptregisteret. Gjør kloke valg kampanjen ble også presentert. Kurs C
om folkehelsearbeid ble arrangert som et parallelt kurs samme sted, og dag to av årsmøtekurset
hadde felles program med dette kurset.
6.2 Primærmedisinsk uke (PMU)
Primærmedisinsk uke ble arrangert i Oslo med 40 kurs innenfor allmenn- og samfunnsmedisin og et
variert tilbud av kulturelle og sosiale arrangement. Tom Sundar var leder av hovedkomiteen for femte
gang. Finn Bovim og Jan Magne Linnsund var Norsams representanter i hovedkomiteen. Guro Steine
Letting var leder av introduksjonskurset i samfunnsmedisin (Kurs A) som ble arrangert på PMU.
Resultatregnskapet for PMU viste opprinnelig et overskudd, og hvor Norsams andel utgjør kr 29.006.
Dette beløpet er inntatt i Norsams årsresultat, jf. kapittel 7 om økonomi. Det viste seg i etterkant at
viktige bilag ikke var kommet med i PMUs regnskap slik at det korrekte økonomiske resultatet var et
driftsunderskudd på 305.571. Dette ble først kjent etter at regnskapene for 2018 var avsluttet.
Norsams andel for å oppnå økonomisk balanse for PMU 2018 utgjør kr 115.880. Dette beløpet er
overført til PMU og må dekkes inn i regnskapsåret for 2019.
6.3 Sundvoldenseminaret
Det tradisjonsrike Sundvoldenseminaret ble arrangert i november 2018 og hadde tema vold som
samfunns- og helseproblem. Fredrikprisen ble tildelt Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde.

7. ØKONOMI
Resultatregnskapet for 2018 viser et negativt resultat på kr 58.294. Dette er tredje år på rad at
foreningen går med et negativt driftsresultat. I 2016 viste resultatregnskapet et underskudd på kr
25.874 mens resultatet for 2017 var et underskudd på kr 64.712. I årene før 2016 har foreningene
gått med overskudd.
Foreningen har solid økonomi og en formålskapital på 2.129.764 ved utgangen av 2018. Et negativt
årsresultat i denne størrelsesorden medfører ingen økonomisk risiko. Underskuddet for 2018 dekkes
av egenkapitalen.
Det reelle resultatet for 2018 var imidlertid et underskudd på kr 174.174 når korrigert resultat for
PMU legges til grunn. Dette får betydning for driftssituasjon og økonomi kommende år.
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. Det ble utbetalt kr 62.309 fra Utdanningsfondet i 2018. Innestående beløp på
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utdanningsfondet var kr 472.588 ved utgangen av året.

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). Som det
fremgår av oversikten nedenfor har det vært endringer som følge av valgperiodens inndeling.

Landsstyredelegat
Faglandsråd i Legeforeningen
Hovedkomite Primærmedisinsk uke (PMU)
SKIL - Senter for kvalitet i legekontor, styremedlem
NOKLUS, styringsgruppe
NSDM, Norsk senter for distriktsmedisin, styringsgruppe
AFU - Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Nettsider og medlemsinformasjon
Arbeidsgruppe medisinsk avstandsoppfølging
Arbeidsgruppe modernisering av folkeregister
Kontaktperson grunnutdanning
Arbeidsgruppe legens rolle i sykmeldingsarbeidet
Innspillsmøte vedrørende vaksinasjonsprogram for
voksne og risikogrupper
Faglig referansegruppe for nasjonalt
vaksinasjonsprogram
Legeforeningenes ressursgruppe for psykiatri og rus
Arbeidsgruppe i Helsedirektoratet om ny
spesialistutdanning

Valgperiode fra 1.9.17Tom Sundar
Guro Steine Letting
Guro Steine Letting
Tom Sundar
Guro Steine Letting
(vara Kristian Onarheim)
Guro Steine Letting
(vara Kristian Onarheim)
Hege Kristin Aune-Jørgensen
Anne Kveim Lie
(vara Tone Bruun)
Henning Mørland
Tom Sundar
Guro Steine Letting
Anne Kveim Lie
Guro Steine Letting
Anne Kveim Lie
Hege Kristin Aune-Jørgensen
Inger Marie Fosse
Henning Mørland
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