
	  

 
Norsam studietur og arbeidsmøte, 20-22 april 2016 
København 
 
Deltakere: Inger Marie Fosse, Siri Hauge, Hege-Kristin Aune Jørgensen, Kristian Onarheim 
(delvis), Tom Sundar (delvis), Leif Edvard Vonen, Henning Mørland (referent) 
Forfall: Marit Voltersvik 
 
Studiebesøk 21.04.2016  
 
WHO Eurupa: Eget program. 
København Universitet, Center for almenmedicin: Eget program 
 
Arbeidsmøte 22.04.2016 
 
Sak 16/4-1 Høringssaker 
Oppsummering og oppgavefordeling: 
• Innspill til handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021. Frist 28.4. Ansvarlig: Inger Marie. 
• Forskriftsendring for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksine. Frist 28.4. 

Ansvarlig: Leif. 
• Variasjon, overforbruk og underforbruk i helsetjenesten. Frist 6.6. Ansvarlig: Siri.   
• Retningslinje for diabetes. Frist 6.5. Ansvarlige: Tom og Hege 
• Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus, Frist 27.5. Ansvarlig: Kristian 
 
I disse sakene avgir ikke Norsam høringssvar: 
• Kvalitet i høyere utdanning – frist 28. april 
• Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. 
• Retningslinje utredning og behandling kjeveleddsplager/tyggemuskulatur – frist 2. mai 
• Opplæringstiltak for medisinsk koding – frist 2. mai 
• IHE XDS profil for metadata – frist 9. mai 
 
 
Sak 16/4-2 Spesialistutdanning 
• Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å utvikle en ny modell for 

spesialistgodkjenning basert på læringsmål. Foreløpig uklart hvilken betydning dette vil 
få. Mulighet for nærmere avklaring i seminar som arrangeres av Spesialitetsrådet 2-3 
mai. Henning og Frantz (spes komite) deltar fra samfunnsmedisin. 

• Norsam og Spesialitetskomiteen har søkt om endring av spesialistreglene for 
tjenestekrav (fjerne krav til tjeneste på to forvaltningsnivåer) 

• Det er utdannet få spesialister i samfunnsmedisin, og det er flere eksempler på 
kandidater som ikke sender søknad om spesialistgodkjenning til tross for gjennomført 
spesialistutdanning. Utfordring som må følges opp. Tas opp i møte med 
spesialitetskomite og på veiledersamling.  

 
Sak 16/4-3 Landsstyremøte 
Siri er delegat for Norsam. Oslo 24-26 mai.  
 
 
 



Sak 16/4-4 Ledelse i primærhelsetjenesten  
Rapport fra arbeidsutvalg og videre prosjektskisse er utsendt. Frantz Leonard Nilsen har 
vært representant for samfunnsmedisin. Det er viktig at samfunnsmedisin fortsatt medvirker i 
arbeidet.  
 
Sak 16/4-5 Forskning - Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)  
Norsam er observatør i utvalget som består av repr fra Af, Nfa og de fire allmenn- og 
samfunnsmedisinske universitetsinstituttene. Henning har vært Norsams observatør med Siri 
som vara. Fra høsten overtar Siri som Norsams observatør med Tom som vara.  
 
Sak 16/4-6 Årsmøtekurs, årsmøte og regnskap  
Fredrikstad 16-17 juni. Foreløpig regnskap er utsendt og kommentert i styremøte. Ansvar for 
årsmelding og andre saksdokumenter: Henning. Årsmøtekurs er annonsert og program 
ligger på Norsams hjemmeside. Deltakelse på årsmøte/årsmøtekurs er i utgangspunktet 
obligatorisk for styremedlemmer. 
 
Sak 16/4-7 Ny lærebok i samfunnsmedisin  
Oppstartmøte i Trondheim i 2015. Oppfølging med to dagers seminar på Kongsvold 30-31 
mai. Eget program vedlagt. Leif har fått tid til innledning. Det kan være en fordel å ha to 
representanter fra Norsam. Tom har samtidighetskonflikt. Marit forespørres. 
 
Videre styremøter: 
 
- Det gjennomføres et styremøte i tilslutning til årsmøte/årsmøtekurs 16-17 juni. 
 
- Telefonmøte i begynnelsen av september 2016 (ønsket tidspunkt kl 17) 
 
- Møte i forbindelse med PMU (Oslo), tentativt tidspunkt onsdag 26.10 kl 16-20 
 
- Undersøke mulighet for styremøte som kombineres med dialogmøte med Institutt for 
allmenn- og samfunnsmedisin v/NTNU (Trondheim) torsdag 8.12. Leif.  
 
 
 


