
	

 
Norsam styremøte 
Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin, torsdag 8.12.2016 
 
Deltakere: Inger Marie Fosse, Siri Hauge, Hege-Kristin Aune Jørgensen, Kristian Onarheim 
Marit Voltersvik, Leif Edvard Vonen, Henning Mørland (referent) 
Forfall: Tom Sundar 
 
I) Dialogmøte ISM kl 1000-1345 inkl lunsj 
Se egen saksliste 
Hva er samfunnsmedisin: Michael 2/2016 
http://michaelquarterly.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=237591 
 
II) Norsam styremøte kl 1400-1700 
 
Sak 16/12-1 Orientering vedr PMU 
Saksdokumenter oversendt fra Tom. Kort gjennomgang ettersom Tom måtte melde forfall. 
Norsam stiler seg positiv til planer fra hovedkomiteen.  
 
Sak 16/12-2 Årsmøte/årsmøtekurs 2017 
Felles samfunnsmedisinsk arrangement med LSA.  Trondheim tors-fre 7-8 sept 2016. 
Torsdag-fredag 7-8 sept 2017. Trondheim.  
Henning kontakter aktuelle hotell for tilbud. Kristian undersøker mulighet for sosialt program 
med middag torsdag 7.9. 
Årsmøtekurset planlegges med to hovedtema:  
Tema 1: eHelse / Helseplattform Midt Norge (Stikkord og mulige bidragsytere: en innbygger 
en journal, direktorat for eHelse Nasjonal IKT; Helseplattform, Norsk helsenett, NPR, 
kommuneinnspill) 
Tema 2: Oppspill, flere aktuelle muligheter: samhandlingsreformen (psyk helse i 
døgntilbud?), kompetanse og ressursulikheter kommune- og spes helsetj, rehabilitering – 
oppgavefordeling – innhold – tjenestenivå, samfunnnsmedisinsk forskning, HUNT og 
biobank, persontilpasset medisin (obs kostnadsdrivende), prioritering, skjevfordeling i 
ressursbruk (20/80) 
 
Sak 16/12-3 Høringssaker 
Tom: utkast til nasjonal faglige retningslinjer demens 
Marit: barnevern 
Siri: enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata 
NOU samvittighet i arbeidslivet: prioriteres ikke 
Inger Marie: rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern 
NOU Kvinnslandsutvalget: Kristian vurderer 
 
Sak 16/12-4 Spesialistutdanning 
Regelendring til tjenestekrav til vurdering i Helsedirektoratet. Det forventes snarlig avklaring.  
 



 
Sak 16/12-5 Råd og utvalg 
Norsam forlenger ikke observatørrollen i Norsk rescituiasjonsråd når Jan Magne nå fratrer. 
Henning melder fra.  
Styringsgruppe NSDM: Se referat fra styringsgruppemøte. Hvis aktuelt at Norsam fortsatt 
skal ha representasjon er Hege innstilt på å fortsette i vervet. Henning avklarer.  
Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet: Ikke aktuelt for Norsam å fremme egen kandidat 
ettersom samfunnsmedisin v/LSA er representert.  
 
Sak 16/12-6: Oppfølging av årsmøtevedtak 
Årsmøtets vedtak:  Årsmøtet tar saken til orientering. Saken oversendes til styret for videre 
behandling. Styret orienterer årsmøtet i 2017 om saken. 

Styrets vurdering:  
Søke AFU om navneendring til ”allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsutvalg” 
Informere og reklarmerer for vårt eget ”Norsam-fond” 
Styret går ikke inn for et eget samfunnsmedisinsk forskningsfond. Ikke hensiktesmessig, 
administrative kostnader.  
Samfunnsmedisinske prosjekter på forskerlinjene, jf dagens dialogmøte med NTNU.  
 
Eventuelt 
Siri orienterte fra FaMe. Utvalg skal vurdere fagmedisinsk aksen i Legeforeningen 
 
Neste styremøte: Skype/telefonmøte, torsdag 9.2 kl 0800-0900  
 
Planlegger et dialogmøte med UiO i løpet av våren? Henning avklarer.  
 
 


