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1. STYRETS ARBEID 
 
1.1 Styrets sammensetning 
 
Styrets sammensetning fra 1.9.2013-31.8.2015 
(valgt på årsmøte i 2013) 
 
Henning Mørland (leder) 
Hege Kristin Aune-Jørgensen (v) 
Inger Marie Fosse 
Siri Helene Hauge 
Jan Magne Linnsund (v) 
Marit Voltersvik 
Leif Edvard Vonen 
 
Årsmøtet velger leder og styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. Styret konstituerer seg selv med 4 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter og deltar i 
styrearbeidet på lik linje med ordinære styremedlemmer. 
 
1.2 Styremøter og saker 
 
Styrets møteaktivitet i 2014: 
• Telefonmøte 21 januar 2014 
• Styremøte 13 mars 2014, Røros 
• Telefonmøte 23 april 2014 
• Styremøte 6 mai 2014, Bergen 
• Telefonmøte 24 juni 
• Styremøte 2 september 2014, Gardermoen 
• Styremøte 19 november 2014, Glasgow 
 
Styret gjennomførte arbeidsmøte og studietur til Glasgow i november 2014, kombinert med deltakelse 
på den europeiske folkehelsekonferansen (EUPHA). LSA-styret gjennomførte også tilsvarende 
studietur og konferansedeltakelse. 
 
Videre har løpende styrearbeid som høringssvar vært behandlet på e-post. 
 
1.3 Sekretær- og støttefunksjoner 
 
Foreningen har ingen ansatte. Administrativt arbeid utføres av leder og styremedlemmer, med unntak 
av økonomi og revisjon. 
Norsam har inngått avtale med Sjølyst Regnskap om økonomi- og regnskapstjenester fra 1.9.2011. 
Norsam har inngått avtale med Kjelstrup & Wiggen om revisjon fra og med regnskapsåret 2009. 
 
1.4 Høringsarbeid og høringsuttalelser 
 
Norsam har avgitt høringsuttalelser i 16 saker. Inger Marie Fosse har vært ansvarlig for 
høringsarbeidet i styret. 
– Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og 
velferdsområdet 
– Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 
– Veileder for psykososiale tiltak etter kriser, ulykker og katastrofer 
– Praksiskonsulentordningen 
– Endringer i alkoholloven 
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– Prosedyrer for rusmiddeltesting 
– Prioriteringsutvalget – om over- og underbehandling 
– Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon fra 75-80 år 
 
– Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 
- Akuttmedisinforskriften 
- Innspill til ny folkehelsemelding 
– Ny spesialitetsstruktur 
– Multiresistente antibiotika 
– Utvidet rett for helsesøstre og jordmødre til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler 
– Akuttutvalgets delrapport: Akuttmedisinsk tjeneste utenfor legevakt 
– Ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS 
 
1.5 Valgkomite 
 
Trude Margrethe Arnesen, Grete Fosse og Rolf Martin Tande er valgt for perioden 2013-2015 
 
 
2. SPESIALITETSKOMITE 
 
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2014-2017 har følgende sammensetning: 
 
Frantz Leonard Nilsen (leder) 
Kristine Asmervik 
Anne Helen Hansen 
Ragnar Hermstad 
Signe Marit Tørresen-Gajek  
Raymond Dokmo (varamedlem) 
Inger Marie Fosse (varamedlem) 
Lars Meyer Myklestad (varamedlem) 
 
Spesialitetskomiteen utpekes av Sentralstyret i Legeforeningen etter forslag fra den fagmedisinske 
foreningen og eventuelt yrkesforeninger. 
 
 
3. MEDLEMSSITUASJON 
 
Norsam hadde 360 hovedmedlemmer og 102 assosierte medlemmer ved utgangen av 2014. Dette er en 
svak økning fra fjoråret. Det skal bemerkes at 125 av medlemmene er over 67 år, mens 104 
medlemmer er mellom 60 og 67 år. Det er således et betydelig behov for rekruttering til faget. 
 
 
4. SPESIALISTUTDANNING 
 
Spesialistutdanningen består av krav til tjeneste i samfunnsmedisinsk stilling, gruppeveiledning og 
kurs. Spesialistreglene i samfunnsmedisin ble revidert i 2006. Frem til juli 2016 gjelder 
overgangsregler og mulighet for spesialistgodkjenning etter nye eller gamle regler, eller en 
kombinasjon av disse.  
 
Helsedirektoratet startet et større utredningsarbeid om fremtidig spesialtetsstruktur og -innhold for alle 
spesialiteter i 2012, og arbeidet forventes sluttført i 2015. Utredningen har hatt et underprosjekt for 
allmenn- og samfunnsmedisin (SISAM).  
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Fra 2012 ble det etablert fast funksjon som veilederkoordinator i samfunnsmedisin i 20% stilling i 
Legeforeningens utdanningsavdeling. Astrid Rutherford innehar denne funksjonen. 
Utdanningshåndbok i samfunnsmedisin ble ferdigstilt og publisert i oktober 2012. 
   
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.  
 
Følgende utdanningskurs er gjennomført i 2014: 
• Kurs A - Introduksjonskurs, Primærmedisinsk uke, Oslo, oktober 
• Kurs B - miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid, Kristiansand, september 
• Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn, Sola, februar  
• Kurs E - Helserett og saksbehandling, Drammen, november 
• Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling, Bodø, oktober 
• Kurs I - Internasjonalt helsearbeid, Bergen, mai  
 
Det ble godkjent 21 nye spesialister i samfunnsmedisin i 2014, og dette er det høyeste antallet etter 
revidering av spesialistregelverket. Antall nye godkjente spesialister har denne utviklingen: 
 

 
 
 
 
5. FAGLIGE AKTIVITETER 
 
Norsam har i 2014 fortsatt arbeidet med å styrke spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, samt å 
styrke aktiviteten i de samfunnsmedisinske miljøene nasjonalt.  
 
Norsam var arrangør for Samfunnsmedisinsk uke på Røros i mars 2014, med årsmøtekurs i 
samfunnsmedisin med årsmøter for LSA og Norsam. Arrangementet hadde hovedtema: 
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• Presentasjon av de samfunnsmedisinske universitetsmiljøene og forhold med grunnutdanning og 
spesialistutdanning i samfunnsmedisin 

• Samfunnsmedisin i et utvidet kulturelt og geografisk perspektiv 
• Utvikling av helsetjenesten, politikk og ledelse 
 
Norsam har også vært arrangør for det tradisjonsrike Sundvoldenseminaret, som i 2014 hadde tema 
Storbymedisin og prioriteringer. 
 
 
6. ØKONOMI 
 
Resultatregnskapet for 2014 viser et positivt driftsresultat på kr 180 448. Årsresultat for 2013 viste til 
sammenligning et driftsresultat på kr 248 365. Resultatregnskap og revisoruttalelse er vedlagt. 
 
Utdanningsfond: Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011, som ble hjemlet i foreningens vedtekter  
(§ 11). Årsmøtet har tidligere avsatt deler av overskuddet fra 2010, 2011, 2012 og 2013 i 
utdanningsfondet. Styret foreslår at kr 100 000 av overskuddet for 2014 overføres til utdanningsfondet.  
Innestående beløp på utdanningsfondet vil være kr 519 339 pr 31.12.2014 lagt til grunn slik 
disponering. 
 
I 2014 er det utbetalt kr 13 890 fra utdanningsfondet til formålet. I samarbeid med spesialitetskomiteen 
vil styret arbeide for å gjøre fondet bedre kjent og mer tilgjengelig for aktuelle søkere og formål.  
 
Budsjett 2016: Styrets forslag til budsjett baserer seg på videreføring av seneste års aktivitetsnivå. 
 
 
7. UNDERUTVALG OG REFERANSEGRUPPER 
 
Norsam deltar i flere utvalg, referansegrupper og arbeidsgrupper. Som hovedprinsipp tilstrebes at 
foreningen er representert med tillitsvalgte (prinsipp om gjennomgående representasjon): 
 
Landsstyrerepresentanter: Inger Marie Fosse og Henning Mørland 
Kursutvalg: Siri Hauge, Jan Magne Linnsund, Henning Mørland 
Styringsgruppe Primærmedisinsk uke (lederne av eierforeningene): Henning Mørland 
Hovedkomite Primærmedisinsk uke 2014: Siri Helene Hauge og Finn Bovim 
Norsk senter for disktriktsmedisin (NSDM), styringsgruppe: Marit Voltersvik / Henning Mørland  
Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg: Hege Kristin Aune Jørgensen 
Norsk resuscitasjonsråd: Jan Magne Linnsund 
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL): Henning Mørland 
Noklus: Marit Voltersvik 
Noklus, rådgivningsgruppe laboratorievirksomhet i hjemmesykepleien: Karianne Bergmann 
Legeforeningens arbeidsgruppe legevakt: Leif Vonen 
Arbeidsgruppe for revisjon av veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste: Ingunn Haakerud 
Styringsgruppe for revisjon av veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste: Marit Voltersvik  
Arbeidsgruppe for revidering av veileder om vold i nære relasjoner: Martin Haugen 
Nettverk seksuelt overførbare sykdommer: Inger Hilde Trandem 
System MSIS: Trude Arnesen og Henning Mørland (vara) 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg: Henning Mørland og Siri Helene Hauge (vara) 
Referansegruppe planveileder pandemisk influensa: Kristin Cotta Schønberg, Tore Steen 
Styringsgruppe for Legeforeningens frist meg inn i ledelse: Astrid Rutherford  
 


