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NSAM's årsmelding 1991 

Det har vært avholdt sju styremøter og to telefonmøter. Det ene av disse møtene var 
·avholdt under den første regionale WONCA-kongressen for Europa i Barcelona i 
desember 1990. Her ble flere møter brukt til å diskutere de store linjer i NSAM's historie 
samt framtidige muligheter, begrensninger og målsettinger. 

Jens Eskerud (1990) og Johnny Mjell (1991) har møtt som observatører for 
Fagutvalget/Aplf, Signe Flottorp for OLL og Gunn Aadland for Utpostens redaksjon. 

2. Sekretariat 

May-Brith Mandt ved Institutt for allmennmedisin i Oslo har vært NSAM's sekretær fra 
selskapets stiftelse. Hun er en uunnværlig koordinator og arbeidsmaur i arbeidet med 
telefonhenvendelser, utsending av massepost, praktisk arbeide med kurs etc .. 
Hennes lønn er i dag kr. 1500.- pr. måned. l tillegg betaler NSAM en kompensasjon på 
kr. 10000.- pr. år til Institutt for allmennmedisin for bruk av telefon, porto, kopiering o.a .. 

3. Medlemmer 

For å være fullt medlem av NSAM fordres det at en også er medlem av enten Aplf eller 
011. Pr. 20.8.91 har 791 betalt medlemskontingent for 1991. l årsmeldinga for 1990 er 
det pr. 15.9.90 angitt 820 medlemmer. Styret har besluttet å intensivere verving av 
medlemmer i forbindelse ved kurs ?.L, og ved at det bli laget en ny vervebrosjyre. 

4. Samarbeide med Aplf og 011 og Norsk 
Bedriftslegeforening (NBLF) 

Sammen med de overnevnte foreningene driver NSAM faglig arbeic;l.e med basis i norsk 
allmennmedisin. Oil og Aplf har vært representert med observatører i NSAM's styre
møter. l løpet av året har det vært to møter mellom ledere og nestledere i de fire 
foreningene. Målet har vært å diskutere saker av felles interesse og eventuelt å åpne 
for aktuelle samarbeidstiltak. Det er bestemt at det inntil videre vil bli to slike 
kontaktmøter årlig. 

Foreningene hadde en felles gruppe som var ansvarlig for en presentasjon av første
linjetjenesta under "Helse for alle 1991". 

En komite med me91emmer fra APLF, NSAM og OLL arbeider med planlegginga av 
Primærmedisinsk uke 1992. 
Norsk primærmedisin mot år 2000, "Tenkekomiteen av 1988" var også et samarbeids-
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NSAM's årsmelding 1991 

tiltak der NSAM, 011, Aplf og NBLF deltok i et tenkearbeide omkring vår felles ideologi. 
Anne Hensrud og Åse Schrøder var NSAM's representanter i denne komiteen. 
Komiteens opus ble sendt ut til alle allmennpraktiserende leger våren 1991. Det har 
vært diskutert om ikke innstillinga også burde sendes ut til alle medlemmene i DNLF. 

5. Det felles EDB-utvalg for primærmedisinen 

DNLF påla i januar 1990 spesialforeningene å opprette egen EDB-utvalg. APLF, NSAM 
og OLL vedtok å opprette et felles utvalg med to representanter hver. Fredrik Langballe 
og Karin Rønning har representert NSAM i dette utvalget. Fredrik Langballe har vært 
leder. APLF har vært representert ved Svein Z. Bratland og Arne Svilås og OLL ved 
Gunnar Kvalvaag og Arnt Ole Ree. l året som er gått har utvalget gjennomgått OLL1s 
forslag til Minste Basis Datasett for primærmedisinen. 

6. NSAM•s fond for allmennmedisinsk forskning 

Av fondets avkastning utdeles årlig et stipend på kr. 10000.- til forskningsprosjekter, 
ideutvikling og utredningsoppgaver innen allmennmedisin, eller som reisestipend i 
tilknytning til slike oppgaver. Søkere utenom de sentrale forskningsmiljøene prioriteres. 
Fondsstyret består av Herman Anker, Bente Aschim og Christian Borchgrevink. 

Fondets statutter ble vedtatt på årsmøtet i 1986. 

For 1990-91 var stipendiet delt mellom Benedicte Eskeland, Bergen, fpr et prosjekt om 
jerntilførsel under svangerskap og Marit Krohg, Kristiansund, for et prosjekt om 
kvinnelige legers helsevaner, bl.a. bruk av cytologiske prøver. 

7. Løvetannprisen 

Løvetannprisen er styrets egen pris til en kollega som på en eller annen måte har 
utmerket seg eller gjort en innsats for allmennmedisinen. Prisen består av et litografi av 
Barbara Vagler og kr. 1000.-. Prisen er utlyst i Utposten og Tidsskriftet med frist for 
forslagsstillere til 1. september. 

l 1990 var det Svein Tjåland, Fræna, som mottok prisen. 

o 

8. Arsmøtet 1990 
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Dette var holdt den 13. oktober 1990 i Tyholmen hotell, Arendal. Det var 42 frammøtte 
medlemmer samt representanter fra DNLF, APLF, OLL, Norsk bedriftslegeforening, de 
danske og svenske allmennmedisinske selskap (SFAM/DSAM) samt fra Island. 

Anders Grimsmo og Egil Lehmann (vararepr.) ønsket å gå ut som NSAM's repre
sentanter i Allmennmedisinsk forskningsutvalg. l deres sted ble henholdsvis John _ 
Nessa og May Ruud .valgt inn. Våren 1991 sa May Ruud fra seg sitt verv i forbindelse 
med et lengre utenlandsoppdrag. NSAM's styre valgte Sverre Lundevall, Oslo, inn i 
hennes sted. 

9. Scandinavian Journal of Primary Health Care 

Fra 1984 har NSAM hatt kollektivt abonnement på SJPHC for sine medlemmer. På et 
møte mellom de nordiske allmennmedisinske selskapa under den 6. Nordiske kongress 
i Århus i 1989 ble det bestemt at det skulle velges en_ nasjonal redaktør fra hvert av de 
respektive selskaper. Disse velger så en hovedredaktør. Deretter suppleres med en ny 
nasjonal redaktør fra hovedredaktørens land. Even Lærum er nasjonal redaktør for 
Norge og Christian Borchgrevink er hovedredaktør. Forlaget Almquist og Wiksell står 
som eiere av tidsskriftet. 

1 o. Medlemsbrev 

Det har vært sendt ut 4 medlemsbrev. 

11. Allmennmedisinsk forskningsutvalg 

Det vises til vedlagt årsmelding. 

12. Publiseringsutvalget 

Det vises til vedlagt årsmelding. 

13. Selvevalueringsutvalget 
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Medlemmer av utvalget har vært Bente Aschim, Sonja Fossum, Sten Erik Hessling, 
Olav Rutle og Erik Lindberg. Utvalget har utarbeidet sju skjemaer for sjølevaluering. 
Disse skjemaene kan leveres av NSAM's sekretariat. Våren 1991 underrettet utvalget 
NSAM's styre om. at de i øyeblikket ikke finner noen aktuelle oppgaver som ikke 
allerede er ivaretatt av andre grupperinger in norsk allmennmedisin. NSAM's styre har 
gjort vedtak om å innkalle et par av medlemmene av utvalget for å vurdere om det kan 
være grunnlag for enten å finne fra til nye medlemmer/oppgaver eller eventuelt å legge 
ned utvalget. 

14. Klassifikasjonsutvalget 

Utvalget har hatt to møter og ett telefonmøte. Det vises til separat vedlegg. Arbeidet 
med ICPC har vist seg å være komplisert og har krevd adskillig oppmerksomhet både 
fra styret og lederen. 

15. Etterutdanning av allmennlegens medarbeider 

Etter initiativ fra NSAM ble det i 1986 nedsatt en gruppe som skulle komme med forslag 
til hvordan våre medarbeidere skulle få en bedre videre- og etterutdanning. Rapport fra 
dette arbeidet ble lagt fram for NSAM's styre sommeren 1987. Denne beskrev dagens 
tilbud, behovet for etterutdanning og hvordan dette behovet best kunne dekkes. En 
felles henvendelse fra NSAM, 011, Aplf, NBLF og PSL overfor Dnlf ble besvart med at 
dette var en sak som primært burde organiseres av andre enn legenes organisasjoner, 
bl.a. under henvisninge til de pliktene kommunene har i følge Lov om 
kommunehelsetjenesta. 

l løpet av 1990 er det opprettet et nytt felles utvalg som skal vurdere eventuelle nye 
initiativ. Aplf har oppnevnt Agnes Østlie og Anne K. Christophersen, og 011 har opp
nevnt Trygve Aanjesen til dette utvalget. Øystein Pihlstøm er NSAM's representant. 

16. Røntgenbruk i allmennpraksis 

Denne gruppa ble nedsatt våren 1987 av NSAM's styre for å lage en veiledning (hefte 
eller bok) i bruk av røntgen for allmennpraktikere. Siden våren 1988 har gruppa bestått 
av røntgenoverlege Ola Heldaas og allmennpraktiker Inger Marie Steinsholt, begge 
Kongsberg, samt røntgenoverlege Aksel Ongre og kommunelege Ellen Rygh, begge 
Arendal. Gruppas to primærleger har underveis fått allmennpraktikerstipend for å jobbe 
med dette prosjektet. · 
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Til årsmeldinga har de rapportert følgende: 11Grovmanuset er nå ferdig, og Tana forlag 
har antatt manus for utgivelse. Resultatet ser altså ut til å bli en bok, og den vil bli 
vurdert for allemennpraktikerserien. Foreløbig titel på boka er 11 8ruk av røntgen og 
andre billeddiagnostiske metoder i allmennpraksis~~, og den ser ut til å bli på 400-500 
sider. Fortsatt gjenstår betydelig arbeid, delvis ved kontakt med en lang rekke kolleger 
som skal lese gjennom manus for kommentarer, og delvis en bearbeidelse av språk og 
form som kan ta tid. Tør vi håpe på en utgivelse i 1992? 11 

17. Referansegruppene 

Av disse er det pr. datum registret 19 stk. Aktiviteten er varierende, men de fleste av 
gruppene lever og samarbeider om sine forskjellige temaer. 

Også i dette året har det vært mulig å dekke dokumenterte utgifter inntil kr. 5000.- til 
arbeidet i hver gruppe. Det er ikke kommet regninger fra alle, og NSAMs styre er 
innstilt på å holde fast ved prinsippet om denne støtten så langt økonomien holder. 
Referansegruppene for klinisk kjemi og klinisk sexologi sendte ikke rapporter til 
årsmøtet 1990 og har ikke latt høre fra seg i 1991. De er derfor strøket fra oversikten 
dette året. 

Rapporter fra gruppene, i alfabetisk rekkefølge: 

Allmennmedisinsk kvinneforskning 

Kontakt: Kirsti Malterud 
Det vises til vedlagt kopi av årsmelding fra denne gruppa. 

Allmennmedisinsk filosofi 

Kontakt: Ola Lilleholt 
Gruppa har 20 medlemmer hvorav en del hadde ansvaret for kurser under Kongsvold
seminaret 1991. Gruppa tumler fremdeles med planer om en bokutgivelse. 

Astma og allergi 

Kontakt: Arnulf Langhammer 
Årsmelding fra gruppa: 11 Referansegruppen har i samarbeid med Norsk Pediatrisk 
Selskaps subgruppe i allergologi utarbeidet handlingsprogram for bronkial astma hos 
barn og unge. Manuskriptet ble innlevert til forlaget i mars 1991, men heftet blir først 
utgitt ved Tana forlag ultimo oktober 1991. 
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· Referansegruppen arrangerer emnekurs om astma hos barn ved Nidaroskongressen i 
Trondheim 22.-23.1 0.91 og står som ansvarlig for et kurs om inneklima under 
Primærmedisinsk uke 1992. 

Diabetes 

Kontakt: Kristian Midthjell 
Det vises til vedlagt kopi av årsmelding fra denne gruppa. Etter at denne meldinga ble 
skrevet, er det blitt klart at Helsedirektoratet nå har trykket et nytt opplag på 3000 eks. 
av handlingsprogrammet. 

Diagnostikk/beslutningsteori 

Kontakt: Svein Z. Bratland 
Svein Z. Bratland rapporterer at det ikke har vært aktivitet i denne gruppa i 1991. Han 
skriver videre: "Det burde vært utarbeidet en publikasjon om beslutningsteori og 
rasjonell diagnostikk. Jeg har dessverre mistet troen på at det skal kunne realiseres i 
den bestående gruppa". 

Gastroenterologi 

Kontakt: Pål Kristensen .. 
Herfra er følgende årsmelding kommet: "Gruppen består av allmennpraktikere tilknyttet 
"Gastrogruppen i Trondheim". Gruppen har det siste året fortsatt sitt arbeide omkring 
dyspepsi i allmennpraksis. Det er skrevet flere artikler og holdt mange foredrag om 
emnet ved nasjonale og internasjonale kongresser for allmennpraktikere og gastro
enterologer. Allmennleger som kan tenke seg å bli med i referansegruppen bes 
kontakte Pål K." 

Helseopplysning 

Kontakt: Odd Winge 
Herfra er følgende årsmelding kommet: "Boka "Helseopplysning i praksis -
forfriskningsboka" kom ut for vel et år siden, og fikk en bra mottagelse. Vi har planer om 
å skrive en handlingsplan for helseopplysning i Norge. Vi tenker oss å trekke inn en del 
personer fra helseopplysningsmiljøene i Norge som en slags kompetansegruppe rundt 
arbeidet. Vi har en første skisse til en slik plan, men trenger penger for å sette i gang. 
Vi arbeider nå for å ~å finansiert prosjektet slik at vi 4 kan ta oss permisjon for arbeidet 
for en periode for å utarbeide denne planen. 

7 



NSAM's årsmelding 1991 

· Arbeidsformen har vært som for tidligere år. Kontakten oss i mellom har hovedskalig 
vært pr. post og telefon. Særlig finner vi telefonmøter nyttige. Vi har hatt 3 møter hvor vi 
har kunnet møtes alle fire. Møtene arrangerers helst i forbindelse med andre arrange
menter hvor man kan få dekket reise og opphold. Noe av utgiftene har også vært 
dekket av NSAM." 

Helsestasjonstjeneste 

Kontakt: Frode Heian 
Det har ikke vært aktivitet i gruppa så langt i 1991, men Frode H. rapporterer at det er 
planlagt ny aktivitet, bl.a. med et møte før jul. 

HIV Kontakt 

Pål Voltersvik 
Gruppa er blandet med både allmennmedisinere og- spesialister. To av medlemmene i 
gruppa har i perioden 1987-89 etter tur hatt vervet som generalsekretær i Lands
foreningen mot AIDS. Gruppa er blitt støttet økonomisk av Helsedirektoratet. Gruppa 
har utarbeidet en grundig arbeidsplan som omfatter utarbeidelse og arrangement av 
kurs/symposier, handlingsprogrammer, videoer, og veilederhefter i samarbeide med 
Helsedirektoratet, Dnlf's pedagogiske avdeling og Universitetet i Oslo. Gruppa er 
representert i prosjektet "Handlingsplan mot seksuelt overførbare sykdommer". l 1991 
har medlemmene i gruppa vært engasjert i disse forskjellige aktivitetene på hver sin 
kant, mens det praktisk talt ikke har vært aktivitet i regi av gruppa. 

Høyt blodtrykk 

Kontakt: Jostein Holmen 
Det vises til vedlagt årsmelding. 

lnnvandrermedisin 

Kontakt: Ann Færden 
Det er ikke kommet årsrapport fra denne gruppa, men vi vet at den er i aktivitet. 

Omsorg ved livet slutt 
l 

Kontakt: Anders R. Seim 
Det er ikke kommet årsrapport fra denne gruppa, men den er i aktivitet og medvirker 
som arrangør av kurs under Nidaroskongressen 1991. 
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Personlig dokumentasjon 

Kontakt: Ola Lilleholt 
Dette er en løs gruppe uten systematiske aktiviteter i 1991. 

Psykiatri for allmennpraktikere 

Kontakt: Olav Thorsen 
Årsrapport: "Jeg må melde at referansegruppa i psykiatri for tiden er sovende. Gruppen 
hadde opprinnelig fire medlemmer, hvorav to psykiatere, og hadde egentlig planer om 
en handlingsplan for psykiatri i norsk allmennmedisin. To av gruppens medlemmer har 
trukket seg ut fordi de ikke kunne påta seg dette arbeidet. Dersom noen ønsker å bli 
medlem i gruppen, er de velkommen til å kontakte Olav T." 

Svangerskapsomsorg 

Kontakt: Reidun Førde 
Gruppa har ikke sendt årsrapport, men styret kjenner til at Reidun Førde har bedt om 
avløsning i vervet som leder av gruppa. 

Sykehjemsmedisin 

Kontakt: Knut Mamen 
Årsrapport: "Deltakerlisten for referansegruppen teller nå 14 navn. l 1991 har vi hatt 2 
møter. l samarbeid med geriatriske miljøer har vi det siste året gjennomført to kurs med 
god deltakelse. Det er etablert kontakrt med Helsedirketoratet i forbindelser med en 
håndbok/veileder beregnet på sykehjemsleger. Vi vil gi ette arbeidet høy prioritet i tiden 
som kommer. Vår litteraturservice er stadig tilgjengelig for kolleger med interesse for 
sykehjemsmedisin: Ta kontakt med Knut M." 

Trygdemedisin 

Kontakt: Gunnar Tellnes 
Årsrapport: "Allmennpraktiker Bernt Daltveit fungerte som leder i referansegruppen ut 
året 1990, mens Gunnar Tellnes overtok fra 1991. Flere allmennpraktiserende leger 
har fra høsten 1991 vist interesse for å være med i gruppen. De oppgavene som vil bli 
prioritert i 1991-92 er utarbeidelse av et trygdemedisinsk informasjonssystem for 
allmennpraktikere, sannsynligvis gjennom et permsystem som kan oppdateres ved 
endringer i regelverket. Dessuten har refransegruppen påtatt seg å arrangere kurs i 
trygdemedisin på Primærmedisinsk uke høsten 1992. 
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Urinvegssykdornrner 

Kontakt: Steinar Hunskår 
Årsrapport: 11 Gruppa har få, men svært aktive medlemmer: Vi er først og fremst 

· engasjert i forskning innen urinvegslidelser i allmennpraksis, og alle medlemmene har 
tilknytning til universitetsmiljø. Vi ser gjerne at andre fagutviklings- og forsknings
interesserte kolleger tar kontakt. Av konkrete resultater utenom forskningsaktivitetene 
kan fra sist år følgende nevnes: Oversiktsartikkel, avholdt 3-dagers kurs, skrevet 
kapittel i nytt medisinsk leksikon, kontakt med farmasøytisk industri, deltatt i 
projektplanlegging og flere veiledningsoppdrag. 11 

Økologisk medisin 

Kontakt: Hans Magnus Solli 
Årsrapport: 11 Gruppen startet opp sitt arbeide i januar i år og har nå sju medlemmer: Vi 
har kontakt med økologiske fagmiljøer ved Telemark Distriktshøgskole, Zoologisk 
Institutt ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for humanekologi. Vår målsetting i 
første omgang er å bidra til en dialog mellom medisin og økologi. l og med at vi har fått 
tildelt Kongsvoldseminaret for 1992, har vårt arbeid så langt gått ut på å planlegge 
dette. 11 

18. NSAM's engasjement i fremme av 
allmennmedisinsk forskning 

l NSAM's formålsparagraf heter det bl.a. at selskapet skal arbeide for å fremme 
allmennmedisinsk forskning. l praksis har det til nå mest konkret vært markert ved vårt 
allmennmedisinske forskningsutvalg og gjennom NSAM's forskningsfond. Det er heller 
ikke urealistisk å ta med i vurderinga NSAM's rolle som et møte- og inspirasjonsforum 
for allmennpraktikere fra hele landet. 

l 1990 og 1991 har NSAM ansvaret for Forskningsdagen under Nidaroskongressen. 

Det var en skuffelse at NAVF's Program for allmennmedisinsk forskning opphørte pr. 
1.1.91 etter 4 1/2 års funksjonstid. Både i historisk og internasjonalt perspektiv har den 
faglige aktiviteten i norsk allmennmedisin vært stor de siste åra. Nye og store mulig
heter åpner seg for epidemiologisk forskning i forbindelse med at et stort antall 
allmennmedisinere tar i bruk datajournaler. Tilsammen tilsier dette at det nå er tid for 
ikke å trappe ned, men å øke innsatsen i allmennmedisinsk forskning. Forholdsvis lett 
vil det nå være mulig å høste frukter av det utviklingsarbeidet som det har vært satset 
på de siste åra. 
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På et fellesmøte for de samfunns- og allmenmedisinske instituttene i mai 1990 var et 
satt et et utvalg som skulle 11 ... se på hva som kunne gjøres for å videreutvikle den 
allmennmedisinske forskningsaktiviteten etter NAVF-programmet11 . Olaf Thorsen 

. representerte NSAM 1s styre i dette utvalget. Utvalget la fram sin innstilling, 
11AIImennmedisinsk forskning i Norge. En strategi for utviklingen i 90-årene11 , i mars 
1991. Ideer og tanker som kom fram i dette dokumentet er fremdeles aktuelle i de 
diskusjonene som går omkring allmennmedisinsk forskning. 

l forbindelse med forhandlinger om Normaltariffen våren 1991 var det inngått avtale om 
et fond til kvalitetssikring og kvalitetsevaluering i kurativ praksis (11 Kvalitetssikrings
fondet11). Dette er en svært interessant nyskapning som kanskje vil vise seg å kunne bli 
et betydningsfullt alternativ til NAVF-programmet. 

19. Kongsvoldseminaret 1991 

En kurskomite utgående fra filosofigruppa, med Anne Luise Kirkengen, Harald Kamps, 
Elisabeth Swensen, Morten Lindbæk og John N~ssa hadde laget et program om 
11 paradigmeskiftet11 i allmennmedisinen og i medisinen generelt. Med Gunn Engelsrud, 
Trond Berg Eriksen, Marianne Gullestad og Unni Kristiansen som innbudte ressurs
personer, ble det et inspirerende, opplevelsesrikt og fulltegnet seminar i NSAM 1S beste 
tradisjon er. · 

20. Nordisk kongress i Oslo 26.-29.6.91· 

Sammen med Institutt for allmennmedisin i Oslo var NSAM ansvarlig for denne 
kongressen. Hovedtema for kongressen var 11 Konsultasjonen- visjon og virkelighet~~. 
Med flere hundre deltakere fra hele Norden var kongressen en suksess både faglig og 
sosialt. 

Neste Nordiske kongress finner sted i Seinajoki i Finland 11.-14. august 1993. 

21. Korttidsstipendier ved norske kreftavdelinger · 

Også i 1991 har Den norske kreftforening innvilget 6 stipendier a 3. måneder i lønns
trinn 25 til norske allmennpraktikere. Stipendiatene er gått inn i avdelingenes arbeide i 
de 3 månedene, og det er ikke blitt stilt krav om 11Vitenskapelig produksjon 11 . Liksom i 
tidligere år har antallet søkere vært større enn antallet stipendier. Rapporter fra dem 
som har mottatt stipendiene tyder på at de har opplevd tida i kreftavdelingene som 
svært utbytterik. 
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22. Internasjonalt samarbeid 

l våre lover heter det at NSAM skal være et bindeledd mellom norske allmennpraktikere 
og utenlandske og internasjonale allmennpraktikerorganisasjoner. NSAM's medlemmer 
er gjennom sitt medlemskap såkalt "kollektive" ("corporate") medlemmer i de to største 
allmennpraktikerorganisasjonene, SIMG og WONCA. 

WONCA 

WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic 
Associations of General Practitioners/Family Physicians) ble stiftet i 1972 og har til nå 
hatt hoveddelen av sine medlemmer i Amerika og Asia. De har i mange år hatt status 
som rapporterende organisasjoner til WHO og UNICEF. De siste åra har WONCA 
trappet opp sine aktiviteter i Europaregionen, bl.a. fant det første regionale møtet for 
Europa sted i Barcelona i desember 1990. NSAM har følgende representanter i 
WONCA's organer: 

Standing committees of 

classification - Bent Guttorm Bentsen 

education - Steinar Westin 

research - Dag Bruusgaard og Steinar Westin 

practice management - Guttorm Eilertsen 

Olav Rutle er vår kontakt i gruppa som arbeider med kvalitetssikring. l 1991 er det også 
opprettet en europeisk WONCA-gruppe som skal arbeide med kvalitetssikring. Olav 
Rutle er NSAM's representant også i denne gruppa. 

Et bredt sammensatt internasjonalt utvalg fra WONCA med Bent Guttorm Bentsen som 
/ . 

norsk representant arbeidet fra 1983 med "WONCA Statement on the Role of the 
General Practitoner/Family Physician in Health Care Systems". Dette arbeidet er 
sluttført i 1990. Interesserte kan få eksemplarer fra NSAM's sekretariat. Det arbeides 
også med få laget en norsk oversettelse. Det vises til vedlagte bilag om dette arbeidet. 

WONCA's klassifikasjoner for primærhelsetjenesten (ICPC) er oversatt til norsk av Bent 
Guttorm Bentsen og er under trykking. Bent Guttorm Bentsen har i mange år deltatt i 
WONCA's arbeide med denne saka. Som nevnt ovenfor har NSAM's nye 
klassifiksjonsutvalg som sitt oppdrag å arbeide for bruk av klassifikasjonene i norsk 
allmennmedisin. WONCA arbeider videre med forskjellige klassifikasjonssystemer, bl.a. 
for funksjonsmåling'. Dette har foreløbig resultert i en bok som nettopp er utkommet på 
Springer forlag: "Functional Status Measurement in Primary Care". Gjennom WONCA 
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er det også en del norske allmennpraktikere som deltar i utprøving av 11 Dartmouth 
COOP Funtional Status Charts". 

Om arbeidet i WONCA Practice Mangement Committee skriver Guttorm Eilertsen bl.a.: 
"Komiteen har for tiden sin formann i Australia. Vi korresponderer følgelig pr. brev. i min 
tid i komiteen har vi gjennomført tre større undersøkelser i de landene som har repre
sentanter i komiteen. den første tok for seg bruken av EDB i allmennpraksis. Nå holder 
vi på med en undersøkelse om Mangement of Preventive Care Strategies. Dette er et 
bestillingsverk fra WONCA Council og skal legges fram på kongressen i Vancouver i 
mai 1992." 

WONCA's 16. verdenskongress skal holdes i Vancouver 9.5.-15.5.92. Nærmere opp
lysninger sendes ut sammen med medlemsbrev. Lysaker Reisebyrå er engasjert til å 
stå som arrangør av en fellesreise. 

WONCA's Executive hadde møter i Oslo i juni 1991 og sto som ansvarlig for et 
symposium under Nordisk kongress. 

5/MG 

SIMG (Societas lnternationalis Medicinae Generalis) ble stiftet i 1959 i Wien. Dette er 
en organisasjon med hovedtyngden av medlemmer fra Europa, både de østlige og 
vestlige deler. President fra høsten 1991 er Eberhard Hesse fra Tyskland. Han avløste 
da engelske Lotte Newman. Ola Lilleholt har fra 1986 først sittet som norsk observatør i 
SIMG's styre, deretter som medlem av styret fra 1990 og fra 1.1.92 som visepresident. 

Under Lotte Newman's periode som president i SIMG har det vært tatt viktige initiativ 
for å koordinere aktivitetene i SIMG og WONCA. Bl.a. hadde SIMG ansvaret for en 
sesjon under WONCA's verdenskongress i Israel i 1989. Mye tyder på at samarbeidet 
mellom de to organisasjonene vil bli utviklet videre. Bl.a. vil WONCA og SIMG stå som 
felles arrangører av en stor europeisk kongress i Haag i juni 1993. Ola Lilleholt sitter 
som SIMG's representant i hovedkomiteen. 

EGPRW 

EGPRW (European General Practice Research Workshop) har sine røtter i SIMG og 
arbeider med fremme av allmennmedisinsk forskning. Åsa Rytter Evensen og Knut 
Holtedahl har vært NSAM's representanter i denne organisajonen de siste åra. Asa 
Rytter Evensen trakk seg fra dette vervet våren 1991, og Anne l u ise Kirkengen er 
oppnevnt i hennes sted. 
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THE NEW LEEUWENHORST GROUP 

The New Leeuwenhorst Group er vesentlig basert i Eurciparegionen og arbeider med 
allmennmedisinsk pedagogikk, videre- og etterutdannelse. Leder av denne gruppa er 
fra mai 1991 professor Jan Heyrman fra Belgia. Dag H. Søvik er NSAMs representant i 
denne gruppa. · 

DE NORDISKE ALLMENPRAKTIKERSEMINARENE 

De nordiske allmenpraktikerseminarene, som arrangeres av de nordiske legeforenin
gene, er i ferd med å bli etablert som en tradisjon. Til disse møtene innkalles noen få 
sentrale representanter fra de allmennmedisinske og samfunnsmedisinske foreningene 
for å diskutere enkelte temaer av felles interesse. Anne Hensrud representerte NSAM 
ved møtet på Færøyene i september 1.990. Ola Lilleholt er NSAM's representant i 
arrangementskomiteen for 1992-møtet som er lagt til Oslo. 

Det har etterhvert bygget seg opp en god og solid tradisjon med gjensidig represen
tasjon på årsmøter og i en del andre sammenhenger mellom Dansk selskab for almen
medicin og NSAM. Ved noen anledninger er det også kommet representanter fra 
Sverige og Island. Alle de nordiske foreningene har deltatt i komitearbeide i forbindelse 
med de nordiske kongressene. 

ØKONOMI 

l prinsippet har NSAM dekket en reise pr. år. pr. representant i disse internasjonale 
organene. Aktiviteten er varierende, men det er ingen tvil om at disse representantene 
til nå også har måttet ha en så stor interesse for internasjonalt utviklingsarbeide at de 
har måttet finansiere en del av aktivi~eten av egen konto. 

23. ØVRIG REPRESENTASJON 

Olav Thorsen representerte NSAM ved Dansk selskap for allmennmedisins årsmøte i 
Kolding i november 1990. 

Anne Hensrud representerte NSAM ved Svensk forening for allmanmedicins 
vårkongress i Karlskrona i april 1991. 

Anne Hensrud representerte NSAM ved APLFs årsmøte i Tromsø i november 1990. 

Olav Thorsen repre~enterer NSAM ved OLL's årsmøte høsten 1991. 

Karin Rønning og Ellen Rygh representerte NSAM ved den 4. norske konsensus-
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konferanse 27.-29. november 1990: Bruk av østrogen i og etter overgangsalderen. 

Bjarne Haukeland representerte NSAM ved DNLF's konferanse om akupunkturfagets 
stilling i norsk helsevesen 12.12.90. 

Jo Telje representerte NSAM ved Helsedirektoratets konferanse om svangerskaps
omsorg og perinatal omsorg i Stjørdal 28.-30.8.91. 

24. SAMLET VURDERING 

l følge sin formålsparagraf skal NSAM arbeide for å utvikle faget allmennmedisin ved 

1. Å styrke de allmennmedisinske miljøer 

2. Arbeide for å bedre utdannelsen i allmennmedisin 

3. Virke for forskning i allmennmedisin 

4. Være bindeledd mellom norske og allmennmedisinske miljøer og 
internasjonale organisasjoner. 

Som leder sitter jeg igjen med at NSAM i det forløpne året har vært en godt synlig aktør 
i forhold til punktene 1, 3 og 4. Et gjennomsyn av styrereferatene, postjournalen og 
kopiboka viser at styret har hatt forholdsvis liten befatning med saker i forhold til videre
og etterutdannelse. Dersom en ser på utdannelsen i allmennmedisin som informasjons
formidling i vid forstand, er det klart at aktivitetene til flere av de faste utvalgene, så 
som f.eks. Publiseringsutvalget, og at flere av referansegruppene er ansvarlige for 
kursarrangementer og bokutgivelser. 

NSAM lever økonomisk frittstående i forhold DNLF. Inntektene kommer fra medlems
kontingenten og inntekter fra kurs. Den trange økonomien setter klare og noen ganger 
smertelige begrensninger i forhold til de muligheter som byr seg for å utvide NSAM's 
engasjement i norsk allmennmedisin. / 

DNLF's organisasjon er i ferd med å bli omstrukturert. Foreløbig er konsekvensene for 
NSAM usikre. Ettersom NSAM allerede har en svært fri stilling i forhold til DNLF, vil det 
kanskje vise seg at vi blir mindre berørt enn mange av de andre spesialforeningene. 

VEDLEGG 

1. Årsmelding for all,mennmedisinsk forskningsutvalg for perioden 1.9.90-31.8.91. 
2. Årsmelding for 1991 fra NSAM's klassifikasjonsutvalg 
3. Årsrapport fra NSAM's diabetesgruppe 15.9.90-15.9.91. 
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4. Årsrapport fra NSAM's hypertensjonsgruppe 1991. 
5. Årsmelding for 1991 fra NSAM's referansegruppe for allmennmedisinsk 
kvinneforskning. 
6. Orientering fra Bent Guttorm Bentsen om WONCA statement, ''The Role of the 
General Practitoner/Family Physician in Health Care Systems". 
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