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l. ÅRSMØTET 1991 ble avholdt under Nidaroskongressen den 24.10.91 

Det var 71 fremmøtte medlemmer. Til møteledere ble valgt Aage Bjertnes og Steinar Westin. 
Det forelå forslag til en del endringer av NSAMs lover. Det ble vedtatt å redusere antallet 
varamedlemmer til styret fra seks til tre. Videre ble det vedtatt å endre regnskapsåret til frå. 
01.09 til 31.08. 

Det var også valg av nytt styre. Det nye styret ble: 

Leder: 
Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 

Olav Thorsen, Stavanger 
Karin Breckan, Bodø 
Dag Bruusgaard, Oslo 
Ola Lilleholt, Rindal 
Sverre Lundevall, Oslo 
Marit Hegde Næss, Oslo 
Elisabeth Swensen, Flatdal 
Bjarne Haukeland, Oslo 
Irene Hetlevik, Ranheim 
Mona Søndenå, Kirkenes 

Det nye styret konstituerte seg på første styremøte i januar 1992. Som nestleder ble valgt Marit 
Hegde Næss, mens Karin Breckan ble kasserer. 

LØVETANNPRISEN 1991 ble utdelt på festen om kvelden den 24.10. og gikk til NSAMs 
første leder og en av Selskapets viktigste grunnleggere og støttespillere Christian F 
Borchgrevink. Prisen består av en litografi av Barbara Vogler og kr. 1.000. 

2. STYRETS ARBEID 

Styret har hatt i alt 7 styremøter i løpet av denne perioden, hvorav ett i desember 91 var et felles 
styremøte mellom det gamle og det nye styret. I løpet av 1992 har det nye styret behandlet 
tilsammen 90 saker og sendt ut over 40 brev. Det har blitt laget i alt 3 medlemsbrev til NSAMs 
medlemmer, med informasjon om styrets arbeid og om ting som NSAM ellers er opptatt av. 
Mye av styrets arbeid· har gått med til å lage høringsuttalelser på aktuelle saker, som f.eks. 
NOU 1992:8 Lov om pasientrettigheter.Forøvrig har styret i denne perioden vært opptatt av 
NSAMs profil både innad overfor medlemmene og utad i forhold til andre spesialforeninger. I 
september hadde styret et 3 dagers seminar, hvor det ble laget et prinsipp og arbeidsprogram, 
som legges ved årsberetningen. Denne inneholder en del viktige prinsipper og arbeidsoppgaver 
som styret ønsker å prioritere i tiden fremover, og som er mere detaljert og presis enn NSAMs 
lover, som nødvendigvis er nokså generelle. Styret har i løpet av 1992 fått utarbeidet en ny 
brosjyre for Selskapet, som kan brukes til å verve nye medlemmer. OBSERVATØRER har 
vært Gunn Aadland for Utposten og Johnny Mjell fra Fagutvalget, Aplf. OLL har ikke ønsket å 
ha observatør i denne perioden. 

3. SEKRETARIAT 

May-Brith Mandt ved Institutt for allmennmedisin i Oslo har vært NSAMs sekretær like fra 
starten i 1983. Hennes smittende gode humør og store velvillighet til å stille opp gjør henne til 
en fin ambassadør for Selskapet, både i Norge og utad overfor andre lands selskaper og 
foreninger. 

Sekretariat: l nst. for allmennmedisin 
Fr. Stangsgt. 11/13, 0264 Oslo 

Telefon: 
02-55 92 10 

Telefax: 
02·55 39 30 

Postgiro: 
212 5847 

Bankgiro: 
5033.20.14665 



4. MEDLEMMER 

NSAM har pr. 15.09.92 850 medlemmer. Dette er litt flere enn for ett år siden. Arbeidet med å 
øke medlemsmassen vil bli sterkt prioritert i tiden fremover. 

5. FELLESMØTER MED APLF, OLL, NBFL. 

Styret har hatt ett fellesmøte med APLFs Fagutvalg. Her ble det utvekslet synspunkter på felles 
interesser og sammenfallende arbeidsoppgaver mellom FU og NSAM. Dette var svært nyttig 
for begge foreningene, og vil fra nå av bli en fast foreteelse. NSAM deltar også i det felles 
ledermøtet med APLF, OLL og NBLF, som avholdes to ganger årlig. Her diskuteres 
mulighetene for felles videre- og etterutdannelse og det utveksles informasjon og drøftes felles 
holdning til aktuelle saker. Et viktig samarbeidsprosjekt dette året har vært forberedelsene til 
Primærmedisinsk uke 1992. 

6. UNDERUTVALGENE: 

NSAM har 5 faste underutvalg: 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)Publiseringsutvalget (PU)Klassifikasjonsutvalget 
(KU)SelvevalueringsutvalgetFelles EDB-utvalg for. primærmedisin (sammen med OLL og 
ALPF) -

PUBLISERINGSUTV ALGET har 5 medlemmer. Leder for utvalget er nå Inger Marie 
Steinsholt. PU samarbeider med TANO om utgivelser i Allmennpraktikerserien. I denne 
perioden har 2 bøker blitt utgitt, nemlig ICPC - Klassifikasjoner for primærhelsetjenesten og 
Handlingsprogrammet for astma og allergi hos barn. 

KLASSIFIKASJONSUTV ALGET ledes av Arnt Ole Ree. Dette utvalget har 5 
medlemmer. Arbeidet det siste året har vært preget av innføringen av ICPC i norsk 
allmennmedisin. Dette har skjedd i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for 
informasjonsteknologi, Trondheim). Arbeidet står for øyeblikket i stampe pga. økonomiske 
problemer. Også arbeidet i utvalget har vært hemmet av mangel på økonomiske midler. 

SEL VEVALUERINGSUTVALGET er for tiden inaktivt, og utvalgets leder Olav Rutle 
har foreslått &~-t utva,lget omgjøres til et underutvalg for kvalitetssikring. Dette vil bli foreslått 
opprettet på Arsmøtet for 1992. 

DET FELLES EDB-UTVALG har 6 medlemmer, fra NSAM sitter Fredrik Langballe og 
Sverre Lundevall. Mye av arbeidet det siste året har vært relatert til innføringen av ICPC og 
Basis Data Sett BDS. 

7. REFERANSEGRUPPENE 

NSAM har pr. idag 21 referansegrupper. Disse er: 

referansegruppen for 

* allmennmedisinsk teori og filosofi: kontakt Morten Lindbæk, Lofts-Eik. 15 medlemmer, 
storaktivitet, 2-dagers seminar mars -92 "Sykdom som spor, signal og språk". 2-dagers 
seminar i oktober -92 "Vitenskapsteori". Forbereder et temahefte om allmennmedisinsk teori i 
samarbeid med Tano via Publikasjonsutvalget. Tilsagn fra Spesialitetskomiteen i 
allmennmedisin om innføring av vitenskapsteori i grunnkurs I, ledet av gruppen, start i -93. 
Kontakt med Bern Group (McWhinney, Antonovsky). Internasjonale møter. 

*astma og allergi, som i 1991 utga handlingsprogrammet for behandling av astma hos barn og 
unge, 

- ' 



* beslutningsteori- ikke aktivitet siste året, er foreslått nedlagt 

* diabetes: 5 medlemmer, leder Tor Claudi, Bodø. Gruppen har det siste året jobbet med å 
tilpasse Handlingsprogrammet for diabetes til EDB-journalen. Gruppen har ikke fått annen 
økonomisk støtte enn den NSAM har ytt (kr. 5.000), og foreslår at de gruppene som jobber 
med konkrete prosjekter som dette får tilført økte midler. 

* gastroenterologi: gruppen består av allmennpraktikere tilknyttet Gastrogruppen i Trondheim. 
Gruppen har det siste året jobbet videre med dyspepsi-problematikken i allmennpraksis. Terje 
Johannessen har fullført sin doktoravhandling vedrørende en ny modell for 
medikamentutprøving "Controlled trials in single subjects". Kontaktperson: Pål Kristensen, 
Ranheim Legesenter. 

*helseopplysning: gruppen har 4 medlemmer, kontaktperson er Bård Natvik, Nittedal. I 1992 
fikk gruppen 150.000 kr. av Helsedirektoratet for å jobbe med et Handlingspprogram for 
helseopplysning. I forbindelse med dette arbeidet har gruppen knyttet til seg en 
kompetansegruppe, med representanter fra Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen, 
Legeforeningen, HEMIL-senteret og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Programmet 
antas å bli ferdig i løpet av 1992 

* helsestasjonsarbeid: 5 medlemmer, ledet av Frode Heian. Et viktig arbeid i 1992 har vært 
forberedelsene til "Kurs i helsestasjonsarbeid" 7-9. september på Håholmen. 

*HIV: kontaktperson Pål Voltersvik. Ingen aktivitet siste året. 

* hypertensjon: 5 medlemmer, kontaktperson: Jostein Holmen. Gruppen har tidligere utgitt 
Handlingsplan for hypertensjonsbehandling i 1987, og er nå i gang med å revidere dette. 

*idrettsmedisin: ny gruppe i 1992, kontaktperson: Christoffer Vik, Våler 

* innvandrermedisin: kontaktperson Ann Færden, Oslo. Gruppen består i stor grad av leger 
som selv er flyktninger og innvandrere. Gruppen har en kjerne av 6-7 personer, med 
deltakere fra Midt-Østen og Spania, i tillegg er 5-6 andre leger innom av og til. Det siste året 
har gruppen jobbet med å forberede et av kursene på Primærmedisinsk uke denne høsten, i 
tillegg jobber gruppen for å gjøre det lettere for leger som kommer til Norge i forhold til jobb 
og sosiale/kollegiale problemer. Det jobbes også med en egen brosjyre for disse. 

* klinisk kjemi: ikke mottatt årsrapport 

* klinisk sexologi: ikke mottatt årsrapport 

* kvinneforskning: leder Kirsti Malterud. Ingen felles gruppeaktivitet siste året. 

*omsorg ved livets slutt: 7 medlemmer, kontaktperson: Anders R Seim, Fagerstrand. Under 
Nidaroskongressen i 1991 ledet noen av gruppens medlemmer et seminar om dette emnet. 
Våren 1993 er gruppen ansvarlig for Kongsvold seminaret. 

* psykiatri: kontaktperson Olav Thorsen, Stavanger. Problemer med rekruttering til gruppa. 
Interesserte kan melde seg. 

* svangerskapsomsorg: inaktiv gruppe, problemer med å finne en leder som kan ta ansvaret for 
arbeidet videre 

* sykehjemsmedisin: aktiv gruppe, som har søkt kvalitetssikringsfondet om midler til å lage en 
handlingsplan for sykehjemsmedisin 



* trygdemedisin: 4 møter siste året i gruppen, som ledes av Gunnar Tellnes, Oslo. For tiden 
jobbes det med en trygdemedisinsk informasjonsperm for primærleger. Gruppen samarbeider 
med Samarbeidsrådet mellom RTV og Dnlf. 

* urinvegssykdommer: Kontaktperson Steinar Hunskår, Bergen. Mindre felles aktivitet siste 
året, men stor individuell aktivitet hos medlemmene av gruppen. 

* røntgenundersøkelser: gruppa holder på å avslutte arbeidet med en håndbok i 
røntgenundersøkelser for allmennmedisin 

* økologisk medisin: leder Hans Magnus Solli. Gruppen hadde i 1992 ansvaret for 
Kongsvold-seminaret, som ble svært vellykket. Gruppen er engasjert i utgivelsen av 
tidsskriftet Humanekologi, sammen med Nordisk forening for humanøkologi. 

8. INTERNASJONAL KONT AKT 

NSAM har som en av sine viktigste oppgaver å holde kontakt med andre lands 
allmennmedisinske miljøer og internasjonale organisasjoner. De viktigste organisajonene 
NSAM har kontaktpersoner i er WONCA, SIMG, EGPRW og The New Leeuwenhorst 
Gro up. 

På WONCAs verdenskongress i Vancouver i mai 1992 representerte Dag Bruusgaard og Olav 
Thorsen Selskapet. Dag Bruusgaard ble der valgt inn i et arbeidsutvalg under presidenten for 
WONCA Europa. Bent Guttorm Bentsen har sittet i WONCA Classification Commiteefor 
NSAM like siden gruppen ble opprettet i 1972. Arbeidet med ICPC har hele tiden vært en 
hovedoppgave for denne kommiteen. ICPC er oversatt til en rekke språk. Det jobbes nå med en 
ny utgave, som antas å foreligge i 1995. 

Ola Lilleholt er for tiden vicepresident i SIMG (Societas Internationalis Medicinae Generalis), 
som ble stiftet i 1959 og som i mange år har arrangert den tradisjonelle Klagenfurt
konferansen, som har samlet medlemmer fra hele Europa. SIMG er nå inne i en viktig 
omstillingsfase. Organisasjonen har hatt sin hovedtyngde i sørøst Europa. Nå vil imidlertid 
organisasjonen orientere seg mere bredt i Europa, med et eget allmennmedisinsk tidsskrift og et 
koordinerende Europa-sekretariat for kongresser, seminarer og symposier. 

I THE NEW LEEUWENHORST GROUP har NSAM vært representer ved Dag H 
Søvik. Denne gruppen møtes to ganger i året. Gruppen har utgitt en rekke trykksaker .. innen 
feltene pedagogikk, videre- og etterutdanning. En spennende utfordring for tiden er 
tilnærmingen til de øst-europeiske nasjonene. 

I EGPRW (European General Practice Research Workshop) sitter Anne Luise Kirkengen. To 
møter i løpet av det siste året, i Italia og England. Referat fra møtene ble presentert i Utposten. 

NSAMs øvrige internasjonale representanter er for tiden Steinar Westin (WONCA Research 
Committee) og Olav Rutle og Per Hjortdahl i WONCAs Quality Assurance Group). 

9. NORDISK ALLMENNPRAKTIKERSEMINAR 

I august 1992 ble Nordisk allmennpraktikerseminar arrangert i Oslo, i regi av APLF. Temaene 
denne gangen var: EF, UEMO (EFs allmennpraktikerorganisasjon), innvandrermedisin og 
EBD i allmennpraksis. Møtet viste at det var mange likhetspunkter, men også viktige forskjeller 
mellom de fem nordiske landene. Disse seminarene er et viktig møtested for nordisk 
samarbeid. 



10. ANNEN REPRESENTASJON 

Olav Thorsen representerte NSAM på årsmøtet i DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) 
og på OLLs årsmøte høsten 1991. Karin Rønning, fra det gamle styret, representerte NSAM på 
APLFs årsmøte høsten 1991, og ble valgt inn i styret i APLF. 

11. KONGSVOLD SEMINARET 

Kongsvold seminarene er ment å ta opp temaer som innebærer problemstillinger som ligger i 
forkant av hva som rører seg nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør seminarene eksklusive, 
uten dermed å være ekskluderende. Kongsvold seminaret 1992 hadde som tema 
Humanøkologi, og Referansegruppen for økologisk medisin hadde ansvaret for opplegget. 29 
deltakere deltok, og nok en gang viste dette seminaret seg å ha livets rett, i skarp konkurranse 
med mer sentrale kurs på flotte hoteller. Kongsvold seminaret neste år har som tema: Omsorg 
ved livets slutt, i regi av NSAMs referansegruppe. 

12. SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 

NSAM har en kollektiv abbonementsordning på tidsskriftet. Ca. kr. 90 av 
medlemskontingenten går til dekning av denne utgiften, som fra 1992 er spesifisert som 
litteratur på innbetalingsblanketten, og derfor fradragsberettiget i selvangivelsen. Tidsskriftet 
anses viktig for å spre kunnskap om nordisk allmennmedisinsk forskning, og er derfor høyt 
prioritert for NSAM. Chr. F Borchgrevink er p.t. redaktør for tidsskriftet. 

13. NSAMS FOND FOR ALLMENNMEDISINSK FORSKNING 

På årsmøtet i 1992 fikk Jone Schanche Olsen, Stavanger NSAMs stipend på kr. 10.000 til et 
reiseprosjekt for å studere flyktningehelsetjenesten i England. Dette stipendet utdeles en gang 
årlig. I Fondsstyret sitter Herman Anker, Bente Aschim og Chr. F Borchgrevink. 

14. KORTTIDSSTIPENDER VED NORSKE KREFTAVDELINGER 

NSAM deler på vegne av Den norske kreftforening ut i alt 6 stipender a 3 måneder til norske 
allmennpraktikere som ønsker å vikariere ved en av de .. kreftavdelingene i Norge. Det har 
hvert år hittil vært flere søkere enn stipender, så også i 1992. 

15. NSAMS ØKONOMI 

Generelt kan man si at NSAMs økonomi er preget av et høyt aktivitetsnivå i forhold til 
medlemsmassen. Mange av referansegruppene ønsker seg bedre dekning av de økonomiske 
utgiftene til å drive arbeidet i gruppene. De internasjonale kontaktene må ofte dekke deler av 
utgiftene til møter i utlandet selv, eller forsøke å skaffe penger fra andre kilder. En del viktig 
arbeid i underutvalg og referansegrupper blir hemmet av at NSAM ikke kan dekke utgiftene til 
reiser og møtevirksomhet. Bortsett fra sekretæren er det kun leder som får utbetalt lønn for 
arbeidet. Styret ville ha ønsket å kunne frikjøpe med arbeidskraft til å få utført viktig arbeid 
for NSAM som venter på å bli utført. Vi ser to måter å løse dette problemet på i fremtiden. Den 
ene er å øke medlemstallet, slik at økonomien på den måten styrkes. Den andre er å være 
flinkere til å utnytte de mulighetene som nå fms, blant annet i Kvalitetssikringsfondet. 



16. NSAMs AKTUELLE SITUASJON 

En av styrets viktigste oppgaver i året som kommer vil være å fortsette arbeidet med å øke 
medlemstallet. Dette er viktig av flere grunner, først og fremst for å styrke NSAMs rolle i 
norsk allmennmedisin, både kvantitativt og kvalitativt. Ved å øke medlemstallet vil vi kunne 
øke bidragene til referansegruppene, øke aktivitetene og mulighetene til kontakt med 
utenlandske selskap. Fra nyttår vil APLF og OLL bli yrkesforeninger, med obligatorisk 
medlemskap fra nyttår 1994. Dermed blir NSAM spesialforeningen for allmennmedisin, og 
ikke bare det, vi vil være den største spesialforeningen innen Legeforeningn. Denne 
situasjonen må vi ta vare på og utnytte, uten dermed å svekke våre yrkesforeninger. Vårt 
potensiale er alle norske allmennpraktikere, vel 3.000. Vårt kortsiktige mål er å doble 
medlemsmassen i løpet av 1993. For å styrke kontakten med medlemmene på lokalplanet kan 
det for eksempel være aktuelt å utnevne lokale kontaktpersoner i hvert fylke. 

Ved at medlemstallet øker må også sekretariat styrkes. Det tas sikte på å utvide sekretærjobben 
til minst halv stilling i løpet av 1993. Forholdene omkring lokaliseringen av sekretariatet er 
ennå ikke avklart. (lAM Oslo vil flytte til nye lokaler våren 1993). Medlemmene må i større 
grad oppleve at NSAM representerer både konkret støtte og faglig og menneskelig inspirasjon i 
alt arbeid innen allmennmedisinsk fagutvikling, undervisning, forskning og internasjonal 
kontakt. 

Kvalitetssikring står sentralt i alt utviklingsarbeid innen Legeforeningen for tiden, og her har 
NSAM, med sine utvalg og referansegrupper et potensiale og muligheter som må tas vare på og 
utnyttes. 

Forholdet mellom NSAM og yrkesforeningene OLL og APLF må det jobbes videre med. Det 
foregår fortsatt mye unødvendig dobbeltarbeid og endel uklarheter i forhold til ansvars- og 
interesseområder. Samarbeidet har den senere tiden vært meget godt, og kan bli enda bedre. 

I 1993 er det 10 år siden NSAM ble dannet. Vi er fortsatt en ung forening, med ungdommelig 
pågangsmot og entusiasme, men etterhvert også med en solid ballast av erfaring og tradisjon. 
På vegne av styret takker jeg hvert enkelt medlem for all innsats i året som gikk, og ser spent 
fremover mot neste års utfordringer og muligheter. 

Olav Thorsen 
Leder 
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ARBEIDS- OG PRINSIPP-PROGRAM FOR NSAM 1992-1993 

NSAM har til formål å viderutvikle og forbedre kvaliteten i faget allmennmedisin og fremme 
det faglige allmennmedisinske miljø. 

Dette skal bl.a. gjøres ved å: 

l. styrke aktiviteten i de allmennmedisinske miljøer gjennom 

- stimulering til økt aktivitet i referansegruppene 
- å oppfordre til dannelsen av nye referansegrupper 
- bedre stØtte, økonomisk og faglig overfor disse 

gruppene 
- stimulere og styrke lokale fagutdanningsgrupper og miljøer 

2. arbeide for å bedre utdannelsen i allmennmedisin gjennom 

- spesielt å prioritere etterutdannelsen ved å stimulere til bedre prosedyrer i allmennmedisin. 
Dette kan skje ved hjelp av prosedyrepermer og EDB-baserte prosedyreprogrammer 
- å stimulere til at det utvikles nye handlingsprogrammer og 
ved oppdatering av tidlerere programmer 

- stimulering til gjensidig praksisbesøk for allmennpraktikere 
- stimulere til økt selvevaluering 

3. virke for forskning i allmennmedisin gjennom 

-å styrke lokale forskningsmiljøer med bedre veiledning 
- skaffe oversikt over norske allmennmedisinske 

forskningsprosjekter og arbeide for dannelsen av en idebank over nye aktuelle 
forskningsprosjekter 

4. være bindeledd mellom norske og utenlandske 
allmennmedisinske miljøer og internasjonale organisasjoner 

gJennom 

-å opprette et underutvalg med ansvar for internasjonal 
kontakt 

- økt samarbeid med de nordiske foreningene 
- å formidle kontakt mellom medlemmene og internasjonale 

allmennmedisinske miljøer. 

HELSEPOLITIKK 

NSAM vil profilere seg sterkere i samfunnsdebatten om helsepolitiske spørsmål som har 
betydning for faget allmennmedisin, som f.eks. ved å fremme pasientenes og legenes 
synspunkter i den pågående trygdemedisinske debatt. 

NSAM vil arbeide for at listepasientordningen blir innført og at det blir innført generell 
hPnuisnincrc-nlil-t i frH·hl"'llrl til? linil"ril"nf'(;ten 
l.LV.l.J.Y..\. A..l..t..l..lb>Jl:"ill')" .. .l. ..t.'-'.a.A...L'\J..t."'"" ~"" -• .....,....,""'JV"'J'-'"'"""""V"' -..,..,. 

NSAM har som mål at alle som driver selvstendig allmennpraksis i Norge skal være 
spesialister i allmennmedisin. 

Sekretariat: Inst. for allmennmedisin 
Fr. Stangsgt. 11/13, 0264 Oslo 

Telefon: 
02-55 92 10 

Telefax: 
02-55 39 30 

Postgiro: 
212 5847 

Bankgiro: 
5033.20.14665 




