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l ÅRSMØTET 1993 

Årsmøtet ble avholdt under Nidaros kongressen 21.10.93. Det var ca 50 fremmøtte. Til 
ordstyrere ble valgt Steinar Westin og Jo Telje, referenter var Ola Lilleholdt og Marit Hegde 
Næss. Årsmeldingen ble gjennomgått av lederen Olav Thorsen. Den ble godkjent med enkelte 
mindre kommentarer og tilføyelser. Det vises forøvrig til utsendt referat. Regnskap for 1993 
og budsjett for 1994 ble godkjent og vedtatt. Nytt styre ble valgt. 
Hoveddiskusjonen på årsmøtet var en evt.sammenslåing av Aplf og NSAM. Dette forslaget ble 
avvist. 

Løvetannprisen 1993 ble utdelt på jubileumsfesten og gikk til Eystein Straume, Loppa. 

Drift av NSAM 

2 STYRETS ARBEID 

Styrets medlemmer: 
Bjarne Haukeland, Nordengkollen 20, 1362 Billingstad (leder) 
Elisabeth Swensen, 3841 Flatdal (nestleder) 
Anna Stavdal, Herman Fossgt. 4, 0171 Oslo (kasserer) 
Dag Bruusgaard, Framnesvn. 17, 1335 Snarøya 
Bjørn Gjelsvik, Skriverveien 5, 2200 Kongsvinger 
Per Stens1and, Klippa vegen 12, 5800 Sogndal 
Anette Fosse, Båsmobakken 24, 8616 Båsmoen 
Varamedlemmer: 
Karin Breckan, Skogsvn. 22, 8021 Mørkved 
Mona Søndenå, Postboks 415, 9901 Kirkenes 
Ole Inge Gjøen, 6040 Vigra 

Styremøter: 
Det har vært avholdt seks styremøter i perioden. Det første møtet var et fellesmøte mellom det 
gamle og det nye styret. Deretter møtte det nye styret til Kreativitetshelg i Heidal 14-16 januar. 
Det var viktig raskt å bli kjent og trygge på hverandre, og det ble lagt en møteplan for hele året. 
Det ble vedtatt å ha fast kontordag hver torsdag på Institutt for allmennmedisin i Oslo. Her 
møter leder og et av styremedlemmene på månedlig rotasjon. Videre ble forskjellige 
ansvarsområder fordelt på styremedlemmene. Styret har fordelt kontakten med de forskjellige 
referansegruppene mellom seg. Vi har laget en aktivitetsoversikt- "Hvem er hvem i NSAM". 
Et styremøte ble avholdt i Estoril under SIMG/WONCA-kongressen i mai. Her hadde vi 
fellesmøte med PU. Vi har også hatt fellesmøte med AFU og Internasjonalt utvalg. 

Med1emsbrev: 
Det har vært sent ut i alt tre medlernsbrev. Av praktiske og økonomiske grunner har 
medlernsbrevene vært sendt ut sammen med Scandinavian Journal of Primary Health Care. 
Vi er usikre på om alle medlemmene oppdager medlernsbrevene når de ligger gjemt inni dette 
tidsskriftet. 

Sekretariat: Inst. for allmennmedisin Telefon: 
Postboks 1130 Blindern. 0318 Oslo 22 85 06 55 

Telefax: 
22 85 06 50 

Postgiro: 
0814 2125847 

Bankgiro: 
5033.20.14665 

3 ØKONOMI 
NSAM har engasjert regnskapsfører som overtok regnskapsførselen fra mai d.å. 2 
Kasserer er ansvarlig for økonomistyringen, og har hånd om anvisninger og utbetalinger. 
Regnskapsfører heter Iver Huitfeldt og har ansvar for den tekniske delen av regnskapsførselen. 

Som tidligere er NS ANis hovedinntektskilde medlemskontingenten. Antall medlemmer er 
relativt stabilt. 
Abonnementsavgiften på Scandinavian Journal of Primary Health Care utgjør over 20% av de 
totale inntekter. 

lO-årsjubileet høsten-93 kostet mer enn beregnet. Dette medførte at posten for styre-og 
årsmøter var overskredet allerede da det sittende styret overtok! 
Mer om dette i kommentaren til budsjett/regnskap. 

4 SEKRETARIATET 
NSAM-kontoret flyttet i 1994 med Institutt for allmennmedisin fra Frederik Stangsgate til 
Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag på Ullevål Sykehus. Det har vært vanskelig å 
få etablert et nytt sekretariat med tilfredsstillende kontorforhold. 
Vår sekretær fra NSAMs etablering, May Brith Mandt, har gått over i ny stilling i Tidsskrift 
for Den norske Lægeforening. Hun fungerer for tiden som NSAMs sekretær utenom vanlig 
arbeidstid. Det er et klart behov for NSAl\1 å ha sekretær på dagtid. 

5 IVIEDLEIVIMER 
NSAM har pr. 15.9.94 ca. 1100 medlemmer. Fra 1995 vil innkreving av medlemskontingent 
skje via Postens medlemsservice. 

6 FELLESMØTER MED APLF, OLL , NBFL. 
Det ble holdt et felles ledermøte mellom NSAM, Aplf, OLL og NBLF 7.4.94. Hovedformålet 
med møtet var å etablere et godt samarbeidsklima mellom de nyvalgte styrene i de fire 
foreningene. 
Man understreket betydningen av å ha faste observatører i de respektive foreningene. 
Det var enighet om å unngå dobbeltarbeid, spesielt vedrørende høringsuttalelser. 
Kontakten med OLLs fagutvalg har vært mangelfull. 

Fardif! aktivitet 

7 UNDERUTVALGENE 
NSAM har seks faste underutvalg: 

* Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
Leder: Geir Jacobsen, Trondheim. 
Utvalget består av åtte medlemmer med personlige varamenn: To fra NSAM, en fra 011 og 
APLF og en fra hver av de fire universitetsinstituttene. 

Aktiviteten i Allmennmedisinsk forskningsutvalg har vært som tidligere år. 
AFU har hatt to møter i løpet av året. De tilsammen 36 allmennpraktikerstipend-månedene som 
utvalget hadde til disposisjon, ble fordelt på i alt 18 prosjekt, alle med bakgrunn i 
primærmedisin. Et tilsvarende antall søknader ble avslått til tross for at flere ble ansett som 
klart støtteverdige. Interessen for allmennpraktikerstipendene er fortsatt stor, og det er avsatt 
tre måneder stipend til en evaluering av ordningen som nå foretas. 
I løpet av året har AFU behandlet og gitt uttalelse om i alt ti forsøksprotokoller, som med et 
unntak kommer fra den farmasøytiske industri. 

Utvalget arrangerte et seminar i Oslo 3.12.93 med tittelen "Vitenskapelige og etiske problemer 
med medikamentell behandling av høyt blodtrykk i allmennpraksis". Senere har leder og 
nestleder skrevet en artikkel om samme emne til NEM-nytt nr. 2, 1994 (Nasjonal 
forskningsetisk komite for medisin). 



Takket være bidrag til AFUs drift fra Den norske lægeforening (5% av bevilgete stipendmidler) 
og honorar for protokoll vurderingene (kr. 5 000.- pr. protokoll) er økonomien i øyeblikket 3 
god. 

* Publiseringsutvalget (PU) 
Leder: Ellen Rygh, Arendal. 
Utvalget har fem medlemmer. Ledervervet går på omgang med et års funksjonstid. 

Utvalget samarbeider med forlaget T ANO om utgivelser i serien Allmennpraktikerserien. Til nå 
har det kommet ut åtte bøker/hefter. Andre forlag/utgivelseskanaler kan også være aktuelle. 

Tidligere forlagskontakt var Universitetsforlaget som ga ut ti bøker/hefter i serien 
"Almenpraktikerbiblioteket". Flere av disse har etterhven kommet i reviderte utgaver. Det bør 
arbeides for at NSAMs stempel og anbefaling følger også disse utgivelsene. 

PU arbeider aktivt med markedsføringstiltak av Allmennpraktikerserien. 
Det er gitt ut to bøker siste år, se pkt.l5 om prosjekter. 
Det er tre utgivelser på trappene: bok om sykehjemsmedisin, om vanlige pediatriske problemer, 
og om et forskningsprosjekt om hva som kjennetegner eldre pasienter som har liten kontakt 
med helsevesenet. 

PU fungerer som konsulenter for forlag og forfattere med tanke på å tilrettelegge utgivelsen for 
allmennpraktikere. PU ønsker at eventuelle forfattere tar kontakt på et tidlig tidspunkt for råd og 
veiledning. Dette er gratis. Det er under utarbeidelse en veileder for forfattere. 

Det ble på NSAMs årsmøte-93 vedtatt opprettet et forfatterstipend. Dette skal første gang 
utdeles på årsmøtet-94, og er på kr.20 000. 

* Klassifikasjonsutvalget (KU) 
Leder: Arnt Ole Ree, Sandefjord. 
Utvalget ble nedsatt av NSAM i 1990 med en funksjonstid på fem år. Arbeider med faglig 
vedlikehold og utvikling av ICPC i Norge, spesielt data versjoner i samarbeid med K.ITH. 

Styringsgruppe for utgivelse av ICPC-bok: 
Nedsatt av NSAM i 1991. Sammensatt av NSAM, KITH og T ANO forlag. Leder: Ola 
Lilleholt. Gruppas oppgave anses ferdig i og med utgivelse av boka samt første utgave av 
dataversjonen. Nedlagt. 

* Kvalitetsutvalget (KSU) 
Utvalget er opprettet i løpet av siste valgår og er således formelt sett på valg på dette årsmøtet. 
Utvalget har hatt tre møter. På det første konstituerte det seg med Anne Katrine Nore som 
leder. 

Utvalgets første oppgave blir å utarbeide et mandat som så skal godkjennes i styret. Utvalget vil 
raskt etter årsmøtet presentere seg for medlemmene i NSAM, og i Utposten. 

* Det felles EDB-utvalg 
Felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten (APLF, OLL, NSAM). Medlemmer: 
Fra APLF: Svein Bratland, Kjell Maartmann-Moe 
Fra OLL: Arnt Ole Ree, Toralf Hasvold. 
Fra NSAM: Fredrik Langballe, Bent Larsen. 

Medlemmene er oppnevnt av de respektive foreningene på ubestemt funksjonstid. 

Det er ikke laget eget mandat. 

* Internasjonalt utvalg 
Leder: Dag Bruusgaard, Oslo. 

NSAM er representert i følgende organisasjoner: 

WONCA (World Organisation of National Colleges and Academic Assosiations of General 
Practice/Family Medicine): 
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Dag Bruusgaard har vært NSAMs representant i WONCA Council siden 1991. Han sitter i 
WONCAs uoffisielle styre for Europa (The Gang of Four) og i utvalget som planlegger 
reorganisering av strukturen for internasjonalt allmennmedisinsk samarbeid i Europa (The 
Group of Eight). NSAM fremmer forslag for neste verdenskongress i Hong Kong (1995) som 
medfører økt kvinnerepresentasjon og demokratisering av organisasjonsstrukturen. 

WONCA Classification Comrnittee: 
Bent Guttorm Bentsen har væn medlem av denne komiteen siden 1973, NSAN!s representant 
fra 1984. Komiteen arbeider særlig med ICPC og andre internasjonale klassifikasjonssystemer 
blant annet Dartrnouth COOP Functional Health Assessment Chart/WONCA. 

EQuiP (WONCAs European Woorking Party on Quality in General Practice): 
Olav Rutle og Per Hjortdal ble oppnevnt høsten 1991. Hjortdal er dessuten medlem av 
WONCAs sentrale Working Party on Quality Assurance. 

SIMG (Societas lnternationalis Medicinae Generalis): 
Ola Lilleholt har representelt NSAM i SIMG fra 1985. Fra 1991 som visepresident. SIMG vil 
sannsynligvis etter ny struktur i Europa gå inn i WONCAs Europaregion. Dette er planlagt å 
ville skje i Strasbourg høsten 1995. 

EGPRW (European General Practice Research Workshop): 
Gruppen er basert på individuelt medlemsskap av forskningsinteresserte allmennpraktikere. 
Anne-Luise Kirkengen har vært NSAMs representant siden våren 1991. 

EURACT (European Academy ofTeachers in General Practice): 
Den tidligere Leeuwenhorstgruppen er nå omdannet til en europeisk organisasjon for 
allmennmedisinske lærere, basert på individuelt medlemsskap. Dag Søvik har vært norsk 
representant i en årrekke, fra høsten 1985 offisiell NSAM representant. 

Nordisk samarbeid: 
Dag Bruusgaard satt i den Nordiske kontaktkomite for Den nordiske kongress i Sejnajoki, 
kontaktkomite for kongressen 1995 i Uppsala er ikke opprettet. 
Olav Thorsen representerte NSAM på Nordisk allmennlegemøte i Stockholm. 
NSAM sender representant til årsmøtene i dansk og svensk selskap for allmennmedisin. 

Latvian/Norwegian Health Plan Prodject: 
I samarbeidet med dette prosjektet har NSAM delfinansiert reise og opphold for studietur i 
Norge for presidenten i den latviske allmennpraktiker organisasjonen og en lærer i 
samfunnsmedisin/allmennmedisin ved Universitetet i Riga. 

Norge har vært godt representer på internasjonale allmennmedisinske møter, men med få 
faglige presentasjoner. 

8 REFERANSEGRUPPENE 

* astma og allergi: 
Arne Gericke, Narnskogan (leder). 
Aktiv gruppe med mange jern i ilden. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 



* diabetes: 
Tor Claudi, Bodø (leder). 
Gruppen arbeider med å revidere handlingsprogram for diabetes og med et databasert 
beslutningsstøtteprogram. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 
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* gastroenterologi: 
Terje Johannessen, Trondheim (leder). 
Gruppa arbeider mye sammen med spesialister. Skriver for tiden på et handlingsprogram betalt 
av Glaxo. Driver kurs/holder foredrag. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* helseopplysning: 
Bård Natvig, Nittedal (leder). 
Har fungert som en lukket referansegruppe som har produsert to helseopplysningsbøker. 
Videre arbeidsform diskuteres. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* helsestasjonsarbeid: 
Frode Heian, Molde (leder). 
Avholder årlige kurs. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

* hypertensjon: 
Jostein Holmen, Verdal (leder). 
Nettopp revidert handlingsprogrammet. Skal ha et strategimøte i september hvor de ser på veien 
framover. Ser på risikointervensjon-ide for Kongsvold-95. 
Kontaktperson i styret: Elisabeth Swensen. 

* idrettsmedisin: 
Christoffer Vig, Våler (leder). 
Gruppen ønsker å være et bindeledd mellom de allmennmedisinske og de idrettsmedisinske 
miljøer og har planer om å utarbeide et handlingsprogram. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* innvandrermedisin: 
Ann Færden, Oslo (leder). 
Har laget en brosjyre for utenlandske leger som kommer til Norge. Skal arrangere kurs på 
Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* klinisk sexologi: 
Kjell-Olav B. Svendsen, Oslo (leder). 
Gruppa har eksistert i flere år og har arrangert flere kurs. De siste årene liten gruppeaktivitet, 
men medlemmene har deltatt på kurs og møter hver for seg. Det arbeides med et bokprosjekt. 
Gruppa ønsker gjeme nye medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Bjørn Gjelsvik. 

* kvinneforskning: 
Kirsti Malterud, Bergen (leder). 
For tiden sovende. Vil forhåpentligvis våkne iløpet av neste år. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 

* medisinsk filosofi: 
Morten Lindbæk, Stokke (leder). 
Arrangerer kurs om smerte på Primærmedisinsk uke-94. Utarbeider kursopplegg for 
spesialistutdanningen. Ønsker gjeme flere medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 

* omsorg ved livets slutt: 
Anders R. Seim, Fagerstrand (leder). 
Arbeider med kurs pakke. Skal arrangere kurs på Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Elisabeth Swensen. 

* psykiatri: 
Olav Thorsen, Stavanger (leder). 
Ingen aktivitet. Ønsker nye medlemmer og ny aktivitet. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* røntgenundersøkelser: 
Leder: Inger Marie Steinsholt, Kongsberg 
Gruppa utga bok i 1992 og har for tiden ingen aktivitet. Gruppa er imidlertid åpen for 
interesserte, gjeme med ideer for videre aktivitet. 
Kontaktperson i styret: Bjørn Gjelsvik. 

* sykehjemsmedisin: 
Einar Einarsen, Sømna (leder). 
Arrangerer årlige kurs i geriatri i samarbeid med prof.Knut Laake og geriatrisk avd., Ullevål 
Sykehus. 
Har ferdig et manuskript til "Håndbok for sykehjemsleger". Manus er godkjent av PU og er til 
trykking hos T ANO. Finansiert av K valitetssikringsfondet. 
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Dårlig økonomi i gruppa hindrer mer en ett årlig møte. Vurderer å arrangere kurs i tilslutning til 
bok-lansering for å bedre økonomien. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 

* trygdemedisin 
May-Brith Lund, Tromsø (leder). 
Gruppen ønsker å være bindeledd mellom trygdeetatens leger og allmennmedisin med 
tyngdepunkt i våre tre nordligste fylker. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* urinvegssykdommer: 
Steinar Hunskår, Bergen (leder). 
Gruppen er åpen for nye medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

* økologisk medisin: 
Hans Magnus Solli, Skien (leder). 
Aktiv gruppe. Arrangerer kurs på Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

9 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 
NSAM har en kollektiv abonnementsordning på dette tidsskriftet. Ca.kr.125,- av 
medlemskontingenten går til dekning av denne utgiften. 
F.o.m.1994 ligger et norsk sammendrag av innholdet ved hvert nummer. Dette har gjort 
tidsskriftet mer leservennlig. Likevel er det ulike syn både blant medlemmene og i styret om det 
er formålstjenlig med et kollektivt abonnement i fremtiden. Styret vil forelegge tilknytningen til 
Scandinavian Journal til diskusjon på årsmøtet 1994. 

1 O NIDAROSKONGRESSEN 1993 med NSAMs 10 års jubileum 
Nidaroskongressen 1993 ble avviklet i tiden 18.-20. oktober. Som vanlig var NSAM 
medarrangør, og avviklet også årsmøtet denne uken. NSAM preget kongressen fra første 
stund. Lange bannere med Selskapets emblem prydet åpningsseremonien, hvor avtroppende 
NSAM-leder Olav Thorsen hilste deltakerne. Deretter fikk Selskapet mye ros og ære av 
helseminister Werner Christie, som viste til den rolle NSAM har spilt i disse ti årene for norsk 
allmennmedisin. NSAM ble også ellers profilert på en stilfull måte, og NSAMs stand ble godt 
besøkt. 



På jubileumsfesten 19. oktober møttes over hundre gamle og nye NSAM-medlemmer. 
Selskapet og de tidligere lederne ble hedret med sanger, taler og NSAMs nye hederstegn, et 7 
løvetannkrus. 

11 KONGSVOLD SEMINARET 1994 
Kongsvold seminaret hadde som tittel "Legerollen - det gode liv i allmennpraksis". Det ble 
utlyst i Utposten og Tidsskriftet og var godkjent av spesialitetskomiteen i allmennmedisin med 
15 timer i videre- og etterutdannelsen i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin. 

Kurset hade 14 deltakere i tillegg til tre utenlandske gjster fra henholdsvis Sverige, Island og 
Danmark, NSAMs styre og kurskomiteen som besto av Olav Thorsen og Harriet Haukeland. 
Forelesere var Dr. Glin Bennet fra England og professor Ole Berg. Begge forelesere 
konsentrerte seg om leger og legerollen i dagens samfunn. 

Første del av kurset foregikk på engelsk, noe som kanskje var et hinder i diskusjonen som mye 
av programmet var basert på, men det ble likevel gode diskusjoner med hyggelige aftener hvor 
kursdeltakerne følte seg trygge på hverandre. 

Glin Bennet er en stor kapasitet når det gjelder kunnskap om leger og legerollen, og dette kurset 
har ført til at han kommer tilbake til Norge for å delta i utdannelsen av Leger for Leger. 

12 KORTTIDSSTIPEND VED NORSKE KREFTAVDELINGER 
Siden 1984 har Kreftforeningen bevilget korttidsstipend for allmennpraktikere på 
kreftavdelingene. 
For tiden er det seks stipend a 3 mndr.hvert år, herav to på DNR, de øvrige kreftavdelinger har 
ett hver. 
Årets søkerliste var sterk, men som tidligere år har det manglet søkere til Tromsø. Hva som er 
årsaken til den manglende interessen i Nord-Norge er uviss, det er mulig styret bør ta spesielle 
initiativ der. 
Ansvarlig for kreftstipendene i styret: Bjørn Gjeldsvik. 

13 ICPC 
NSAM har ifølge avtale med WONCA rettighetene til og ansvaret for den norske utgaven av 
ICPC. Etter at boka ble utgitt i samarbeid med T ANO forlag i 1991 har arbeidet dreiet seg om 
utgivelse av dataversjoner. Dette arbeidet har vært drevet av Klassifikasjonsutvalget i 
samarbeid med KITH - Kompetansesenteret for IT i helsesektoren i Trondheim. Første utgave 
av data versjonen ble utgitt i 1992 og er blitt levert til brukere via den enkelte leverandør av 
joumalsystemer. 

Arbeidet i Klassifikasjonsutvalget har imidlertid lidd under manglende finansiering. Den 
opprinnelige planen for finansiering, som baserte seg på brukerlisenser og vedlikeholdsavgift, 
er ikke blitt fulgt opp. Arbeidet har heller ikke til nå fått den nødvendige offentlige støtte. 

Styret har arbeidet mye med å sikre den videre finansiering av dette arbeidet, og dette forventes 
å gi resultater utover i 1994/95. Det foreslås opprettet et eget klassifiseringsfond. Det vises til 
egen sak om dette. 

Etter at RTV innførte obligatorisk bruk av ICPC på legeregningskort og sykmelding I og Il har 
de aller fleste allmennpraktikere stiftet bekjentskap med RTVs kortversjon. De fleste savner 
imidlertid opplæring i systemets oppbygging og systematikk, og bruken er derfor ofte tilfeldig 
og oppleves lite tilfredsstillende for den enkelte lege. Styret er bekymret for dette og anser det 
påkrevet at det blir arbeidet videre med den norske versjonen. Spesielt er det behov for videre 
utbygging av stikkordlister og kryssreferanser, og at disse blir gjort raskt tilgjengelig i nye 
data versjoner. Brukerne må kunne høyne sitt diagnostiske presisjonsnivå innenfor den enkelte 
diagnosekode. 

Klassifiseringsutvalget foreslås derfor reoppnevnt og styrket, med sikte på å fungere som en 
arbeidsgruppe under SMEKK, som er Sosialdepartementets koordinerende utvalg for 8 
medisinsk klassifikasjon. Legeforeningen er representert i dette utvalget. 

14 PROSJEKTER 
I løpet av inneværende styreperiode har følgende NSAM-prosjekter blitt fullført eller ført 
videre: 
* Handlingsprogrammet for høyt blodtrykk ført i pennen av en stor gruppe ledet av 
Jostein Holmen med støtte fra Statens Institutt for Folkehelse. Programmet ble trykket i 20 000 
eksemplarer og distribuert gratis til alle landets leger. Det var forventet at programmet skulle 
skape interesse og lede til debatt, noe det også har gjort. Det er stor interesse blant 
allmennpraktikere som har hypertensjonspasienter. Sekretariatet får stadig henvendelse om å 
sende programmer til unge leger som nettopp har kommet i turnustjeneste. 
*SATS. Sekretariatet for kvalitetssikring i primærhelsetjenesten. En fellessatsing fra Aplf og 
NSAM. Etter et utredningsarbeid av en gruppe bestående av Svein Z. Bratland, Anne Mathilde 
Hanstad og Kjell Maartmann-Moe fikk man tildelt l, 5 millioner fra Kvalitetssikringsfondet. 
Prosjektet skal utvikle indikatorer til å sikre kvalitet innenfor definerte virksomhetsområder 
innen primærhelsetjenesten. 5. september starter Sekretariatets leder Tor Carlsen opp i Skien. 
De fire regionale lederne er tilsatt i 2/5 stilling, og gruppen har hatt sitt konstituerende møte når 
årsmeldingen presenteres. 
* Bokutgivelse: Under Nidaroskongressen-93 ble boka "Medisinsk teori - tanker om sykdom 
og tanker om helse" lansert. Den er et resultat av arbeidet til referansegruppa i medisinsk 
filosofi. 

15 NSAMs AKTUELLE SITUASJON 
Da det nye styret tok over i januar 1994 hadde det som målsetning å definere og konkretisere 
NSAM. Det ble opprettet direkte kontakt mellom referansegruppene og ansvarlig styremedlem. 
Styret startet arbeidet med et kart som visuelt kan fremstille NSAM for den uinnvidde. 
Selskapet skal være et bindeledd mellom allmennpraktiserende leger og de fire 
allmennmedisinske institutter. Det er avtalt et styremøte med tilhørende kontakt på de fire 
instituttene i inneværende toårsperiode. For å rekruttere nye medlemmer, særlig blant de yngre 
kolleger har styret funnet det riktig å kunne vise en klar oversikt over hva NSAM er, hvilken 
betydning NSAM har for utviklingen av primærhelsetjenesten nasjonalt og internasjonalt, og 
hva den enkelte allmennpraktiker kan få ut av sitt medlemskap. 

Det NSAM har oppnådd gjennom sine 11 år er at når NSAM står bak, betyr det godkjenning av 
et budskap uten at det er knyttet usynlige særinteresser til det. NSAM ER MERKEVARE! 

Kanskje det mest spennende enkeltprosjektet vi ser konturene av er "Prosjekt 
Risikointervensjon". NSAM har fått støtte fra Helseministeren til å starte en flerårig debatt og 
kursviksomhet rundt begrepet risiko og risikointervensjon overfor friske. Første åpne møte blir 
Kongsvollseminaret 1995 der referansegruppene for hypertensjon, diabetes, medisinsk fl!osofi 
og andre vil aktualisere temaet. 

NSAM er i skrivende stund endelig etablert på Institutt for Allmennmedisin i Oslo. Vi har 
kontortid torsdager i tiden 10.00- 14.00. Når vi får tilsatt ny sekretær vil tilgjengeligheten øke 
og muligheten for kommunikasjon, skriftlig og muntlig bedres. 

På vegne av styret vil jeg takke medlemmene for deres oppslutning og interesse og vi ser fram 
til et nytt år med spenning! 

Oslo, 15. september 1994 

B jame Haukeland 
leder 
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ARSMELDING 
Norsk selskap for allmennmedisin 

for perioden 16. september 1993 til 15. september 1994 

l ÅRSMØTET 1993 

Årsmøtet ble avholdt under Nidaroskongressen 21.10.93. Det var ca 50 fremmøtte. Til 
ordstyrere ble valgt Steinar Westin og Jo Telje, referenter var Ola Lilleholdt og Marit Hegde 
Næss. Årsmeldingen ble gjennomgått av lederen Olav Thorsen. Den ble godkjent med enkelte 
mindre kommentarer og tilføyelser. Det vises forøvrig til utsendt referat. Regnskap for 1993 
og budsjett for 1994 ble godkjent og vedtatt. Nytt styre ble valgt. 
Hoveddiskusjonen på årsmøtet var en evt.sammenslåing av Aplf og NSAM. Dette forslaget ble 
avvist. 

Løvetannprisen 1993 ble utdelt på jubileumsfesten og gikk til Eystein Straume, Loppa. 

Drift av NSAM 

2 STYRETS ARBEID 

Styrets medlemmer: 
Bjarne Haukeland, Nordengkollen 20, 1362 Billingstad (leder) 
Elisabeth Swensen, 3841 Flatdal (nestleder) 
Anna Stavdal, Herman Fossgt. 4, 0171 Oslo (kasserer) 
Dag Bruusgaard, Frarnnesvn. 17, 1335 Snarøya 
Bjørn Gjelsvik, Skriverveien 5, 2200 Kongsvinger 
Per Stensland, Klippavegen 12, 5800 Sogndal 
Anette Fosse, Båsmobakken 24,8616 Båsmoen 
Varamedlemmer: 
Karin Breckan, Skogsvn. 22, 8021 Mørkved 
Mona Søndenå, Postboks 415, 9901 Kirkenes 
Ole Inge Gjøen, 6040 Vigra 

Styremøter: 
Det har vært avholdt seks styremøter i perioden. Det første møtet var et fellesmøte mellom det 
gamle og det nye styret. Deretter møtte det nye styret til Kreativitetshelg i Heidal14-16 januar. 
Det var viktig raskt å bli kjent og trygge på hverandre, og det ble lagt en møteplan for hele året. 
Det ble vedtatt å ha fast kontordag hver torsdag på Institutt for allmennmedisin i Oslo. Her 
møter leder og et av styremedlemmene på månedlig rotasjon. Videre ble forskjellige 
ansvarsområder fordelt på styremedlemmene. Styret har fordelt kontakten med de forskjellige 
referansegruppene mellom seg. Vi har laget en aktivitetsoversikt- "Hvem er hvem i NSAM". 
Et styremøte ble avholdt i Estoril under SIMG/WONCA-kongressen i mai. Her hadde vi 
fellesmøte med PU. Vi har også hatt fellesmøte med AFU og Internasjonalt utvalg. 

Medlems brev: 
Det har vært sent ut i alt tre medlemsbrev. Av praktiske og økonomiske grunner har 
medlemsbrevene vært sendt ut sammen med Scandinavian Journal of Primary Health Care. 
Vi er usikre på om alle medlemmene oppdager medlems brevene når de ligger gjemt inni dette 
tidsskriftet. 

l 

Sekretariat: Inst. for allmennmedisin Tele fon: 
Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo 22 85 06 55 

Telefax: 
22 85 06 50 

Postgiro : 
0814 2125847 

Bankgi ro: 
5033.20.14665 



3 ØKONOMI 
NSAM har engasjert regnskapsfører som overtok regnskapsførselen fra mai d.å. 2 
Kasserer er ansvarlig for økonomistyringen, og har hånd om anvisninger og utbetalinger. 
Regnskapsfører heter Iver Huitfeldt og har ansvar for den tekniske delen av regnskapsførselen. 

Som tidligere er NSAMs hovedinntektskilde medlemskontingenten. Antall medlemmer er 
relativt stabilt. 
Abonnementsavgiften på Scandinavian Journal of Primary Health Care utgjør over 20% av de 
totale inntekter. 

lO-årsjubileet høsten-93 kostet mer enn beregnet. Dette medførte at posten for styre-og 
årsmøter var overskredet allerede da det sittende styret overtok! 
Mer om dette i kommentaren til budsjett/regnskap. 

4 SEKRETARIATET 
NSAM-kontoret flyttet i 1994 med Institutt for allmennmedisin fra Frederik Stangsgate til 
Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag på Ullevål Sykehus. Det har vært vanskelig å 
få etablert et nytt sekretariat med tilfredsstillende kontorforhold. 
Vår sekretær fra NSAMs etablering, May Brith Mandt, har gått over i ny stilling i Tidsskrift 
for Den norske Lægeforening. Hun fungerer for tiden som NSAMs sekretær utenom vanlig 
arbeidstid. Det er et klart behov for NSAM å ha sekretær på dagtid. 

5 MEDLEMMER 
NSAM har pr. 15.9.94 ca. 1100 medlemmer. Fra 1995 vil innkreving av medlemskontingent 
skje via Postens medlemsservice. 

6 FELLESMØTER MED APLF, OLL, NBFL. 
Det ble holdt et felles ledermøte mellom NSAM, Aplf, OLL og NBLF 7 .4.94. Hovedformålet 
med møtet var å etablere et godt samarbeidsklima mellom de nyvalgte styrene i de fire 
foreningene. 
Man understreket betydningen av å ha faste observatører i de respektive foreningene. 
Det var enighet om å unngå dobbeltarbeid, spesielt vedrørende høringsuttalelser. 
Kontakten med OLLs fagutvalg har vært mangelfull. 

Faglig aktivitet 

7 UNDERUTVALGENE 
NSAM har seks faste underutvalg: 

* Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
Leder: Geir Jacobsen, Trondheim. 
Utvalget består av åtte medlemmer med personlige varamenn: To fra NSAM, en fra Oll og 
APLF og en fra hver av de fire universitetsinstituttene. 

Aktiviteten i Allmennmedisinsk forskningsutvalg har vært som tidligere år. 
AFU har hatt to møter i løpet av året. De tilsammen 36 allmennpraktikerstipend-månedene som 
utvalget hadde til disposisjon, ble fordelt på i alt 18 prosjekt, alle med bakgrunn i 
primærmedisin. Et tilsvarende antall søknader ble avslått til tross for at flere ble ansett som 
klart støtteverdige. Interessen for allmennpraktikerstipendene er fortsatt stor, og det er avsatt 
tre måneder stipend til en evaluering av ordningen som nå foretas. 
I løpet av året har AFU behandlet og gitt uttalelse om i alt ti forsøksprotokoller, som med et 
unntak kommer fra den farmasøytiske industri. 

Utvalget arrangerte et seminar i Oslo 3.12.93 med tittelen "Vitenskapelige og etiske problemer 
med medikamentell behandling av høyt blodtrykk i allmennpraksis". Senere har leder og 
nestleder skrevet en artikkel om samme emne til NEM-nytt nr. 2, 1994 (Nasjonal 
forskningsetisk komite for medisin). 



Takket være bidrag til AFUs drift fra Den norske lægeforening (5% av bevilgete stipendmidler) 
og honorar for protokoll vurderingene (kr. 5 000.- pr. protokoll) er økonomien i øyeblikket 3 
god. 

* Publiseringsutvalget (PU) 
Leder: Ellen Rygh, Arendal. 
Utvalget har fem medlemmer. Ledervervet går på omgang med et års funksjonstid. 

Utvalget samarbeider med forlaget TANO om utgivelser i serien Allmennpraktikerserien. Til nå 
har det kommet ut åtte bøker/hefter. Andre forlag/utgivelseskanaler kan også være aktuelle. 

Tidligere forlagskontakt var Universitetsforlaget som ga ut ti bøker/hefter i serien 
"Almenpraktikerbiblioteket". Flere av disse har etterhvert kommet i reviderte utgaver. Det bør 
arbeides for at NSAMs stempel og anbefaling følger også disse utgivelsene. 

PU arbeider aktivt med markedsføringstiltak av Allmennpraktikerserien. 
Det er gitt ut to bøker siste år, se pkt.15 om prosjekter. 
Det er tre utgivelser på trappene: bok om sykehjemsmedisin, om vanlige pediatriske problemer, 
og om et forskningsprosjekt om hva som kjennetegner eldre pasienter som har liten kontakt 
med helsevesenet. 

PU fungerer som konsulenter for forlag og forfattere med tanke på å tilrettelegge utgivelsen for 
allmennpraktikere. PU ønsker at eventuelle forfattere tar kontakt på et tidlig tidspunkt for råd og 
veiledning. Dette er gratis. Det er under utarbeidelse en veileder for forfattere. 

Det ble på NSAMs årsmøte-93 vedtatt opprettet et forfatterstipend. Dette skal første gang 
utdeles på årsmøtet-94, og er på kr.20 000. 

* Klassifikasjonsutvalget (KU) 
Leder: Arnt Ole Ree, Sandefjord. 
Utvalget ble nedsatt av NSAM i 1990 med en funksjonstid på fem år. Arbeider med faglig 
vedlikehold og utvikling av ICPC i Norge, spesielt dataversjoner i samarbeid med KITH. 

Styringsgruppe for utgivelse av ICPC-bok: 
Nedsatt av NSAM i 1991. Sammensatt av NSAM, KITH og TANO forlag. Leder: Ola 
Lilleholt. Gruppas oppgave anses ferdig i og med utgivelse av boka samt første utgave av 
dataversjonen. Nedlagt. 

* Kvalitetsutvalget (KSU) 
Utvalget er opprettet i løpet av siste valgår og er således formelt sett på valg på dette årsmøtet. 
Utvalget har hatt tre møter. På det første konstituerte det seg med Anne Katrine Nore som 
leder. 

Utvalgets første oppgave blir å utarbeide et mandat som så skal godkjennes i styret. Utvalget vil 
raskt etter årsmøtet presentere seg for medlemmene i NSAM, og i Utposten. 

* Det felles EDB-utvalg 
Felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten (APLF, OLL, NSAM). Medlemmer: 
Fra APLF: Svein Bratland, Kjell Maartrnann-Moe 
Fra OLL: Arnt Ole Ree, Toralf Hasvold. 
Fra NSAM: Fredrik Langballe, Bent Larsen. 

Medlemmene er oppnevnt av de respektive foreningene på ubestemt funksjonstid. 

Det er ikke laget eget mandat. 



* Internasjonalt utvalg 
Leder: Dag Bruusgaard, Oslo. 

NSAM er representert i følgende organisasjoner: 

WONCA (World Organisation of National Colleges and Academic Assosiations of General 
Practice/Farnily Medicine): 
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Dag Bruusgaard har vært NSAMs representant i WONCA Council siden 1991. Han sitter i 
WONCAs uoffisielle styre for Europa (The Gang ofFour) og i utvalget som planlegger 
reorganisering av strukturen for internasjonalt allmennmedisinsk samarbeid i Europa (The 
Group of Eight). NSAM fremmer forslag for neste verdenskongress i Hong Kong (1995) som 
medfører økt kvinnerepresentasjon og demokratisering av organisasjonsstrukturen. 

WONCA Classification Committee: 
Bent Guttorm Bentsen har vært medlem av denne komiteen siden 1973, NSAMs representant 
fra 1984. Komiteen arbeider særlig med ICPC og andre internasjonale klassifikasjonssystemer 
blant annet Dartmouth COOP Functional Health Assessment Chart/WONCA. 

EQuiP (WONCAs European Woorking Party on Quality in General Practice): 
Olav Rutle og Per Hjortdal ble oppnevnt høsten 1991. Hjortdal er dessuten medlem av 
WONCAs sentrale Working Party on Quality Assurance. 

SIMG (Societas Internationalis Medicinae Generalis): 
Ola Lilleholt har representert NSAM i SIMG fra 1985. Fra 1991 som visepresident. SIMG vil 
sannsynligvis etter ny struktur i Europa gå inn i WONCAs Europaregion. Dette er planlagt å 
ville skje i Strasbourg høsten 1995. 

EGPRW (European General Practice Research Workshop): 
Gruppen er basert på individuelt medlemsskap av forskningsinteresserte allmennpraktikere. 
Anne-Luise Kirkengen har vært NSAMs representant siden våren 1991. 

EURACT (European Academy ofTeachers in General Practice): 
Den tidligere Leeuwenhorstgruppen er nå omdannet til en europeisk organisasjon for 
allmennmedisinske lærere, basert på individuelt medlemsskap. Dag Søvik har vært norsk 
representant i en årrekke, fra høsten 1985 offisiell NSAM representant. 

Nordisk samarbeid: 
Dag Bruusgaard satt i den Nordiske kontaktkomite for Den nordiske kongress i Sejnajoki, 
kontaktkomite for kongressen 1995 i Uppsala er ikke opprettet. 
Olav Thorsen representerte NSAM på Nordisk allmennlegemøte i Stockholm. 
NSAM sender representant til årsmøtene i dansk og svensk selskap for allmennmedisin. 

Latvian/Norwegian Health Plan Prodject: 
I samarbeidet med dette prosjektet har NSAM delfinansiert reise og opphold for studietur i 
Norge for presidenten i den latviske allmennpraktiker organisasjonen og en lærer i 
samfunnsmedisin/allmennmedisin ved Universitetet i Riga. 

Norge har vært godt representer på internasjonale allmennmedisinske møter, men med få 
faglige presentasjoner. 

8 REFERANSEGRUPPENE 

* astma og allergi: 
Arne Gericke, Namskogan (leder). 
Aktiv gruppe med mange jern i ilden. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 



* diabetes: 
Tor Claudi, Bodø (leder). 5 
Gruppen arbeider med å revidere handlingsprogram for diabetes og med et databasert 
beslutningsstøtteprogram. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* gastroenterologi: 
Terje Johannessen, Trondheim (leder). 
Gruppa arbeider mye sammen med spesialister. Skriver for tiden på et handlingsprogram betalt 
av Glaxo. Driver kurs/holder foredrag. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* helseopplysning: 
Bård Natvig, Nittedal (leder). 
Har fungert som en lukket referansegruppe som har produsert to helseopplysningsbøker. 
Videre arbeidsform diskuteres. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* helsestasjonsarbeid: 
Frode Heian, Molde (leder). 
Avholder årlige kurs. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

* hypertensjon: 
Jostein Holmen, Verdal (leder). 
Nettopp revidert handlingsprogrammet. Skal ha et strategimøte i september hvor de ser på veien 
framover. Ser på risikointervensjon-ide for Kongsvold-95. 
Kontaktperson i styret: Elisabeth Swensen. 

* idrettsmedisin: 
Christoffer Vig, Våler (leder). 
Gruppen ønsker å være et bindeledd mellom de allmennmedisinske og de idrettsmedisinske 
miljøer og har planer om å utarbeide et handlingsprogram. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* innvandrermedisin: 
Ann Færden, Oslo (leder). 
Har laget en brosjyre for utenlandske leger som kommer til Norge. Skal arrangere kurs på 
Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* klinisk sexologi: 
Kjell-Olav B. Svendsen, Oslo (leder). 
Gruppa har eksistert i flere år og har arrangert flere kurs. De siste årene liten gruppeaktivitet, 
men medlemmene har deltatt på kurs og møter hver for seg. Det arbeides med et bokprosjekt. 
Gruppa ønsker gjeme nye medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Bjørn Gjelsvik. 

* kvinneforskning: 
Kirsti Malterud, Bergen (leder). 
For tiden sovende. Vil forhåpentligvis våkne iløpet av neste år. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 

* medisinsk filosofi: 
Morten Lindbæk, Stokke (leder). 
Arrangerer kurs om smerte på Primærmedisinsk uke-94. Utarbeider kursopplegg for 
spesialistutdanningen. Ønsker gjeme flere medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 



* omsorg ved livets slutt: 
Anders R. Seim, Fagerstrand (leder). 
Arbeider med kurspakke. Skal arrangere kurs på Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Elisabeth Swensen. 

* psykiatri: 
Olav Thorsen, Stavanger (leder). 
Ingen aktivitet. Ønsker nye medlemmer og ny aktivitet. 
Kontaktperson i styret: Anna Stavdal. 

* røntgenundersøkelser: 
Leder: Inger Marie Steinsholt, Kongsberg 
Gruppa utga bok i 1992 og har for tiden ingen aktivitet. Gruppa er imidlertid åpen for 
interesserte, gjeme med ideer for videre aktivitet. 
Kontaktperson i styret: Bjørn Gjelsvik. 

* sykehjemsmedisin: 
Einar Einarsen, Sømna (leder). 
Arrangerer årlige kurs i geriatri i samarbeid med prof.Knut Laake og geriatrisk avd., Ullevål 
Sykehus. 
Har ferdig et manuskript til "Håndbok for sykehjemsleger". Manus er godkjent av PU og er til 
trykking hos TANO. Finansiert av Kvalitetssikringsfondet. 
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Dårlig økonomi i gruppa hindrer mer en ett årlig møte. Vurderer å arrangere kurs i tilslutning til 
bok-lansering for å bedre økonomien. 
Kontaktperson i styret: Anette Fosse. 

* trygdemedisin 
May-Brith Lund, Tromsø (leder). 
Gruppen ønsker å være bindeledd mellom trygdeetatens leger og allmennmedisin med 
tyngdepunkt i våre tre nordligste fylker. 
Kontaktperson i styret: Dag Bruusgaard. 

* urinvegssykdommer: 
Steinar Hunskår, Bergen (leder). 
Gruppen er åpen for nye medlemmer. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

* økologisk medisin: 
Hans Magnus Solli, Skien (leder). 
Aktiv gruppe. Arrangerer kurs på Primærmedisinsk uke-94. 
Kontaktperson i styret: Per Stensland. 

9 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 
NSAM har en kollektiv abonnementsordning på dette tidsskriftet. Ca.kr.125,- av 
medlemskontingenten går til dekning av denne utgiften. 
F.o.m.1994ligger et norsk sammendrag av innholdet ved hvert nummer. Dette har gjort 
tidsskriftet mer leservennlig. Likevel er det ulike syn både blant medlemmene og i styret om det 
er formålstjenlig med et kollektivt abonnement i fremtiden. Styret vil forelegge tilknytningen til 
Scandinavian Journal til diskusjon på årsmøtet 1994. 

l O NIDAROSKONGRESSEN 1993 med NSAMs 10 års jubileum 
Nidaroskongressen 1993 ble avviklet i tiden 18.-20. oktober. Som vanlig var NSAM 
medarrangør, og avviklet også årsmøtet denne uken. NSAM preget kongressen fra første 
stund. Lange bannere med Selskapets emblem prydet åpningsseremonien, hvor avtroppende 
NSAM-leder Olav Thorsen hilste deltakerne. Deretter fikk Selskapet mye ros og ære av 
helseminister Werner Christie, som viste til den rolle NSAM har spilt i disse ti årene for norsk 
allmennmedisin. NSAM ble også ellers profilert på en stilfull måte, og NSAMs stand ble godt 
besøkt. 



K.lassifiseringsutvalget foreslås derfor reoppnevnt og styrket, med sikte på å fungere som en 
arbeidsgruppe under SMEKK, som er Sosialdepartementets koordinerende utvalg for 8 
medisinsk klassifikasjon. Legeforeningen er representert i dette utvalget. 

14 PROSJEKTER 
I løpet av inneværende styreperiode har følgende NSAM-prosjekter blitt fullført eller ført 
videre: 
* Handlingsprogrammet for høyt blodtrykk ført i pennen av en stor gruppe ledet av 
Jostein Holmen med støtte fra Statens Institutt for Folkehelse. Programmet ble trykket i 20 000 
eksemplarer og distribuert gratis til alle landets leger. Det var forventet at programmet skulle 
skape interesse og lede til debatt, noe det også har gjort. Det er stor interesse blant 
allmennpraktikere som har hypertensjonspasienter. Sekretariatet får stadig henvendelse om å 
sende programmer til unge leger som nettopp har kommet i turnustjeneste. 
* SATS. Sekretariatet for kvalitetssikring i primærhelsetjenesten. En fellessatsing fra Aplf og 
NSAM. Etter et utredningsarbeid av en gruppe bestående av Svein Z. Bratland, Anne Mathilde 
Hanstad og Kjell Maartmann-Moe fikk man tildelt l, 5 millioner fra Kvalitetssikringsfondet. 
Prosjektet skal utvikle indikatorer til å sikre kvalitet innenfor definerte virksomhetsområder 
innen primærhelsetjenesten. 5. september starter Sekretariatets leder Tor Carlsen opp i Skien. 
De fire regionale lederne er tilsatt i 2/5 stilling, og gruppen har hatt sitt konstituerende møte når 
årsmeldingen presenteres. 
* Bokutgivelse: Under Nidaroskongressen-93 ble boka "Medisinsk teori - tanker om sykdom 
og tanker om helse" lansert. Den er et resultat av arbeidet til referansegruppa i medisinsk 
filosofi. 

15 NSAMs AKTUELLE SITUASJON 
Da det nye styret tok over i januar 1994 hadde det som målsetning å definere og konkretisere 
NSAM. Det ble opprettet direkte kontakt mellom referansegruppene og ansvarlig styremedlem. 
Styret startet arbeidet med et kart som visuelt kan fremstille NSAM for den uinnvidde. 
Selskapet skal være et bindeledd mellom allmennpraktiserende leger og de fire 
allmennmedisinske institutter. Det er avtalt et styremøte med tilhørende kontakt på de fire 
instituttene i inneværende toårsperiode. For å rekruttere nye medlemmer, særlig blant de yngre 
kolleger har styret funnet det riktig å kunne vise en klar oversikt over hva NSAM er, hvilken 
betydning NSAM har for utviklingen av primærhelsetjenesten nasjonalt og internasjonalt, og 
hva den enkelte allmennpraktiker kan få ut av sitt medlemskap. 

Det NSAM har oppnådd gjennom sine 11 år er at når NSAM står bak, betyr det godkjenning av 
et budskap uten at det er knyttet usynlige særinteresser til det. NSAM ER MERKE V ARE! 

Kanskje det mest spennende enkeltprosjektet vi ser konturene av er "Prosjekt 
Risikointervensjon". NSAM har fått støtte fra Helseministeren til å starte en flerårig debatt og 
kursviksomhet rundt begrepet risiko og risikointervensjon overfor friske. Første åpne møte blir 
Kongsvollseminaret 1995 der referansegruppene for hypertensjon, diabetes, medisinsk filosofi 
og andre vil aktualisere temaet. 

NSAM er i skrivende stund endelig etablert på Institutt for Allmennmedisin i Oslo. Vi har 
kontortid torsdager i tiden 10.00- 14.00. Når vi får tilsatt ny sekretær vil tilgjengeligheten øke 
og muligheten for kommunikasjon, skriftlig og muntlig bedres. 

På vegne av styret vil jeg takke medlemmene for deres oppslutning og interesse og vi ser fram 
til et nytt år med spenning! 

Oslo, 15. september 1994 

Bjarne Haukeland 
leder 




