
	

 
Norsam styremøte  
Tirsdag 23.10.2018 kl 1700 - 2000 

Radisson Holberg, møterom Oppegård 

Møtedeltakere: Hege Kristin Aune-Jørgensen, Tone Bruun, Anne Kveim Lie, Inger Marie 
Fosse, Kristian Onarheim, Tom Sundar, Guro Steine Letting, Henning Mørland (referent) 
 
Saksliste: 
 
1) Årsmøte og årsmøtekurs i 2019.  
Eget arrangement. Ikke samarbeid med allmennlegene. Aktuelle tema vurdert og drøftet.  
Mulig tidspunkt: Torsdag-fredag 29-30 august 2019, evt uken før 22-23 august. Sted: 
Tromsø?  
 
2) Oppnevning av spesialitetskomite i samfunnsmedisin for perioden 2019-2022. Se forslag 

i eget vedlegg. Forklaring/begrunnelse gis i møte. 
 
3) Faglandsråd. Presentasjon av Gurp som er medlem av faglandsrådet. Norsam er ikke 

representert i Fagstyret. 
 

4) Status/orientering høringssaker. Mange høringssaker i år.  
 
Status/orientering råd- og utvalg  
• Guro: Legens rolle i sykmeldingsarbeidet (arbeids- allmenn og samfunnsmedisin blant 

annet). Forberedende for Dnlfs rolle i IA-arbeidet. Legen har en viktig rolle i 
sykmeldingsarbeidet, særlig hvis det foreligger sykdom.  

• Inger Marie: Ressursgruppe for psykisk helse og rus. Møte utsatt, møte i neste uke. Skal 
føre til prioriterte oppgaver? 

• Anne: Innspillsmøte om vaksiner, i regi av FHI. Utfordringer med anbudsregler i off 
helsevesen.  

• Hege: Norsams representant i Faglig referansegruppe for nasjonalt 
vaksinasjonsprogram (nytt organ). Første møte 27.11. 

• Hege: Styringsgruppe NSDM. Neste møte i des. 
• Guro: SKIL, styremøte i juni. Strategier for å selge seg inn i kommunene. NOKLUS 

styremøte utsatt til januar. Modernisering av folkeregisteret, digitalisering av 
dødsmelding.  

• Tom: Referansegruppe for avstandsoppfølging. Har vært i flere møter, og nye er 
planlagt.   

• Anne. Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU): Møte vår 2018, nytt møte okt 2018. 
Følge opp innspill fra DHR for å styrke samfunnsmedisinens rolle inn i utvalget (navn, 
kriterier, observatørstatus?)   

• Guro: Deltatt i møte i NFAS Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 
(kompetanseområde på tvers av spesialiststrukturen).  



 
5) Status/orientering spesialistutdanning og kurs 
Spesialistforskriften er ennå ikke vedtatt for ASA-fagene. Hdir invitert til arbeidsgruppe for å 
jobbe med utforming, spes komite invitert. Kursprogram for 2019 under planlegging, 
videreføring av opplegg fra i fjor. Norsams hjemmeside oppdateres fortløpende.  
 
6) Samarbeid allmennlegeforeninger: Felles møte Af/Nfa/LSA/Norsam 4.12 
Guro og Tom stiller 
 
7) Innspill fra Dag Helge Rønnevik og Cato Innerdal til styrearbeid, oppfølging av styremøte 

i Asker 
 
8) Styremøter fremover. Styreseminar i første halvdel av 2019? Kombinert med besøk til 

Universitetet i Tromsø og NSDM. Forslag til tidspunkt siste uke i mars, evt begynnelsen 
av april.  

 
9) Eventuelt 
 
Møtet ble avsluttet med middag kl 2000 (på samme sted). 
 


