
	

Norsam styremøte/arbeidsmøte, Losby 2-3 november 2017 
 
Internt notat/oppsummering 
 
Deltakere: Tone Bruun, Inger Marie Fosse, Hege Kristin Aune Jørgensen, Guro Steine 
Letting, Anne Kveim Lie, Henning Mørland, Kristian Onarheim, Tom Sundar (alle) 
Referent: Henning 
 
Tidsplan 
 
Torsdag 2 november 
1800 - 2000 Styremøte (Tom forfall) 
2030  Middag 
 
Fredag 3 november 
0830 - 1130 Styremøte (alle tilstede) 
1130 - 1230 Lunsj 
1230 - 1500 Styremøte (Anne forfall) 
 
Saksliste  
 
1. Rammer, forutsetninger og forventninger til styrearbeid  
Forberedelse: Norsams hjemmeside, årsmelding, håndbok for styrearbeid 
 
2. Høringsarbeid. Avklaring og forventinger, ikke drøfting av enkeltsaker. 
 
3. Oppnevning og deltakelse i ulike råd, utvalg og grupper 
Prinsipper. Gjennomgående representasjon. Formål, mandat og varighet 
 
4. Spesialistutdanning.  
Status ny og fremtidige struktur og regelverk. Henvendelse vedr fagutvalg for leger i 
spesialisering (Fuxx, tidligere utsendt i egen e-post) 
En minimumsløsning med to personer, underutvalg av Norsam.  
 
Møte i Dnlf om ny spesialistutdanning 31.10 
Mer ressurskrevende med forslag til veiledning samt ekstraarbeid knyttet til utdanningsplan, 
godkjenning av utdanningsvirksomhet, antall veiledere (skal være spesialist) 
 
Manglende krav til å være spesialist eller under utdanning for å inneha samfunnsmedisinsk 
stilling. Unntak for de som har annen relevant kompetanse (eks annen spesialitet). Vi bør 
komme med et innspill her. For noen kommunale stillinger kan det være aktuelt å stille krav 
om å inneha allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk spesialitet, eks kombilege eller 
legevaktoverlege/sjef. 
 
Godkjenning av tjeneste: Hvor objektivt blir dette, sikre habil og nøytral godkjenning. Små 
forhold og få personer. Jf evalueringsteam i spesialisthelsetjenesten. Tilskudd pr 
utdanningskandidat for å etablere system, plan. Tilskudd som virkemiddel for å endre 
praksis.  
Individuell veiledning i tillegg til gruppeveiledning? Og/eller utvidet mandatet til 
veiledningsgruppen – øke tid i gruppe, mulighet for at veileder også har noe individuell 
oppfølging (og honoreres for dette). Godkjenning av arbeidsgiver (en eller flere her) og 
veileder.  



 
 
5. Intern fordeling av faste arbeidsoppgaver: 
 
Funksjon/oppgave Innhold Tidligere Ny  
Nestleder Stedfortreder for leder 

Delegat til Landsstyremøtet  
Norsams repr til FaMe 
I likhet med leder påregne større ansvar 
for ad-hoc utvalg (libero) 

Siri Tom 

Høringsansvarlig Følge med på nye høringer, vurdere, 
prioritere, forslag til fordeling. Følge opp, 
bistand til innsending  

Inger Marie Inger Marie 

Spesialistutdanning 
drift 

Følg opp kurs og kursarrangører. 
Samarbeid med andre aktører, 
veilederkoordinator, spes komite 

Henning Henning 
Tone - FHI 

Spesialistutdanning 
utvikling 

Samarbeid spes komite og Fagavd i Dnlf. 
Delta i aktuelle råd og utvalg i regi av 
forening og Hdir/HOD 

Henning 
(Inger Marie) 

Henning 
Inger Marie 
Alle 

Grunnutdanning Samarbeid/møter med universitetene, 
læringsmål 

Henning Anne 
Henning 

Kvalitetsarbeid Medlem av styringsgruppe NOKLUS 
Styremedlem og varamedlem i Skil-styre. 
Styremøter x2 år.  

Henning 
Marit 

Guro 
Kristian (vara) 

NSDM Repr i styringsgruppe Hege Kristin Hege Kristin 
Forskning / AFU Norsams representant i styret til 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
(x2/år) 

Henning 
Siri 
(Tom) 

Anne 
Tone vara 

Landsstyredelegat I tillegg til nestleder + vara  Tom 
Guro 
IM (vara) 
Anne (vara) 
Tone (vara) 
Hege K (vara) 

Informasjon Nettsider og medlemsmail Henning Henning 
”Lederforum 
primærhelse” 

Igjen forsøk på faste samarbeid innad i 
Dnlf mellom Af, NFA, LSA og Norsam 

 Henning 
Tom 
Kirsten/ 
Meera - LSA 

    
Nye utvalg, råd, 
grupper 

Diverse fagsaker Alle? Alle 

    
    
 
6. Ad-hoc oppgaver 
Kursleder for Introduksjonskurs i samfunnsmedisin på PMU (Guro) 



 
7. Planlegge videre styrearbeid/møteplan 
Årsmøte og årsmøtekurs i 2018 
Tema: Samhandling? Belyst fra ulike hold, med fokus på samfunnsmedisin? 
Tidspunkt: Rett etter sommeren? Siste uke august?  
Parallelt kurs med obligatorisk kurs i folkehelsearbeid (Kurs C), Sem, Asker 6-8 juni? 
Vi legger et styremøte til dette. 
 
Dialogmøte med UiB  
April – Henning kontakte UiB og høre om mulighet  
 
Et styremøte under PMU 
 
Dialogmøte med Univ i Tromsø og NSDM - utsettes til 2019 
  


