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Referat årsmøte NORSAM 23. august 2010 – Legenes hus, Bergen
1. Godkjenning av innkalling
− Godkjent
2. Valg av møteleder
− Trude Arnesen enstemmig valgt
3. Valg av referent
− Marthe Bjørnsdatter
4. Valg av medlemmer til å signere protokoll (og tellekorps)
− Med grunnlag i en person av hvert kjønn og geografisk spredning. Godkjent ved
akklamasjon
i. Kai Brynjar Hagen
ii. Merete Steen
Tellekorps, om nødvendig, Marthe Bjørnsdatter og Trude Arnesen
5. Årsmelding for 2009 – Henning Mørland ga en kort innføring fra fjoråret:
− Årsmeldingen følger kalenderåret, så den handler mye om ting som ligger noe lenger
bak i tid, men slik er det nå da.
− 2009 var valgår, det har derfor vært to styrer i aktivitet. Årsmeldingen er utarbeidet av
de to styrene i samarbeid.
− I og med to styrer, presenterer styremedlemmene, tilstedeværende tidligere leder Einar
Braathen presenteres, Berit Austveg og Vegar Høgli presenteres. Nytt styre, Berit og
Vegar er kontinuitet, pluss Henning Mørland ny leder, Trude Arnesen, Betty Pettersen,
Rolf Martin Tande og Odd Kjøstvedt (forfall)
− Nytt og gammelt styre fungert likt, varamedlemmer innkalles og deltar om mulighet på
styremøter.
− Spesialitetskomiteen: Einar Braathen og Frantz Leonard Nilsen informerer
− Medlemssituasjon: yrkesmedlemskap følger stilling, fagmedisinsk følger mer valg om å
være eller ikke være medlem. Stor diskrepans mellom antall medlemmer i LSA og
NORSAM. Nytt fremstøt mot kanskje spesielt LSAs medlemmer og AF, evt forsøke
tilby mer for å være assosiert medlem. Det anses viktig å ha noenlunde sammenfallende
medlemsgrunnlag.
− Faglige aktiviteter: NORSAM aktive i 75-årsfeiringen til LSA. Mye som har skjedd i
forhold til kurs i 2010, derfor ikke tatt inn i årsmelding for 2009.
− Økonomi, styrket med ca 140 000 kroner som settes inn i egenkapital
Forslag til vedtak: årsmelding godtas
GODKJENT
6. Økonomi: Regnskap 2009
− Viser overskudd på 140 000 kr for 2009. Mer interessant er hvor inntekter kommer fra;
mye er tilskudd fra legeforeningen, arrangementer av kurs (konferanseavgifter) samt
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PMU og Sundvollen. NORSAM er en tredjedels eier av konferansen, forskuddsbetaler
for arrangering, og overskudd tilbakebetales mellom arrangørene.
− God kontroll på øvrige utgifter. Mulig litt lav aktivitet, lite penger brukt, derfor godt
resultat.
− Styremøter har vært relativt rimelige, styremedlemmer som gjør dette i sin ordinære
arbeidstid, slik at det ikke betales mer honorar for tapt arbeidsfortjeneste, kun
reiserefusjon.
− Kommentar; fra salen; regnskapet bør skrives med riktig fortegn, slik at det ikke ser så
pussig ut. Braathen kommenterer at dette i kommunen heter mindreforbuk kontra
overskudd. Dette bes settes opp på en mer forståelig møte til neste årsmøte
GODKJENT
7. Spesialistutdanningen
− Ønsker gi årsmøtet en oppdatert status på hvor prosjektene er i dag. Kravet for spesialist
inngår på stilling, veiledningsgruppe samt obligatoriske kurs. Siden høst 2009 innledet
samarbeid med legeforeningen sentralt for å koordinere kurs. LSA har hovedansvar for
stillinger, arbeids- og lønnsvilkår. Spesialitetskomiteen driver med godkjenning av
spesialister og kurs, og har overordnet ansvar for veiledningsgrupper i samarbeid med
veilederkoordinator i Dnlf.
− Det er brukt mye tid på å få opp kursvirksomhet. Det er økende virksomhet i
veiledningsgrupper, men folk har ønsket å få kurs, og dette har NORSAM brukt en del
tid på.
− Formelle krav til kurs er vedtatt tidligere av sentralstyret og departementet. Det er totalt
9 kursområder, kurs 1-8 er obligatorisk. Hvert kurs har et høyt timeantall sammenlignet
med alle andre spesialiteter.
− 2010 gjennomført kurs 1, 5, 6 og 7, 2011, kurs 1, 4 og 8. Dermed 4 kurs i løpet av 2010,
veldig fornøyd med dette. Ønsker at utdanningskandidater skal kunne ta kurs i løpet av
to år. Lokale kurs er fordelt i store deler av Norge. NORSAM ansvarlig arrangør for
kursene, men lokalt initiativ. Forsøker å få disse kursene til å bli faste; ikke
engangsforeteelse.
− Kommentar fra salen: valgfrie timer når alt er obligatorisk? Blir presentert senere
− Kommentar fra salen; samarbeid med kommunal kompetanse? Ja, kurs 3 vil bli dette.
− Kommentar fra salen; nettbaserte kurs? Har drøftet dette, men foreløpig vært
utfordrende nok å arrangere ”tradisjonelle kurs”
8. Overordnet ansvar for å tilse at spesialistutdanningen er slik myndighetene intenderte det.
Er ikke noe beslutningsorgan (spesialistkomiteen). Spørsmål kan gjerne sendes legeforeningen
direkte. Komiteen er rådgivende organ
Status: relativt stalinistiske; obligatorisk kurs er det som nå er beskrevet, ingenting annet
godkjennes. Noe annet er det når søker har mye erfaring og kurs og søker om å bli spesialist, og
dispenserer eventuelt. Her anses samlede kompetanse. Komiteen er saklig fornuftige.
Over 100 personer i veiledningsgrupper, og flere i kø for deltakelse.
Videre; ønsker gå gjennom programmet, eventuelle endringer. Samfunnsmedisinsk praksis.
Statlig tjeneste; ambisjon eller krav? Skal diskuteres. Kartlegging som sendes til alle
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veiledningsgrupper, nettopp for å kartlegge kandidatenes behov i fht både kurs og praksis for å
komme i havn med utdanning.
Veiledning. NORSAM og LSA og veiledningskoordinator jobber nå sammen om en håndbok;
blir en praktisk håndbok, ikke tungt faglig. Hvordan legge opp veiledning og veiledningsmøter.
Skriveverksted 12 og 13 november for å lage håndboken. Ulike tema, alle er invitert.
Informasjon kommer
Viktig for komiteen; kontakten mot veiledningsgruppene.
Kommentar fra salen: hva trengs for å bli veileder? Ikke noe definert; lyst, interesse samt noen
års erfaring. Deretter veilederseminar.
9. innmeldte saker
− ingen
10. ikke valg i år
11. valgkomite ok
12. budsjett 2011
− revidert budsjett ifht mye kurs. Totaløkonomien er endret grunnet økt kursinntekter.
Utgifter øker tilsvarende, men bra overskudd også i 2010. 2011 fortsatt høy aktivitet, litt
mer forsiktige/realistiske.
− Betydelig etterslep kandidater, derfor høy aktivitet nå. Foreningen tar ansvar for å drive
kursene fremover også selv om mindre deltakere. Vil holde årsmøtene oppdatert.
GODKJENT

Signaturer:
__________
sted/dato

___________________
Kai Brynjar Hagen

__________
sted/dato

____________________
Merete Steen
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2. STYRETS ARBEID
2.1 Styrets medlemmer
Valgperioden i Legeforeningen er 2 år. For perioden 1.9.2009-31.8.2011 har styret denne
sammensetningen:
Henning Mørland (leder)
Trude Margrethe Arnesen
Odd Kjøstvedt
Betty Pettersen
Rolf Martin Tande
Berit Austveg (varamedlem)
Vegard Høgli (varamedlem)
Varamedlemmene innkalles til alle styremøter og deltar i styrearbeidet på lik linje med ordinære
medlemmer.
2.2 Styremøter og saker
Styrets arbeid har vært gjennomført som ordinære styremøter, arbeidssamlinger over to dager og
telefonmøter/e-postutveksling.
Arbeidsmøte 13-14 januar 2010, Kringler, Nannestad
Styremøte 7 mai, Oslo
Styremøte 23 august, Bergen
Telefonmøte 8 oktober 2010
Arbeidsmøte 9-10 november Gardermoen
Styrets arbeid har hatt hovedfokus på to saksområder:
1) Fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin, og
2) Samhandlingsreformen og forslag til helseplan og nye helselover.
2.3 Sekretær- og støttefunksjoner
Marthe Bjørnsdatter vært foreningssekretær i 10% stilling i hele 2010.
Norsam bruker regnskapsprogrammet Mamut for foreningens regnskap. Det er inngått avtale med
Kjelstrup & Wiggen om revisjon fra og med regnskapsåret 2009.
2.4 Høringsuttalelser
Norsam har avgitt høringsuttalelser i 8 saker.
2.5 Valgkomite
Grethe Fosse, Inger Hilde Trandem, Finn Bovim
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3. SPESIALITETSKOMITE
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2010-2013 har følgende sammensetning:
Frantz Leonard Nilsen (leder)
Einar Braaten
Anne Helen Hansen
Ragnar Hermstad
Anne Brit Westerheim
Pål Iden (varamedlem)
Zahid Mukhtar (varamedlem)
Karin Møller (varamedlem)

4. MEDLEMSSITUASJONEN
Antall medlemmer viser langsom økning i medlemstall:
Norsam hadde 363 medlemmer pr 1.2.2009.
Dette hadde økt til 377 medlemmer pr 10.6.2010
Av dette er det 316 hovedmedlemmer og 61 assosierte medlemmer.

5. SPESIALISTUTDANNING
Spesialistutdanningen består av krav til tjeneste i samfunnsmedisinsk stilling, gruppeveiledning og
kurs. Spesialistreglene i samfunnsmedisins ble revidert i 2006. Frem til juli 2012 gjelder
overgangsregler og mulighet for spesialistgodkjenning etter nye eller gamle regler, eller en
kombinasjon av disse.
Norsam har fra 2010 påtatt seg ansvar for koordinering og gjennomføring av kursprogrammet i
spesialistutdanningen. Norsam har bistått i etableringen av lokale kurskomiteer og gjennomføring av
kurs. Følgende kurs er gjennomført i 2010:
• Kurs 1 - Introduksjonskurs, Trondheim januar
• Kurs 6 - Kvalitetsarbeid og tilsyn, over 2 samlinger i Rogaland og Oslo, april og juni
• Kurs 7 - Miljørettet helsevern mv, Aust-Agder september
• Kurs 3 - Helserett og saksbehandling, over 2 samlinger i Vestfold november
Vurdering av spesialitetsreglene og behov for endringer legges frem i egen sak for årsmøtet.

6. FAGLIGE AKTIVITETER
Samhandlingsreformen, forslag til nye helselover og nasjonal helseplan:
Styret har arbeidet med utkastene til nye helselover og nasjonal helseplan, og hadde eget
arbeidsseminar om dette i november 2010. Det er gitt høringsuttalelse til Legeforeningen. Leder og
styremedlemmer har også deltatt i andre utvalg og møter om temaet, samt gitt innspill til høringssvar
fra sine respektive virksomheter.
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Årsmøtekurs:
Norsam og LSA arrangerte felles årsmøte med årsmøtekurs i Bergen i august 2010. Kurset hadde to
hovedtemaer:
1) Oppfølging av samhandlingsreformen, med særlig vekt på kommuneoverlegens rolle, og
2) Samfunnsmedisin som haster.
Årsmøtekurset var godt besøkt med over 50 deltaker. Kurset ble gjennomført i Legenes hus og med
kulturelle og sosiale innslag. Kurskomiteen bestod av Rolf Martin Tande, Ole Johan Bakke og
Henning Mørland. Årsmøtekurset gikk i økonomisk overskudd.
Primærmedisinsk uke 2010:
Primærmedisinsk uke ble arrangert med god deltakelse i uke 43 i 2010. Per Wium og Tor Carlsen var
Norsams representanter i hovedkomiteen. PMU 2010 har et økonomisk overskudd som skal
tilbakeføres til de tre eierorganisasjonene: Allmennlegeforeningene, Norsk forening for
allmennmedisin og Norsam. Endelige regnskapstall er ikke helt klare, men foreløpige tall tyder på at
Norsams andel av overskuddet vil være ca 150 000.
Andre seminarer og kurs:
Norsam har vært ansvarlig arrangør for Samfunnsmedisinsk seminar i Akershus i mars 2010 og for
Sundvoldenseminaret i november 2010. Akershusseminaret gikk med økonomisk underskudd, mens
Sundvoldenseminaret hadde overskudd.

7. ØKONOMI
Foreningens økonomi leges frem som egen sak for årsmøtet. Regnskap for 2010 viser en solid
økonomisk situasjon, og et driftsresultat på vel 400 000. Regnskapet og revisjon har blitt forsinket, slik
at endelige tall ikke foreligger ved utarbeidelse av årsmeldingen. Reviderte regnskapstall presenteres
på årsmøtet.

8. UNDERUTVALG OG REFERANSEGRUPPER
Styre Utdanningsfond II: Henning Mørland
Helsebiblioteket, referansegruppe samfunnsmedisin og folkehelse: Vegard Høgli og Henning Mørland
Helsebiblioteket, referansegruppe allmennmedisin: Jon Ørstavik, Hege Basmo (trukket seg)
Landsstyrerepresentanter: Rolf Martin Tande og Henning Mørland.
Styringsgruppe Primærmedisinsk uke (lederne av eierforeningene): Henning Mørland
Hovedkomite Primærmedisinsk uke 2010: Tor Carlsen og Per Wium
Militærmedisinsk seminar september 2010: Henning Mørland
Utvalg for skolehelsetjeneste: Ingunn Haakerud og Elin Gjerstad
System MSIS: Trude Arnesen og Henning Mørland (vara)
Allmennmedisinsk forskningsutvalg: Henning Mørland og Ole Bjørn Herland (vara)
Ekspertpanel om samhandlingsreformen, KS: Henning Mørland
Kursleder årsmøtekurs 2010: Rolf Martin Tande
Kursleder Utdanningskurs 1, 2010: Tove Røsstad
Kursleder Utdanningskurs 3, 2010: Svein Lie
Kursleder Utdanningskurs 6, 2010: Ole Mathis Hetta
Kursleder Utdanningskurs 7, 2010: Harald Reiso
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9. VEDTEKTER
Vedtekter for Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)
Vedtatt på årsmøte 21/3-2007
§ 1 Formål
Norsk samfunnsmedisinsk foreninger en fagmedisinsk forening under Den norske lægeforening og har
som formål å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin og fremme det
samfunnsmedisinske fagmiljøet. Norsk samfunnsmedisinsk forening skal være en aktuell forening for
alle leger som arbeider med populasjonsrettet medisin, inkludert kjerneområdene
Metodekompetanse, forebygging, informasjonshåndtering, formidling, saksbehandling. planarbeid,
rådgivning, ledelse, tilsyn, og internasjonalt arbeid
Norsk samfunnsmedisinsk forening skal særlig arbeide for å:
-

Styrke grunnutdanningen i samfunnsmedisin under legestudiet
Styrke spesialistutdanningen i samfunnsmedisin
Styrke samfunnsmedisinsk forskning
Styrke aktiviteten i de samfunnsmedisinske miljøene nasjonalt
Styrke samarbeidet med samfunnsmedisinske fagmiljø internasjonalt
Styrke formidling av samfunnsmedisinske synspunkt i samfunnet generelt

§ 2 Medlemskap
Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening for leger i samfunnsmedisinsk arbeid.
Som medlemmer i Norsk samfunnsmedisinsk forening kan opptas alle som er medlem av Den norske
lægeforening.
§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet er Norsk forening for samfunnsmedisins høyeste myndighet. Det innkalles til ordinært
årsmøte en gang årlig.
Årsmøtet holdes innen utgangen av august. Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte sendes
styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet må gjøres kjent for medlemmene i form av skriftlig
innkalling med saksliste minst to uker i forveien.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst fire medlemmer av styret krever dette skriftlig, eller
når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. Sammen med kravet om slikt ekstraordinært
årsmøte skal angis de saker som ønskes tatt opp til behandling på møtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, og møtet avholdes senest åtte uker etter at
kravet om slikt årsmøte er mottatt.
§ 4 Avstemning
Valg og saker som tas opp til avstemming på ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres av de
frammøtte ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved
valg av leder eller styremedlemmer foretas omvalg mellom de kandidater som har fått like mange
stemmer.
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Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
Oppløsningsvedtak krever 3/4 flertall.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 stemmeberettigete er til stede.
Skriftlige valg gjennomføres dersom krav om dette settes fram på årsmøtet.
§ 5 Valgkomite
Norsk samfunnsmedisinsk forening skal ha valgkomité på tre medlemmer som velges på årsmøtet.
Valgkomiteen velger selv leder og funksjonstid på to år. Valgkomiteen forbereder valg på ny leder,
styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomiteens forslag sendes til medlemmene sammen
med sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.
§ 6 Styret
Norsk samfunnsmedisinsk forening ledes av et styre på fem medlemmer med to varamedlemmer.
Disse velges av og på årsmøtet, men tiltrer 1. september. Leder velges særskilt som en av de fem. Hver
av landets fem helseregioner bør være representert i styret. Det skal minst være to representanter for
hvert kjønn i styret. Styret og varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted.
Dersom et medlem går ut av styret før valgperioden er ute, erstattes vedkommende av første
varamedlem. Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems. Styret konstituerer seg på første
styremøte. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.
§ 7 Underutvalg
Styret kan etter behov opprette underutvalg. Årsmøtet avgjør om underutvalgene skal være
permanente. Underutvalgene er ansvarlige overfor styret.
§ 8 Observatører
De fire samfunnsmedisinske instituttene ved Universitetene inviteres til å ha en observatør hver i
styret.
§ 9 Regnskap
Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet godkjennes og budsjett vedtas på ordinært årsmøte.
§ 10 Oppløsning
Norsk samfunnsmedisinsk forening kan oppløses etter vedtak av årsmøtet. Dette årsmøtet må være
innkalt etter reglene i § 3.
Oppløsningsvedtak må fattes med 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler
Legeforeningen.
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