
 

 

 Institutt for samfunnsmedisin 

Arkivref: 2021/1454 FRR024 

Dato: 08.12.2021 

 

 

MØTEREFERAT 
 
Utvalg/møte i: Senterrådet for Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
Møteleder/referent: Linda Svori/ Frank Remman 
Møtedato: 30.11.2021 via Teams  
Til stede: Linda Svori (fylkeslege, leder), Geir Tollåli (Helse Nord), Hege Lorentzen 

(KS), Kine Lynum (Helsedir), Jill- Marit Moholt (UiT), Guttorm Brattebø 
(KOKOM), Anette Fosse, Margrete Gaski og Frank Remman (alle NSDM). 
Terese Folgerø fra 09.40 (Norsam)  

  
 
 
DM 07-21 Referat og orienteringssaker 
 
I tillegg til gjennomgang av forrige møtes referat, ble Senterrådet orientert av Anette Fosse 
om status på følgende saker: NSDM personellsituasjon, eksternfinansierte prosjekter, egen-
initierte prosjekter, PhD-prosjekter, nye oppdrag og prosjekter, kongresser, kurs, kommende 
konferanser, Anders Forsdahls pris, høringer, innspill kronikker og ny finansieringsordning. 
 
Vedtak: Senterråd for NSDM vedtar referatet fra 07.04.2021 og tar orienteringssakene til 
orientering. 
 
 
DM 08-21 Nytt strategidokument 2022-2024 
 
Senterrådet fikk forelagt to alternativer til strategiplan 2022-2024: 
Alternativ 1: Videreføring av aktivitetene i tråd med oppdragsdokumentet fra 
Helsedirektoratet 
Alternativ 2: Tilpasning av aktivitet til styringssignalene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet gjennom statsbudsjettet. 
 
Vedtak: Senterråd for NSDM vedtar å videreføre aktivitetene i tråd med 
oppdragsdokumentet fra Helsedirektoratet 
 
 
 
DM 09-21 Plandokument 2022. Økonomirapport, stipulert regnskap 
2021 og budsjett 2022. 
 
Plandokument 2022 ble presentert av Anette Fosse. Frank Remman gikk gjennom 
Økonomirapport 2021 og budsjett for 2022.   



 

 

 
Vedtak: Senterråd for NSDM tar Økonomirapporten for 2021 til orientering og godkjenner 
Plandokument og budsjett for 2022. 
 
 
DM 10-21 Revisjon av Programmets statutter 
 
Programrådet har utarbeidet forslag til revidering av statuttene. Det første forslaget går ut på å 
utvide nedslagsfeltet til Programmet til også å gjelde rurale strøk globalt. Det andre forslaget 
innebærer en oppmykning av kriteriene, hvor det er tilstrekkelig at en hovedvekt av kriteriene 
er oppfylt.  
 
Vedtak: Senterråd for NSDM godkjenner programrådets forslag til revisjon av statuttene.  
 
 
DM 11-21 Oppnevning av Programråd for 2022-2023 
 
Forslag til programråd for 2022-2023: 
 
Instans Medlem Varamedlem 
NSDM Birgit Abelsen (leder) Anette Fosse 
UiT-Norges arktiske 
universitet 

Bente Norbye Linn Getz 

Fylkesleger Øivind Alexandersen Anne Grete Olsen 
Norsk forening for 
Allmennmedisin/Norsk 
forening for 
samfunnsmedisin 

Arnfinn Seim  

 
Senterrådet diskuterte om Programrådet bør utvides slik at både samfunnsmedisin og 
allmennmedisin er representert. Dette kommer som egen sak på neste møte (se eventuelt). 
 
Vedtak: Senterråd for NSDM vedtar forslaget til programråd for 2022-23. 
 
 
DM 12-21 Oppfølging av Samarbeidsavtale mellom NSDM og ISM 
 
Anette Fosse orienterte om status for samarbeidsavtalen mellom NSDM og ISM. Det gjenstår 
et formelt evalueringsmøte. Fra januar 2022 innføres et omfattende nytt økonomi- og 
administrasjonssystem (BOTT) ved UiT. NSDM beholder styringen med prosjektøkonomi og 
administrasjon lokalt. Karriere- og lønnsplaner i NSDM påvirkes i stor grad av UiT’s 
lønnssystem. NSDM’s leder vil ta initiativ til oppfølging og evaluering av samarbeidsavtale 
med ny instituttleder.  
 
Vedtak: Senterråd for NSDM tar saken til orientering 
 
 
DM 13-21 Utredning om brukerrepresentant i senterrådet 



 

 

 
Anette Fosse orienterte om utredning knyttet til brukerrepresentant i Senterrådet. Gjennom 
påfølgende diskusjon ga Senterrådet signaler om at de ønsker en ny utredning om hvordan 
pasient-stemmen kan bli tatt inn i rådet. 
 
Vedtak: Senterråd for NSDM tar saken til orientering. NSDM legger fram sak om 
brukerrepresentant på neste senterrådsmøte.  
 
 
 
DM 14-21 Møtedato 
 
Vedtak: Dato for vårens møte fastsettes ved hjelp av en Doodle-avstemning som sendes ut av 
NSDM’s leder. 
Neste møte blir torsdag 31.mars i Tromsø (fysisk møte hvis mulig) 
 
 
DM 15-21 Eventuelt 
 

a) Til vårens møte er det ønskelig å ha med en sak knyttet til representasjon i senterråd og 
programråd som omfatter representanter fra både samfunnsmedisin og allmennmedisin 

 
b) Til vårens møte er det ønskelig å ha med en sak knyttet til brukerrepresentasjon både i 

senterrådet og programrådet 
 
Vedtak: Senterråd for NSDM vedtar at sakene tas opp på neste senterrådsmøte 
 
 
 

 
                                                           
Anette Fosse                                                                Frank Remman 
Leder NSDM                                                               Rådgiver og referent                                                                                                                        


