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MØTEREFERAT 
 
Utvalg/møte i: Senterrådet for Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
Møteleder/referent: Linda Svori/Frank Remman 
Møtedato: 31.03.2022   
Til stede: Linda Svori (Statsforvalteren/leder), Kine Lynum (Helsedir.), Geir Tollåli 

(Helse Nord), Hege Lorentzen (KS - via Teams) Klaus Melf (NORSAM - via 
Teams), Guttorm Brattebø (KOKOM), Cathrine Arntzen (UiT) Anette Fosse, 
Margrete Gaski og Frank Remman (alle NSDM).  

  
 
 
DM 01-22 Referat og orienteringssaker 
 
I tillegg til gjennomgang av forrige møtes referat, så ble Senterrådet orientert av Anette Fosse 
om status på prosjekter som FørsteBest og Rural Health for Peace. Margrete Gaski orienterte 
om status på prosjekter knyttet til Primærhelseteam, ALIS-Vest, ALIS-evaluering med mer. 
Begge orienterte om egeninitierte prosjekter, som Pasientsikkerhet på legekontor i distrikt, 
Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger, Rekruttering og stabilisering i et 
lokalsykehusområde og Psykiatritjenester i distriktskommuner. I tillegg orienterte Fosse om 
diverse oppdrag, planlagte kongresser og kurs, høringer, innspill og kronikker. 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar referatet fra 21.12.2021 og tar orienteringssakene 
til orientering. Senterrådet ber om en oppfølgingsevaluering av samarbeidsavtalen 
mellom ISM og NSDM på neste møte. 
 
 
DM 02 -22 Årsmelding 2021. Økonomirapport, regnskap 2021 og 
budsjett 2022 
 
Årsmelding 2021 ble presentert av Anette Fosse. Frank Remman gikk gjennom 
Økonomirapport 2021 og budsjett for 2022.   
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM godkjenner Årsmelding 2021, Økonomirapporten for 
2021 og budsjett for 2022. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
DM 03-22 Status resultatbasert finansiering 
 
NSDM inngår blant kompetansesentrene med resultatbasert finansiering og får et fratrekk på 
kr 78 489,- for tildelte midler fra Helsedirektoratet i 2022. NSDM har både skriftlig og muntlig 
dialog med HOD om dette, og ønsker å etterspørre en evaluering av finansieringsordningen 
høsten 2022. 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM tar saken til orientering. 
 
 
 
DM 04-22 Senterrådet, vurdering av bruker(pasient)-representant og 
representant for både allmenn og samfunnsmedisin – oppfølging fra 
forrige møte 
 
Pasient- og brukerombudet i Troms har sagt seg villig til å være brukerrepresentant i 
Senterrådet. I spørsmålet om det skal være én fast representant fra Norsk Forening for 
Allmennmedisin (NFA) og én fast representant fra Norsk forening for Samfunnsmedisin 
(NORSAM), så ønsker NSDM å foreslå å videreføre dagens ordning. 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar å gå videre med forslaget til ISM om inkludering av 
én brukerrepresentant i Senterrådet fra Pasient – og brukerombudet i Troms. Senterrådet 
vedtar å videreføre dagens ordning med vekselvis fast/vara-representasjon i Senterrådet 
fra NFA og NORSAM. 
 
 
 
DM 05-22 Programrådet, vurdering av bruker(pasient)-representant og 
representant for både allmenn og samfunnsmedisin – oppfølging fra 
forrige møte 
 
NSDM redegjorde for at det ville være lite hensiktsmessig å ha en brukerrepresentant i 
Programrådet. Ordningen med vekselvis representasjon fast/vara i Programrådet fra 
NFA/NORSAM fra periode til periode ønskes videreført. 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar at Programrådets sammensetning forblir uendret. 
 
 
 
DM 06-22 Anders Forsdahls pris 2022 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar at Anders Forsdahls pris 2022 tildeles Ståle 
Sagabråten. 
 
 
 



 

 

 
 
DM 07-22 Eventuelt 
 
NSDM luftet idéen om en mulig NSDM Jubileumskonferanse i 2023.  
Det ble også luftet et ønske om å arrangere et Senterrådsmøte på Vestlandet. 
 
Tidspunkt for neste Senterrådsmøter er satt til følgende datoer: 
17.november 2022 i Tromsø  
23.mars 2023 i Oslo 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
Anette Fosse                                                                Frank Remman 
Leder NSDM                                                               Rådgiver og referent                                                                                                                        


