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MØTEREFERAT 
 

Utvalg/møte i: Senterrådet for Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

Møteleder/referent: Linda Svori/ Frank Remman 

Møtedato: 17.11.2022   

Til stede: Fysisk: Kine Lynum (Helsedir.), Jill-Marit Moholt (UiT), Anette Fosse (NSDM), 

Birgit Abelsen (NSDM), Frank Remman (Referent)  

Via Teams: Linda Svori (Møteleder); Hege Lorentzen (KS), Therese Folgerø 

(NORSAM) 

Forfall:  Geir Tollåli (Helse Nord), Guttorm Brattebø (KOKOM) 

 

 

DM 08-22 Referat og orienteringssaker 

 

I tillegg til gjennomgang av forrige møtes referat, så ble Senterrådet orientert av Anette Fosse 

om status på prosjekter og personellsituasjonen. Birgit Abelsen orienterte om status på 

prosjekter knyttet til Primærhelseteam, ALIS-Vest, ALIS Følgeforskning m.fl. Begge 

orienterte om egeninitierte prosjekter, samt diverse oppdrag for HOD og Hdir, 

Sykehusutvalget, Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten, 

referansegrupper, nasjonalt råd og arbeidsgrupper. I tillegg til orientering om kurs og 

kongresser, så ble det orientert om endringer i sammensetning av Programrådet for 2022-

2023. Anette orienterte til slutt om at ny brukerrepresentant i Senterrådet vil være Odd Arvid 

Ryan. 

 

Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar referatet fra 08.04.2022 og tar orienteringssakene 

til orientering. 

 

 

DM 09-22 Plandokument 2023. Økonomirapport, stipulert regnskap 

2022 og budsjett 2023 

 

Plandokument 2023 ble presentert av Anette Fosse. Frank Remman gikk gjennom 

Økonomirapport 2022 og budsjett for 2023.   

 

Vedtak: Senterrådet for NSDM godkjenner Plandokument 2023 (med ønske om endring i 

lay-out), Økonomirapporten for 2022 og budsjett for 2023. 

 

 

 
 
 



 
 
DM 10-22 Evaluering og oppfølging av samarbeidsavtale med ISM 
 

Anette orienterte om nåværende status for samarbeidsavtalen med ISM. Det er behov for en 

revidering av samarbeidsavtalen som inkluderer Helsefak og regulering av forholdet mellom 

NSDM, ISM og Helsefak. Det må også framkomme en tydeliggjøring av de økonomiske 

forholdene og hvilke tjenester som skal inngå i avtalen. En ny avtale bør på plass over nyåret 

og legges fram på neste senterrådsmøte 
 

Vedtak: Senterrådet for NSDM tar saken til orientering og ber om at utkast til ny 

samarbeidsavtale mellom NSDM, ISM og Helsefak legges fram på Senterrådsmøtet våren 

2023. 
 

 
DM 11-22 NSDM- jubileumsmarkering – om-når-hvor-hva? 
 

Det er ønske om å få til en form for jubileumsmarkering for NSDM til neste år. I 

utgangspunktet er det ønskelig å gjennomføre en slik markering på Sommarøy, der hvor idéen 

om NSDM ble unnfanget på et seminar for 20 år siden, og man ønsker å gjennomføre dette i 

starten av september 2023. Her ønsker man å løfte frem arbeidet som har vært gjort hittil, og 

se på veien videre og nye problemstillinger. 

 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar at det jobbes videre med planlegging av en 

jubileumsmarkering på Sommarøy september 2023. 

 

 

DM 12-22 Møtedatoer 2023 
 
Vedtak: Senterrådet for NSDM vedtar at tidspunkt for vårens møte i Oslo blir 30.mars 

09.00-12.00 og med middag kvelden før. Tidspunkt for høstens digitale møte blir 

16.november 09.00-12.00 
 
 
DM 13-22 Eventuelt 

 

Det ble løftet fram en problemstilling knyttet til NSDMs samfunnsoppdrag og FNs 

bærekraftsmål, og i hvilken grad FNs bærekraftsmål kan oppfylles eller komme i konflikt 

med dette samfunnsoppdraget. Innspill om at dette kan være et element i neste års 

oppdragsbrev fra Hdir til NSDM. 

 

 

 

 
                                                           

Anette Fosse                                                                Frank Remman 

Leder NSDM                                                               Rådgiver/referent                                                                                                                        


