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Nfas
  Møtereferat 

  Arkiv nr.  
REF2017-4 

Sider  
3 

  Møtedato Referent 

  29.04.17 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Radisson Gardermoen, Oslo    

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 4/2017 

Til stede: 

Elizabeth Kimbell 
Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Ann Kristin Stokke 
Hallgeir Mæsel Kolvik (per telefon) 

Forfall:  

Torbjørn Henriksen 
   

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/17 Godkjenning av innkalling Godkjent 
2/17 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 
Godkjent 

3/17 Godkjenning av saksliste Godkjent 
4/17 Godkjenning av referat fra møte 5. mars, signering av usignert 

møtereferat 
Referat fra 5/4 godkjent. Elizabeth hadde glemt å ta med referat for 
signering. Gjøres i neste fysiske møte. 

 

5/17 Konstituering av styret 
Elizabeth nestleder 
Ann-Kristin sekretær 
Stefan kasserer 
Kyrre styremedlem 

 

6/17 Organisasjonspraksis for styret 
Gjennomgang av powerpointpresentasjon. Se fil i arbeidsrom. 

 

7/17 Årsmøte 2017, praktisk gjennomføring, regnskap, gjennomgang av 
årsmøteprotokoll og oppfølging av årsmøtesakene 
Det har vært lang forsinkelse på innmelding av de som meldte seg inn i 
forbindelse med årsmøtet. Ellers fungerte dette godt. 
Konferansen generelt vellykket, samlet folk fra hele landet. Økonomien 
god med solid overskudd også i år. 
 
Årsmøtesakene: 
 
10.1 Læringsmål for allmennleger i spesialisering i sykehjem: 
Spesialistkomiteen for allmennmedisin har ikke tatt stilling til ivaretakelse 
av sykehjemslegene eller de inntil 2 år som man kan tjenestegjøre i 
sykehjem. De henviser til Hdir, som ikke har sagt noe om dette ennå. Vi 

 
 
Elizabeth sender mail 
til Tarald Henriksen 
med spørsmål rundt 
innmelding. 
 
 
 
 
Vi må utarbeide en 
plan/forslag til 
hvordan kommunene 
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må løfte spørsmålet til NFA om hva de ønsker de 2 årene man kan gjøre i 
sykehjem skal fylles med. Det er også behov for å høyne kompetansen til 
allmennleger/fastleger i alders- og sykehjemsmedisin fordi de nå får 
pasienter tidligere fra sykehus, fra korttidsopphold og i omsorgsboliger 
med HDO. 
Vi bør invitere oss inn med en løsning, og vi har mye materiale om hvilken 
kompetanse som kreves i sykehjem, bl.a. fra arbeid med kurspakke for 
sykehjemsmedisin. 
 
10.2 Elektronisk pasientjournal i sykehjem 
Saken er sendt til Dnlf. Det har ikke kommet noen signaler om snarlig 
løsning. 

 
Valgkomite 
Styret fikk i oppgave å finne folk til valgkomiteen. Vi har så langt ett 
medlem. Alle holder øynene åpne for kandidater. 

skal forplikte seg til 
gode utdanningsløp 
for sine leger. 
Kjellaug tar kontakt 
med leder i 
spesialitetskomiteen 
for diskusjon hvordan 
vi skal gå videre med 
læringsmål i 
sykehjem. 

8/17 Medlemskontakt og verving. 
Det må være stort potensiale for nye medlemmer. Vervebrosjyre kan 
sendes ut til alle våre medlemmer med ønske om at de sender videre i sitt 
kontaktnettverk. 
Infomail kan også sendes til den kommunale adresselista. 

Kyrre får ansvar for 
vervekampanje: 
oppdatere brosjyre og 
sende ut til alle 
medlemmer. 
 

9/17 Økonomi 
Inntekt 113.255,- fra konferanse i Trondheim. 
Årets kontingent har ennå ikke kommet inn. 
Til gode på brukskonto: 65.526,- og på konferansekonto: 515.340,-. 
Totalt: 580.867,-. 

 

10/17 Aktuelle høringer 
Rapport om ledelse i kommunehelsetjenesten: KAD-avsnittet er vi fortsatt 
litt spørrende til, men dette er en ganske liten del av rapporten og brukes 
mest som argument for styrket medisinskfaglig ledelse. Vi bør formulere 
et høringssvar der vi beskriver våre synspunkter og hvilke hovedpoeng vi 
finner viktige i rapporten. 

Ann-Kristin og Kyrre 
formulerer et 
høringssvvar 

11/17 Årsmøtekonferanse 2018 i Stavanger 
Dato settes til 12-13 mars. Programkomiteen har hatt sitt første møte. Mye 
som foregår i regionen, lover bra for programmet. 
Evalueringer fra årets konferanse ba om mere spesifikt for sykehjemsleger 
for erfarne kolleger. 

Elizabeth oversender 
resultat fra årets 
evaluering til Stefan 
og Kjellaug. 

12/17 Stipend fra Nfas 
Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å lage regler og stipendkomite. Til neste 
møte må alle tenke igjennom forslag til medlemmer. Fordel om de fleste 
kan være lokalisert i nærheten av hverandre. Kan gjerne brukes engasjerte 
pensjonerte kollegaer. Harald Aasen nomineres som kandidat.  

Kjellaug spør Aasen. 
Stefan jobber videre 
med regler til 
stipendkomiteen. 

13/17 Møteplan 2017. 
Vi prøve igjen å legge styremøte til kurs. Sykehjemsmedisin 4 holdes i 
Oslo 16-18 oktober og kan være en god møteplass. 
Bestemmer telefonstyremøte 13/6 og 12/9. 
Styremøte som forberedelse til årsmøte 11/3. 
Bestemmer videre møteplan på styremøte i oktober. 

 

14/17 Arbeidsprogram perioden 2018-2020 
Diskusjon om hvor lang tid arbeidsprogrammet skal gjelde. Forslag om at 
dette bør fornyes annethvert år, men ikke samme år som leder velges. 

Alle tenker på 
formuleringer i 
arbeidsprogrammet. 
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Neste periode blir således 2018-2020. 
 
Vi går gjennom arbeidsprogram for foregående periode: 
Punkt 1 beholdes uforandret. 
Punkt 2 strykes og integreres i punkt 5. 
Punkt 3 er innfridd til dels. Må erstattes av punkt som beskriver at vi skal 
bidra til læringsmål for den delen av allmennmedisin som gjøres i 
sykehjem. 
Punkt 4 Dette punktet må bearbeides. Er vi tjent med nasjonal norm? 
Mengden legeressurs må sees i forhold til øvrig fagressurs i sykehjem, 
f.eks. sykepleiere. Det finnes en veileder for kommunene fra Hdir som 
hjelp til å normere legetjenestene, men denne er lite kjent. 
Punkt 5 flyttes opp som punkt 2. Dette kan jobbes med til å bli sterkere og 
tydeligere. 
Punkt 6 beholdes. 
Nytt punkt: Kvalitetsarbeid bør være eget punkt. 
Nytt punkt: Arbeide for at sykehjem blir utdanningsarena for 
medisinstudenter og turnusleger. 

Følges opp i neste 
styremøte. 

15/17 Vedtekter for Nfas, revidering av §2 Formål 
Punkt 1 og 2 beholdes uforandret. 
Punkt 4 beholdes – vi bør ha med en representant i EUGMS’ SIG (special 
interest group) for sykehjem 
Punkt 6 er foreldet. Erstattes med «Arbeide for at sykehjemstjeneste skal 
være obligatorisk for alle spesialiteter». 
Nytt punkt: Arbeide for at sykehjem blir utdanningsarena for 
medisinstudenter. 

 

16/17 Helsekonferansen 11. og 12. mai. Leve hele livet – en kvalitetsreform 
for eldre. Innspill i møte 31.03.  
Kjellaug har deltatt som Dnlfs representant ved referansegruppemøte 31/3 
med innlegg. 

 

17/17 Eventuelt 
1. Nfas fyller 5 år i oktober. Hvordan markerer vi dette? Forslag om 

vervekampanje, jubileumsmedlemsbrev, markering i forbindelse med 
kurs i sykehjemsmedisin 4. 

2. Trygghetsstandard i sykehjem – Kjellaug har sendt ut prosjektrapport 
til orientering. 

3. Erstatter for Einar Engtrø i styringsgruppa for EPJ: styret nominerer 
Kyrre Pedersen. 

 

Møtet avsluttes 1515. 


