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  Møtereferat 

  Arkiv nr.  
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Sider  
2 

  Møtedato Referent 

  13.06.17 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonmøte  28.06.17  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 5/2017 

Til stede: 

Elizabeth Kimbell 
Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Ann Kristin Stokke 

Forfall:  

Kyrre Pedersen 
   

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/12 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/12 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 
Valg av referent: Elizabeth Kimbell 

Godkjent 

3/12 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4/12 Godkjenning av referat fra møte 29.04.17, se mappe med referat. Godkjent 

5/12 Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt 
Økonomi: 85.233 på brukskonto og 515.340 på konferansekonto. 600.573 
totalt. 
Høringer: 
Det er sendt inn svar på høring om rapport om medisinskfaglig ledelse i 
kommunene. 

 

6/12 Læringsmål og tjeneste sykehjem 
Kjellaug har hatt møte med leder i spesialitetskomiteen i allmennmedisin. 
Læringsmålene for allmennmedisin er ennå ikke klare. Resultat av 
workshop i februar er sendt videre til Hdir, men arbeidet er satt «på vent» 
pga mye reaksjoner på forskriften om LIS1. Kommer kanskje noe nytt fra 
Hdir ila sommer/høst. Så vidt vi har forstått legges det opp til at 
læringsmål kan oppnås hvor som helst, dvs. ikke strikt tilknytning til 
legekontor. 
Når det gjelder gjennomføring av ny forskrift om spesialisering er eneste 
krav nå at legen og kommunen oppretter intensjonsavtale om 
spesialisering. 
Nfas bør uansett utarbeide en målbeskrivelse for tjeneste i sykehjem, og vi 
har mye materiale til dette allerede. 

 

7/12 Kurs for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin, rapport 
Kjellaug skal i møte 19/6 med Legeforeningen om kursvirksomheten for 
kompetanseområdet ASM. En hovedutfordring er å få til gode nettverk for 
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å gjennomføre kursene. Det er nå opprettet regionale utdanningskontor i 
helseforetak. De vil få ansvar for kursvirksomhet for leger i spesialisering i 
spesialisthelsetjensten. De regionale koordinatorkontorene for legers 
videre og etterutdanning (KLVE) vil med stor sannsynlighet bli lagt ned. 
Ettersom KLVE fram til nå har vært teknisk arrangør for kursene i ASM 
må det avklares hvem som kan ta over denne jobben. 

8/12 NKAS 2018 Stavanger 
Programkomiteen har hatt 2 møter og består av representanter fra 
universitet, utviklingssenter, SESAM, kommuneoverlege, sykehjemsleger. 
Det er hentet inn tilbud fra Kongress & Kultur på teknisk arrangement i 
forbindelse med konferansen. 

Styret aksepterer 
tilbudet fra K&K. 

9/12 Stipend, komité m.m. 
Harald Aasen har takket ja til å være leder i stipendkomiteen.  
Ann-Kristin har potensielle kandidater til valkomité.  

Stefan nominerer en 
kollega fra Stavanger, 
Kjellaug finner siste. 

10/12 Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre, dialogmøte Bergen 
HOD vil avholde 4 dialogmøter som ledd i planleggingen av 
kvalitetsreformen. Kjellaug har deltatt på referansemøte i Oslo som 
legeforeningens representant. Hun vil delta på dialogmøte i Bergen der 
tema er helsehjelp. 

 

11/12 Eventuelt 
Medlemsbrev: Kjellaug skriver litt fra årsmøtet og aktuelle saker. Sender 
til høring i styret. Elizabeth skriver litt om læringsmål og spesialisering for 
sykehjemsleger. 

 

12/12 Neste styremøte 
Allerede bestemt telefonstyremøte 12/9. 

 

Møtet avsluttes 2115. 


