Skype møte 25. november 2013
Tilstede: Unni, Holgeir, Ola, Aslak, Jan, Ingvild og Hilde.
1.

Referat fra forrige møte

Godkjent uten kommentarer.
2.

Kompetanse

Fremdeles ingen tilbakemelding fra Dnlf. Men saken skal behandles på sentralstyremøte 6.desember.
Brev fra Fibromyalgi foreningen med ønske om bedre kompetanse hos helsepersonell og ønske om
flere smertebehandlingssteder i Norge.
3.

Smertekurs under PMU

Det er maksimalt lov til å ha 12 forelesere, og vi har 13. Men Hildes innlegg er kun en diskusjon, og i
såfall kan alle planlagte forelesere benyttes.
Det er også en forespørsel fra PMU om kurset skal være for medarbeidere i tillegg til leger. Det angis
fra PMU at de fleste kurs skal være for både leger og medarbeidere (oftest sekretærer). Vi ble enige
om at vårt kurs skal være både for leger og medarbeidere, og at språket må være deretter, mens det
faglige nivået skal være uendret.
4.

Hdir – retningslinjer for drift – det siste møtet utsatt til 2.12

5.

Hjemmesiden – mail fra Jan for 4 uker siden:

Videre har jeg fått tilgang til å endre vår nettside,- som vi faktisk har allerede! Tok kontakt med Dnlf.
Oppsettet er etter mal fra Norsk forening for palliativ medisin som jo allerede er et
kompetanseområde. (Gå inn via Min side i Dnlf.) Den er jo veldig informativ. Vi trenger jo først og
fremst å mene noe om hva som skal stå der. Og videre hvor ofte vi / jeg skal oppdatere den.
Jeg har fått nettadresse på råd og vink mht innhold og oppsett.. Evt kan jeg ta et "kurs", analogt
(ansikt til ansikt) eller nettbasert.
Jeg trenger innspill fra dere!!
Mine forslag til innhold er:
Om foreningen; oppstart, målsetting etc.
Styret, med bakgrunnsdetaljer (spesialitet, adresse, e-mail. tlf)
Vedtekter
Medlemsmasse ( antall, spesialitet, alder, kjønn)
Aktuelle møter, NFSM, NOSF

Aktuelle kurs, nordiske og utland ellers
Link til veiledere og retningslinjer (opioider, førerkort, smerteklinikker, smertebehandling,
palliasjon, rehab)
Evt aktuelle saker (uklar praksis vedr førerkort, hasj som medisin, refusjonsproblemer, lokalt stoff
etc etc.ordiske og utland ellers
Link til veiledere og retningslinjer (opioider, førerkort, smerteklinikker, smertebehandling,
palliasjon, rehab)
Evt aktuelle saker (uklar praksis vedr førerkort, hasj som medisin, refusjonsproblemer, lokalt stoff
etc etc.
Unnis svar:«Veldig bra initiativ og godt forslag. Hvem gjør hva for å komme videre? Noen
kontaktperson i DNLF som vi alle kan bruke eller skal vi alle lære å legge inn selv eller skal alt gå via
Jan?»
Jan skal gå på et dagskurs i regi av Dnlf, for å lære hvordan en legger inn saker og hvordan oppdatere
siden.
Det kan legges inn lenker til saker vi har diskutert, referat fra alle årsmøter, kursinformasjon mm.
6.

Årsmøtet

Unni har sendt ut forslag til årsmeldingen. Deadline for tilbakemelding i løpet av uken. Hilde sender
ut innkalling med vedlagt årsmelding når den er ferdig, i tillegg til programmet for årsmøtet.
Tema i tillegg til de faste postene blir Undervisning/kompetanseoppbygging.
Olav Fredheim – nyutnevnt prof i palliasjon på AHUS vil orientere om forslaget til læringsmål for
medisinerstudenter og de initiativene som er tatt i forhold til tverrfaglig grunn- og videreutdannelse i
smertemedisin.
Medlemskontingenten brukes foreløpig til styremøter. Vi fortsetter primært med Skype styremøter.
Det er også mulig at kontingenten kan benyttes til styremøter i forbindelse med andre kurs/møter.
7.

Grunnutdanning, videreutdanning og kompetanseområde smerte

NOSF/vi har jobbet med følgende utdanningsområder:
1. Forslag til læringsmål for medisiner utdanningen. Bakgrunnen er at de fleste fakultetene er i en
prosess der utdanningen legges om/justeres. Vi skrev et høringsnotat om studiet i Tromsø for
noen år siden, nå er Oslo i gang og Bergen starter. Se det brevet som ble sendt ut for noen uker
siden til alle 4 universitetene. Svar kom nesten umiddelbart fra UiO, de andre har ikke respondert.

2. Noe av grunnutdanningen bør gis som tverrfaglig utdannelse – dvs samtidig (i samme rom til
samme tid) for sykepleierstud, fysioterapistud , psykolog- og med.stud. Det fremmer
forhåpentligvis de ulike profesjoners innsikt i de andres kompetanse og «normaliserer»
samarbeide.
3. Også videreutdanning i smerte kan/bør gis tverrfaglig. Det arbeides med et masterstudium i
Trondheim (samarbeide med med.fak og HiST) og et bachelorstudium i HSØ (samarbeid med
OUS og HiBuskerud).
4.

Det kan tenkes at deler av disse kan inngå i et kompetanseoråde pensum , men vårt forslag til
hva som skal til for å få godkjennelse som kompetent (aner ikke hva det skal hete) i smerte bør
vel ta utgangspunkt i den europeiske standarden. Se referat fra det møtet som jeg ikke kunne
være med på.
8.

Gunnvald Kvarstein skal begynne Valgkomitearbeidet

Unni, Holgeir, Hilde og Ola er på valg for ny 2 årsperiode. Også valgkomite er på valg ettersom de har
sittet lenge.
9.

Nettsiden

Alle sjekker nå sine data på Dnlf sin nettside, og gir Jan beskjed ved behov for endringer.
10. Neste møte blir fredag kveld, 10.januar, etter Fagkonferansen
Styret vil da gå ut til middag. Hilde bestiller bord på Brasserie France, for 8 personer, kl. 17.

