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Nfas
  Møtereferat 

  Arkiv nr.  
REF2018-8 

Sider  
2 

  Møtedato Referent 

  06.12.18 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonmøte  18.01.19  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 8/2018 

Til stede: 

Hallgeir M. Kolvik 

Kyrre Pedersen 

Elizabeth Kimbell 

Kjellaug Enoksen 

Stephan Sudkamp 

Forfall:  

Ann-Kristin Stokke Meen 

Inga Lyngmo 

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 møtereferat 14-15.09 og 15.1118. Godkjent 

5/12 Orienteringssaker 

Økonomi: Stabil økonomi. Kontingent på kr 34950 har kommet inn. Saldo 

brukskonto 131.000, konferansekonto 582.000. 

Høringer: Kjellaug har sendt svar på høring om eldreombud. 

 

6/12 Erfaringskonferanse 19.11 om medisinskfaglig tilbud i sykehjem og 

omsorgsbolig 
God oppslutning av leger. God diskusjon med mange konstruktive forslag og 

innspill. Arrangøren var fornøyd. Rapporten planlagt klar i februar, ny konferanse 

er ønsket ila januar. Et forslag til rapport vil da bli presentert. 

 

7/12 Oppfølging av sak 10.4 og 10.5 fra årsmøtet 2018, møte 28. juni med 

AF og NFA. Forberede sak til årsmøte 2019 

Kjellaug har begynt å skrive sak, tidshorisont jula. Mye av innholdet er 

realisert med rapporten som planlegges. Forhåpentligvis er rapporten ute 

før årsmøtet. 

 

8/12 Saker til årsmøtet 2019 

a) Kloke valg 

b) Normeringsarbeid 

c) EPJ-saken 

d) Navneendring for foreningen: Norsk forening for eldremedisin. 

Dette er også fremmet for kompetanseområdet, forslag oversendt 

a)+b) Elizabeth 

forbereder sak 

c) Orienteringssak 

v/Kyrre 

d) Kjellaug forbereder 

sak 
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sentralstyret. Dersom kompetanseområdet endrer navn bør 

foreningen også gjøre det. 

9/12 NKAS 2019 v/Hallgeir og Kjellaug 

Alt i rute. 

 

10/12 Julebrev Kjellaug formulerer 

utkast som sendes 

styret for innspill. 

11/12 Møtedato for styremøte januar Fastsettes til 25-26 

januar 

12/12 Evt. 

a) Elizabeth orienterer om arbeid som er i gang i Trøndelag for 

kartlegging av sykehjemsleger. Tilknyttet senter for 

omsorgsforskning, er koblet på det arbeidet de gjør rundt utredning 

av omsorgstilbud i sykehjem og omsorgsbolig. 

b) Henvendelse fra norsk forening for palliativmedisin som ønsker 

samarbeid. Kan man se på en løsning med rabatt dersom man er 

medlem i begge foreninger? 

Elizabeth opprettholder 

kontakt med senter for 

omsorgsforskning i sak 

a) 

Kjellaug forfatter et 

svar i sak b) 

 


