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  Møtedato Referent 

  22.05.18 Ann-Kristin Stokke 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonmøte  22.05.18  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 4/2018 

Til stede: 

Elizabeth Kimbell 

Kjellaug Enoksen 

Stephan Sudkamp 

Ann-Kristin Stokke 

Kyrre Pedersen  

Hallgeir Mæsel Kollvik 

Forfall:  

 Inga Lyngmo 

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/13 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/13 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Ann-Kristin Stokke 

Godkjent 

3/13 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4/13 Konstituering av styret 

Uendret av roller fra før årsmøtet; Kjellaug leder, Stephan kasserer, 

Elizabeth nestleder, Ann-Kristin sekretær, Kyrre styremedlem 

Godkjent 

5/13 Oppsummering NKAS 2018 v/Stephan 

a) Totalt 229 deltagere, tilbakemeldingene var gjennomgående 

positive både ift faglig innhold og praktisk organisering. 

Enkelte tilbakemeldinger om at deltageravgiften er høy, og 

det var ønsker om mulighet for å delta på bare en dag. 

Stephan videreformidler faglige ønsker til neste års komite. 

Overskudd omtrent 65 000,- er allerede overført til 

konferansekontoen.   

b) Godtgjørelse til programkomite: Stephan lager et utkast til 

retningslinjer for økonomisk godtgjøring til de som legger 

ned mye jobb ifm konferansen, samt annen godgjøring 

(gavekort el.l.) til andre i komiteen. 

Stephan videreformidler 

forbedringsforslag til neste 

års konferanse, og lager et 

utkast til retningslinjer for 

godtgjøring til 

programkomiteen som også 

kan brukes senere år. 

 

6/13 Oppfølging årsmøtesakene 10.4 Boform for eldre 

pleietrengende og 10.5 Legetjenesten til kronisk syke og 

skrøpelige eldre 

Legeforeningen ved NFA og AF er begge interessert i å jobbe 

videre med disse sakene. Kontaktperson Jan Emil Kristoffersen i 

sekretariatet har vært i kontakt med organisasjonene, og det er 

Kjellaug sender 

kontaktinformasjon for   

Elizabeth og Ann-Kristin til 

sekretariatet 
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sannsynligvis ønskelig med et sonderingsmøte allerede før 

sommerferien.  

7/13 NKAS 2019 v/ Hallgeir 

Kurskomiteen i Nordland Legeforening vil stå som teknisk arrangør 

i tillegg til å være programkomite. Det er innledende møte 1.juni, 

der Hallgeir er med, og Kjellaug deltar pr telefon. Føringer: 2 

dagers konferanse i mars 2019, men med mulighet for deltagelse 

bare en av dagene. 

 

 

Hallgeir følger opp i 

programkomiteen, og tar 

med erfaring fra tidligere 

konferanser 

8/13 Møte ALIS v/Elizabeth 

NFA arrangerer workshop om konseptet ALIS nå fredag 25.05. 

Elizabeth deltar og skal orientere om ALIS-prosjektet i Levanger 

 

 Elizabeth deltar 

9/13 Høringer spesialisering ASA Kjellaug har skrevet 

høringssvar allerede, 

gjennomlest, støttes av 

styret. Sendes inn.  

10/13 Stortingsmelding «Leve hele livet» 

Kjellaug orienterte litt om innholdet. 

 

11/13 «Choosing wisely» om blodtransfusjon, tilsendt forslag fra 

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin 

Flere har lest, og synes innholdet er faglig fornuftig og godt belagt.  

 

 

12/13 Arbeidsprogram Utsatt til neste telefonmøte 

 13/13 Eventuelt 

-Helgemøte 14.-15. september eller 28.-29.september er aktuelle 

datoer for høstens møte. Møtes i Trondheim.  

-Neste telefonmøte tirsdag 19. eller torsdag 21.  

-EPJ-gruppen i Helsedirektoratet nedlagt; det er opprettet en ny 

gruppe i KS (KS e-helseråd) som overtar ansvaret for utvikling av 

EPJ i PLO.  Kyrre fortsetter i gruppen selv om den bytter «eier» 

Elizabeth sjekker opp 

møtelokaler og 

hotellovernatting i 

Trondheim.  

Kjellaug sender aktuelle 

datoer for kartlegging.  

   

Møtet ferdig kl 21.30 


