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3 

  Møtedato Referent 

  19.05.2015 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonstyremøte  22.06.2015  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 5/2015 

Til stede: 

Christine Gulla 

Elizabeth Anna Kimbell 

Kjellaug Enoksen 

Steinar Konradsen 

Stephan Sudkamp 

Ragnhild Eikaas Bøhm (fra 20.30) 

Forfall:  

   Ture Johan Lindos 
   

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/14 Godkjenning av innkalling Godkjent av styret 
2/14 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 
 

Godkjent av styret 

3/14 Godkjenning av saksliste 
 

Godkjent av styret 

 
4/14 Godkjenning av referat fra møte 11. april. 

Alle har ikke sett siste versjon av referatet ennå. 

 

Referat tilgjengelig i 

arbeidsrommet. Alle 

skriver kommentar at 

de godkjenner. 

Kan så legges ut på 

hjemmesiden. 

Signeres neste gang 

vi møtes fysisk.  
5/14 Referatsaker økonomi og høringer som er sendt 

 

Økonomi: 

Stefan har ennå ikke tilgang til konto, signering pågår. Registrering i 

Brønnøysundregisteret er nå greit. 

Tilleggsopplysninger fra Stephan 200515: Saldo på brukskontoen:  kr 63 480, 

og det er kommet inn 25 575 kr i kontingenter for første halvår. 

Saldo på årsmøtekontoen (reservekonto): 106 766 kr. 

 

Høringer: 

1 sendt: «Policynotat offentlig privat tjeneste» – ligger i arbeidsrommet. 

 

6/14 EPJ i sykehjem.  
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I møtet med KS og Helsedirektoratet i januar ble det bestemt at KS skulle 

sette ned en gruppe som skulle jobbe videre med å finne en straksløsning 

på EPJ-saken i sykehjem. Det har nå vært et oppfølgende møte mellom 

Legeforeningen og KS der Kjellaug Enoksen deltok for Nfas. Det har ikke 

vært noen utvikling i saken. KS har tenkt på hvilke instanser som skal inn i 

arbeidsgruppe, men har ikke begynt å forespørre. KS var opptatt av at det 

ble med leger som samlet skulle ha erfaring med de tre store 

omsorgssystemene. De vurderte derfor selv å peke ut legene, men 

Legeforeningen skal få «godkjenne» disse. 

Det er vanskelig å finne finansiering til å kjøpe inn nye systemer, og KS 

ønsker i stedet å videreutvikle omsorgssystemene som brukes i dag. 

Styret i Nfas er svært bekymret over situasjonen Det ble besluttet å skrive 

et offisielt brev til legeforeningen der vi beskriver at saken er kritisk og 

alvorlig og at helsedirektoratet må kreve at den kravspesifikasjonen Nfas 

har laget skal være minstestandard. Det foreslås at man setter som tidsfrist 

at 01.01.16 må det finnes en fullverdig medisinsk journal i sykehjem. 

 

Kjellaug Enoksen 

lager utkast til et brev 

til Legeforeningen. 

7/14 Oppfølging av sak 10.2 fra årsmøte 2015: 
kompetansekrav/spesialisering for leger i sykehjem 

 

Legeforeningen mener at krav til kompetanse er ivaretatt i de nye 

spesialistreglene. Styret er ikke umiddelbart enig i dette. 

Sykehjemslegestillingene kan se ulike ut i ulike deler av landet. Mange 

steder er sykehjemsoppgavene organisert som deltidsstillinger for leger 

med eller under spesialisering i allmennmedisin, mens andre kommuner 

har store stillingsprosenter/heltidsstillinger for sykehjemsleger. Disse 

stillingene sikrer ikke nødvendigvis spesialiseringsløp/videreutdanning for 

sykehjemslegene. Det vil dessuten være relevant med kompetanse innen 

andre spesialistfelt en allmennmedisin i en sykehjemslegestilling (f.eks. 

geriatri, alderspsykiatri, indremedisin). 

Nfas bør formulere en spesifikasjon for hva som kreves av kompetanse i 

sykehjemslegestillinger og granske om de nye spesialistreglene for 

allmennmedisin faktisk ivaretar dette. 

 

Elizabeth Kimbell 

oppretter 

arbeidsgruppe i midt-

Norge som jobber 

med 

kompetansekrav/spesi

alisering for leger i 

sykehjem. 

Tidsperspektiv: 

forslag formulert til 

årsmøtet i 2016. 

8/14  Lokallagsarbeid og etablering av arbeidsgrupper Elizabeth Kimbell 

jobber med å etablere 

arbeidsgruppe i midt-

Norge (se punkt 

7/14). 
9/15 Vervebrosjyre 

Denne er oppdatert av Christine Gulla. Bør finnes i 2 format: e-postversjon 

og «lommeutgave». 

Ligger tilgjengelig i grupperommet 
 

 

10/14 Møteplan 2015 

Forslag at neste styremøte legges til kurs eller konferanse i høst. 

 

11/14 Høringer 

Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i 

undervisning og forskning, frist 6 august – Stefan Sudkamp 

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester 
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mot betaling fra staten – fritt behandlingsvalg, frist 29 juni - ? 

Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og 

retningslinje, frist 4 juni – Christine Gulla 

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, frist 26 juni 

– Christine Gulla 

Felleskatalogen: fortsatt behov for papirutgave – enighet om at vi ikke 

trenger å uttale oss. 
 

12/14 Årsmøtekonferanse 2016. Referat fra møte med teknisk arrangør 

K&K og med Bente Thorsen leder i programkomitéen. 

 

Kjellaug Enoksen har skrevet kontrakt med Kongress & Kultur i dag. 

Dersom noen har forslag om tema kan det sendes til Guro Steine Letting. 

 

13/14 Referat fra møte med FHI om handlingsplan for redusert 

antibiotikabruk. 

 

FHI jobber med en handlingsplan for redusert antibiotikabruk. Nfas er 

representert i referansegruppa v/Kjellaug Enoksen. 

Det er relativt lite antibiotikabruk i sykehjem, men er 

forbedringspotensiale også her. På landsbasis ser man at kad-sengene 

bruker mere bredspektret antibiotika. Det er en utfordring at gjeldende 

retningslinjer for parenteral antibiotikabruk i sykehjem (Helsedirektoratet 

2013) anbefaler cefalosporiner som førstehåndspreparat på flere 

indikasjoner. Kjellaug foreslår at det lages en veileder i diagnostikk av 

infeksjonssykdommer, bruk av antibiotika og smittevern i sykehjem. 

 

14/14 Eventuelt 

- Medlemsbrev: 2 ganger i året skal det sendes ut medlemsbrev til 

alle medlemmer i Nfas 

 

 

 

- Overskudd fra årsmøtekonferansen i Tromsø mars. Regnskapet er 

ikke klart, men det ser ut til å bli et pent overskudd 

 

 

 

 

- Forespørsel om å utpeke representant til arbeidsgruppe som skal 

jobbe med strategien med demensteam i kommunene. 

 

 

 

Alle i styret skriver et 

kort avsnitt om hva 

de jobber med. Settes 

sammen til et brev av 

sekretær. 

 

Styret vedtar at 

overskudd brukes til 

reiseaktivitet for 

styret i fb.m. 

kursplanlegging og 

fagpolitiske møter. 

 

Styret foreslår Bjørn 

Lichtwarck. 

 

Neste styremøte: ikke ennå bestemt 

 

Styremøte avsluttes kl 21.20. 


