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Nfas  Møtereferat
 

  Arkiv nr.  
REF2015- 

Sider 2 
 

  Møtedato Referent 

  06.11.15 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Oslo  13.11.15  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 7/2015 

Til stede: 

Christine Gulla 
Elizabeth Kimbell 
Kjellaug Enoksen 
Steinar Konradsen 
Stephan Sudkamp 
Ragnhild Eikaas Bøhm 
Ture Johan Lindos 

Forfall:  

 
   

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 styremøte 7 september Godkjent. 

Legges opp i mappe 

«møtereferater» og 

publiseres på 

hjemmesiden. 

5/12 Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt 

Økonomi: 

Uendret saldo på sparekonto. 

Brukskonto: 48167,15. 

Ikke fått inn medlemskontingent ennå – beregnes å bli omkring 25000,- 

Høringer: 

«Utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og 

omsorgstjenesten 2.0» – Kjellaug har sendt svar 

«Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra 

Legeforeningens forskningsutvalg» – Steinar har lest denne, ikke behov 

for innspill fra oss 

«Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester - kriterier og ventelister»: vi bør svare på denne. 

Elizabeth skriver utkast. 

«Policynotat om antibiotikaresistens» - frist 4 januar. 

Elizabeth lager egen 

mappe på 

hjemmesiden der vi 

legger alle 

høringssvar fra oss 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

6/12 EPJ i sykehjem, status. 

Ikke skjedd så mye siden sist. Venter på rapport fra KS som skal være 
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ferdig innen utgangen av året. Brev er sendt til HOD – de vil ikke 

prioritere å gjøre noe med dette. Det opprettes et eget e-helsedirektorat fra 

1/1. 
7/12 Pilot utdanningsstillinger for allmennmedisin (ALIS) i kommunen 

Kommuneoverlegen i Masfjord R. M. Tande har tatt initiativ til å få 

etablert fastlønnete utdanningsstillinger for leger i primærhelsetjensten 

(ALIS). Bergen og Nord-Hordalandskommunene arbeider for å få et statlig 

finansiert pilotprosjekt på dette. Leder for Nfas er invitert med i 

prosjektgruppa. Det vil være en stor fordel også for sykehjemsmedisin 

dersom kommunene oppretter faste utdanningsstillinger i allmennmedisin. 

Det vil da være enklere å inkorporere sykehjemsmedisin i dette løpet. 

NSDM deltar i prosjektet. Den 06.10 var det møte om saken i Hdir. Der 

deltok også KS og leder for NFA. 

Utkast til 

prosjektplan ble lagt 

fram og styret i Nfas 

gir sin støtte til å 

arbeide videre med 

saken. 
 

8/12 Status arbeidsgruppe kompetanse for sykehjemsleger 

Arbeidsgruppa har hatt ett møte. Elizabeth og Christine er med fra styret, 

Kjellaug med i første møtet. Innhold i møtet: beskrivelse av målet med 

arbeidet, deretter en ganske åpen diskusjon rundt temaet kompetanse i 

sykehjem. Sammenfattet er det to temaer som er særlig viktig: behov for å 

kunne oppnå spesialitet ved arbeid i sykehjem samt at sykehjemsmedisin 

skiller seg fra allmennmedisin i det at pasientene er komplekse og 

«sykehusnære». Hvilken betydning har dette for kompetansebehov? Til 

neste møte skal alle konkretisere litt mere rundt hva en stillingsbeskrivelse 

bør inneholde. Neste møte holdes 12/11 på Øya helsehus i Trondheim. 

Diskusjon i styret: 

Arbeidsgruppas arbeid tangerer inn mot prosjektet ALIS. Arbeidsgruppa 

bør få kunnskap om dette og ta stilling til om de to prosjektene kan ses i 

sammenheng. 

Når det gjelder kompetanse i sykehjem bør anbefalingen være todelt: dels 

at alle som jobber i sykehjem bør oppnå spesialitet, men også at alle som 

jobber i sykehjem plikter/har rett til å gjennomføre kompetanseområdet. 

Elizabeth sender ut 

prosjektbeskrivelsen 

ALIS til arbeidsgruppa 

9/12 Henvendelse fra sykehjemslege Martin Haraldsen 

Nfas har fått en mail-henvendelse fra Martin Haraldsen i Larvik. Han 

oversender et dokument som de bruker som grunnlag for samtale ved 

beslutning om begrensninger i medisinsk behandling samt beskriver et 

prosjekt han jobber med vedrørende forebygging av UVI i sykehjem. 

Styret kan ikke se 

hvordan Nfas kan bidra 

i arbeidet, men man 

takker for henvendelsen 

og ønsker lykke til med 

fortsatt arbeid. 

10/12 Årsmøte 8. mars og NKAS 

Programmet for konferansen begynner å bli klart. Valgkomiteen er i gang. 

Årsmøtesaken er kompetanse i sykehjem. Styremøte holdes på kvelden 7 

mars, årsmøte 8 mars. 

 

 

11/12 Medlemsstatus 

Vi har nå 213 medlemmer. Det er fortsatt relativt få medlemmer på 

Østlandet jmf Vestlandet. 

 

12/12 Eventuelt 

Henvendelse fra I. L. Thorsen i Larvik om lokallagsarbeid. 

Styret vil lage et forslag til finansiering og annen støtte til 

lokallagsaktivitet og legge det fram for årsmøtet i 2016. 

 

 

Styremøtet avsluttes kl 1945 
 

Neste møte: Neste fysiske møte blir 7/3 i forbindelse med NKAS og årsmøte i Nfas. Telefonmøtet innen 

dette – Kjellaug kaller inn. 


