Referat
Årsmøte i Norsk forening for alders – og sykehjemsmedisin 12.mars 2018 på Atlantic Hotell,
Stavanger

Antall stemmeberettigede tilstede: 25
Åpning av møtet ved leder Kjellaug Enoksen kl 17.05

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent uten anmerkninger

Sak 2 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
Følgende ble valgt:
Møteleder: Ture Lindos
Referent: Siri Seterelv
Tellekorps: Inga Lyngmo
Protokollunderskrivere: Inger -Johanne Seglen, Marit Alfsvåg

Sak 3 Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent uten anmerkninger

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet for Nfas
Forslaget til forretningsorden framlagt av styret ble vedtatt uten endringer. Se vedlegg.

Sak 5 Godkjenning av styrets årsberetning
Årsberetningen ble framlagt av leder for Nfas, Kjellaug Enoksen og ble godkjent uten anmerkninger.
Se vedlegg.

Sak 6 Framlegg og godkjenning av regnskap
Regnskapet ble godkjent av revisor og ble framlagt av kasserer Stephan Sudkamp. Se vedlegg.
Noen kommentarer rundt overskudd på konferansen, om det gjør at prisen på konferansen blir for
høy for enkelte deltagere. Behovet for inntekter må vektes opp mot pris for deltagerne. Utover disse
kommentarene ble regnskapet godkjent av årsmøtet.

Sak 7 Framlegg og godkjenning av budsjett for 2017
Budsjettet ble framlagt av kasserer og enstemmig vedtatt. Se vedlegg. Muligheten til å søke andre
kilder til finansiering av konferansen ble drøftet. Forslag om å invitere medisinerstudenter til
konferansen for å rekruttere ble tatt opp, men årsmøtet var delt her. Studenter som er medlem av
Nfas kan søke stipend fra Nfas for deltagelse. Det bes om at styret tar med seg dette inn i neste års
arbeid.

Sak 8 Fastsette kontigenter
Kontigentforslaget fra styret på kr 300 pr år ble enstemmig vedtatt.

Kontigent for legestudenter settes på kr 100 pr år.

Sak 9 Valg
Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer var:
Ann-Kristin Stokke og Kyrre Pedersen til gjenvalg som styremedlemmer for 2 år.
Inga Lyngmoe stilte i møtet som kandidat til stillingen som varamedlem for 2 år.
Torbjørn Henriksen har i dialog med valgkomiteen sagt seg villig til å stille som varamedlem for ett
år.

Følgende styremedlemmer var således ikke på valg ( valgt for to år 2017-2019):
Kjellaug Enoksen (leder)
Elizabeth Anna Kimbell
Stephan Sudkamp
Hallgeir Mæsel Kolvik (vara)

Følgende ble valgt:
Ann-Kristin Stokke,styremedlem 2 år. Kyrre Pedersen, styremedlem 2 år.
Inga Lyngmoe varamedlem 2 år.

Styret:
Leder: Kjellaug Enoksen ( ikke på valg)
Styremedlem: Elizabeth Anna Kimbell ( ikke på valg)
Styremedlem: Stephan Sudkamp ( ikke på valg)
Styremedlem: Kyrre Pedersen valgt for 2 år
Styremedlem: Ann-Kristin Stokke valgt for 2 år
Varamedlem: Inga Lyngmoe valgt for 2 år.
Varamedlem : Hallgeir Mæsel Kolvik ( ikke på valg)

Redaksjonskomite:
Anette Fosse og Gerd Torbjørg Åmdal

Sak 10 Årsmøtesaker
10.1 vedtektsendringer
Navnet ble gjennomgående endret til Nfas i vedtektene. Godkjent.
Engelsk versjon av navnet: Norwegian association of old age and nursing home medicine.

Vedtatt mot en stemme.
§ 2 1. Oppsplitting av første punkt til to punkter:
1 Være premissleverandør for fagfeltet alders og sykehjemsmedisin både innad i Dnlf og i
samfunnet for øvrig.
2. Bidra i utvikling av Kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin.
Vedtatt.
§ 2 punkt 7 strykes. Vedtatt.
§ 3 endres til er en spesialforening i den norske legeforening.. Vedtatt.
To paragrafer har nummer 7, § 7 i dag om vedtektsendringer endret til § 8. Vedtatt.

10.2 Arbeidsprogram for Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin
Ble vedtatt med følgende endringer:
Punkt 3. Arbeide for at kompetanse i eldremedisin inngår i læringsmål for spesialiteten
allmennmedisin og lage en oversikt over de læringsmål som bør oppnås ved tjeneste i sykehjem.
Foreslås endres, da læringsmålene for allmennmedisin allerede er vedtatt til:
Arbeide for at det etableres læringsaktiviteter opp til læringsmålene i allmennmedisin, som sikrer at
alle leger under spesialisering i allmennmedisin oppnår god kompetanse og erfaring innenfor alders
og sykehjemsmedisin. Vedtatt.
Tilleggspunkt: Nfas skal arbeide for at ikke- spesialister som jobber i sykehjemsmedisin også skal
kunne opparbeide seg tellende kompetanseområde i alders og sykehjemsmedisin. Vedtatt 11 for og
5 mot.
Tillegg til punkt 1 c ……..sykehjemsleger ansatt før og etter 1.3.2017 får samme rett til
spesialisering i allmennmedisin, og til å gjennomføre kompetanseområdet i alders og
sykehjemsmedisin. Enstemmig vedtatt.
I behandlingen av saken ble:
Punkt 5, om normtall for legedekning i sykehjem løftet frem som et viktig punkt i
arbeidsprogrammet.
Det kom også frem et fortsatt engasjement rundt ønske om fortsatt arbeid for egen spesialitet for
sykehjemsmedisinen. Styret vektla at det var lite hensiktsmessig å arbeide med dette i nåværende 4
års periode.

10.3 Spesialisering i allmennmedisin for sykehjemsleger
Se vedlegg. Orienteringssak.

10.4 Boform for eldre og pleietrengende, endring av forskrift.
Se vedlegg. Forslag til vedtak: enstemmig vedtatt.

10.5 Legetjenesten til kronisk syke og skrøpelige eldre.
Se vedlegg.
Vedtak: Vedtatt med følgende endringer fra redaksjonskomiteen:
Første kulepunkt i vedtak:

Endres til KS og de sentrale helsemyndigheter i samarbeid med legeforeningen utarbeider tiltak for
å styrke alle deler av allmennlegetjenesten både fastleger og leger i institusjon.

10.6 Stipend
Informasjon om søknadsordning rundt Stipendordningen. Styret har besluttet å sette av midler til
tre reisestipend til geriatrisk konferanse i Berlin, alle medlemmer kan søke.
Informasjon på hjemmesidene til Nfas.

10.7 Orientering om status for EPJ i PLO.
Gitt en rask muntlig orientering om status. Se vedlegg.
Årsmøtet ble hevet 12.mars kl 19.30
Referent
Siri Seterelv
..................................
Protokollunderskrivere:

.Inger-Johanne Seglen.

...Marit Alfsvåg..................................

