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Nfas
  Møtereferat 

  Arkiv nr.  
REF2017-7 

Sider  
2 

  Møtedato Referent 

  12.09.17 Ann-Kristin Stokke 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonmøte  15.10.17  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 7/2017 

Til stede: 

Elizabeth Kimbell 
Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Ann Kristin Stokke 
Torbjørn Henriksen 
Kyrre Pedersen 
Hallgeir Mæsel Kolvik 
 

Forfall:  

 
   

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/14 Godkjenning av innkalling Godkjent 
2/14 Valg av møteleder: Elizabeth Kimbell 

Valg av referent:Ann-Kristin Stokke 
Godkjent 

3/14 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4/14 Godkjenning av referat fra styremøte 13.juni og 5.september 
13. juni ligger i arbeidsrommet, 5 sept ikke skrevet 

Alle kikker på referat 

13.06 med 
tilbakemelding når 

lest, 05.009 utsettes 
til neste møte 

5/14  Orientering, økonomi og aktuelle høringer 
Vedvarende god økonomi: På brukskontoen kr 78567,45 og på 
konferansekontoen kr 515340,71, totalt har vi 593908,16 kr på konto.  
Høringer: Elizabeth har lest ” Veileder for kommunens oppfølging av 
brukere med langvarige og sammensatte behov”. Ingen nye, vektige 
argumenter. Det er derfor ikke levert høringssvar.  
 

 

6/14 Arbeidsprogram for 4-årsperioden 2018-2021 
Mål: få det med i julebrevet. Bør sjekke forrige arbeidsprogram, samt 
Legeforeningens arbeidsprogram sentralt.  
 
  

Alle tar opp i sine 
miljøer hvilke saker 

som engasjerer/er 
viktige.  

7/14 NKAS 2018 v /Stephan 
Planleggingen er godt i gang, flere av foreleserne er på plass. Kongress og 
Kultur tar seg av alt det praktiske.  
 

 
Stephan sitter i 

komiteen 
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8/14 Markering av Nfas sitt 5-årsjubileum  
Se referat fra planleggingsmøte 07.08 v Kjellaug. Møter blir 17.10 kl 
19.30, Petter Brelin kommer, Kjellaug forespør noen fra Vestfold, 
alterantivt Tromsø, å bidra med innlegg til inspirasjon for lokallagsarbeid 
 

Torbjørn ordner 

praktisk, 
Kjellaug/Ann-Kristin 

bistår 

9/14 Stipend fra Nfas 
Foreløpig ingen søkere. Harald Åsen har sagt ja til å lede stipendkomiteen, 
et medlem til er på plass.  

Kjellaug rekrutterer et 

medlem til til 
komiteen, Stephan 

lager søknadsskjema 

10/14 Kurs i alders – og sykehjemsmedisin, referat fra møte i sakkyndig 
komite 
Kjellaug orienterte:  

- Rapport om kursserie for kompetanseområdet er ferdig og godkjent 
av sakkyndig komite. Rapporten er oversendt Legeforeningen og 
skal arbeides videre med i utdanningsavdelingen.  

- Legeforeningen sentralt arbeider med å få plassert ansvar for 
kursene.  

 

11/14 Medlemmer til valgkomite 
Foreløpig 1 kandidat.  

Ann-Kristin 
rekrutterer ytterligere 

2 fortrinnsvis fra 
området rundt Oslo til 

neste styremøte 

12/14 Saker til årsmøtet 2018 
- Arbeidsprogrammet 
- Innhold i godkjent tjeneste i sykehjem 

 

13/14 Møtet 17.10.17 
- Skal/bør sykehjemsleger ha en rolle/ansvar inn i omsorgsboliger? 

Pasientene der skal egentlig følges opp av fastlege, som også må ha 
kapasitet til å følge opp. Normen bør gjelde likt i omsorgsboliger 
og sykehjem? 

- Oppfølging av dagens saker  

 

14/14 Eventuelt:  
- Elizabeth fortalte at hun skal på europeisk konferanse i 

sykehjemsmedisin, (EUJGMS) og har der meldt seg til gruppe for 
fagutvikling i sykehjem for å koble oss opp der.  

- Kjellaug venter på brev fra Legeforeningen til E-helsedirektoratet 

 

   

Møtet avsluttet ca 21.30 


