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Saksnr. I-B-D Ansvar for 
oppfølging

2011/02-01 Godkjenning av forrige møtes referat
Ingen kommentarer, godkjent B Alle

2011/02-02 Gjennomgang av regnskap 2010
Kasserer gjennomgikk regnskapet 2010. Det går i omtrent i balanse ift. hva 
som var budsjettert; utover dette gikk Høstmøtet 2010 i overskudd med ca 
kr. 75.000. Regskapet ble godkjent og signert.

I, B SP

2011/02-03 Gjennomgang av økonomi for i NAF 2011 
Kasserer gjennomgikk regnskapet hittil i år. Foreningen ligger godt an ift. 
det budsjetterte. NAF er delansvarlig for et eventuelt underskudd ved SSAI-
møtet i Bergen i juni 2011, så endelig oversikt over årets økonomi vil styret 
ikke ha før dette møtet er avholdt.

I SP

2011/02-04 Budsjett NAF 2012
Kasserer gjennomgikk planlagt budsjett 2012. Med den nye modellen for 
fordeling av kontingentmidler fra Legeforeningen som er planlagt vil NAF 
få ca. kr 44.000 mindre i kontingent-midler fra DNLF for samme antall 
medlemmer. Tilleggskontingenten på kr 200 per medlem som ble vedtatt på 
Årsmøtet 2010 gjelder kun for spesialister, også denne bestemmelsen 
reduserer foreningens planlagte inntekter. Utgifter 2012 budsjetteres stort 
sett likt som tidligere år. Dersom Høstmøtet 2012 budsjetteres med å gå i 
null vi forventet balanse for året 2012 være -160.000 

I SP

2011/02-05 Avtale om drift av NAF Forum 
Revisor har påpekt at det mangler en gjeldende avtale mellom 
Akuttjournalen og NAF vedrørende NAF-forum, fakturering og fordeling 
av inntekter fra annonser. Dette bør ordnes opp i løpet av året. PM tar 
kontakt med redaktør Anne Berit Guttormsen om saken.

D, B PM

2011/02-06 Kandidater til fokusgruppe for anestesiregistre ved ASA-møtet 2011
Styret har fått en henvendelse fra presidenten i ASA. På ASA-møtet i 
Chicago skal det avholdes en fokusgruppe om “Clinical Registries and 
Incident Reporting”. ASA ber NAF foreslå en representant fra Norge. 
Personen ønskes å være en “active leader in anesthesia registry 
development”. Målet er nettverksbygging. Noen aktuelle kandidater ble 
diskutert. HT sender saken videre til Kvalitetsutvalget, som forespør og 
konkluderer. Det dekkes ingen utgifter, kandidaten må altså være en som 
likevel skal delta på ASA møtet.

D, B HT



2011/02-07 Høringssvar vedr. nasjonale retningslinjer for luftambulanseleger 
Høringssvar fra Akuttutvalget/NAF ble sendt inn til DNLF. Retningslinjene 
som er foreslått kan ha store konsekvenser for enkelte NAF-medlemmer 
dersom de vedtas uten overgangsordninger. LJ kontakter DNLF og ber om 
at NAF får oversendt deres endelige høringssvar som ble avgitt. 

D LJ

2011/02-08 Tilknytning mellom NAF og European Society for Paediatric 
Anaesthesia, forespørsel om barneanestesi i Norge
ESPA ønsker å knytte seg nærmere opp mot de nasjonale foreninger. PM tar 
kontakt med Wenche Bakken Børke ved Oslo Universitetssykehus og 
diskuterer former for tilknytning, f.eks som en representatn i 
Anestesiutvalget. SS formulerer svar til WBB om utbredelse av ulike typer 
barneanestesi i Norge

I SS, PM

2011/02-09 Anbefaling om å følge internasjonal standard (ASTM D4774) ved 
fargekoding på medikamentmerkelapper
Anestesiutvalget hadde dette som sak og vedtok på sitt første møte i år at de 
anbefalte at anestesiavdelinger som bruker fargekoding på 
medikamentmerkelapper bruker den internasjonale standarden for farger. 
Mail-forespørsel er i saken er også rettet til alle andre NAF-utvalg fra 
styret. Positivt svar er kommet fra Kvalitetsutvalget og Akuttutvalget, de 
andre utvalgene har ikke svart. Styret vedtok at vi ønsker inn i norsk 
standard for anestesi at det ASTM D4774 skal brukes dersom man bruker 
fargekoding av medikamenter. Dette settes opp som Årsmøtesak 2011. 
Norsk forening for anestesisykepleiere informeres om vedtaket

D, B SS

2011/02-10 Forespørsel fra et NAF-medlem vedrørende det å drive hypnoterapi 
som del av anestesiologisk virksomhet 
Forespørselen er allerede besvart av HT. NAF anser dette å være en sak 
mellom lege og arbeidsgiver, da sykehuset må regulere hva det ønsker at 
anestesiavdelingen skal ha som virksomhet.

D, B HT

2011/02-11 Innkommet forslag om kandidater til æresmedlemsskap og ærespris
Det er kommet inn et forslag om en kandidat, saken ble diskutert og 
Styret diskuterte også mulige kandidater til NAFs ærespris 2011, og 
konkluderte. PM følger opp

D, B PM

2011/02-12 Organisering av karkirugi i Helse Sør-Øst: Høringsrunde nr. 2
Grundig høringssvar denne gangen, med bred konsekvensutredning. 
Gruppen valgte å ikke konkludere i saken. Styret tar høringsuttalelsen til 
etterretnig

D, B Alle

2011/02-13 Gjennomført møte i nytt Anestesiutvalg 
SS var til stede på konstitueringsmøte i nyvalgt AU. Else Marie Ringvold 
ble valgt til leder. Utvalget ønsker å arbeide med 
1) Retningslinjer for sedasjon, viderutvikle tidligere dokument på NAFweb
2) Definisjoner for og registrering av anestesikomplikasjoner
3) Sjekkliste for trygg kirurgi: Skaffe oversikt over hvor denne er 
implementert og hva erfaringene om gjennomføring er
4) Praktisk gjennomføring av retningslinjene for håndtering av ikke-
samtykkekompetente pasienter, der anestesi i seg selv er definert som 
alvorlig tvang.
Utvalgets neste møte blir etter sommerferien

I SS

2011/02-14 Planlegging av Høstmøtet 2012 i Tromsø 
Valg av hotell er avgjort, bare ett hadde egnede fasiliteter I LJ

2011/02-15 Medlemssekretær informerte
DNLF sender jevnlig oppdaterte lister til NAF, som videresender disse til 
Acta. Acta tar ikke listene til etterretning, oppdaterer ikke sine lister fordi 
formatene ikke er like. Stadig medlemmer som ikke får bladet tilsendt. IT-
personell i DNLF skal nå se på saken. Dersom dette ikke fører frem vil PM 
ta saken opp direkte med redaktøren i Acta

I MR, PM
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2011/02-16 Forberedelser til Årsmøtet i Begen 15.06.11
1. Valgkomiteen var representert ved Erik Waage Nielsen. Behov for nye 
kandidater til styret, UEMS, og SSAI ble diskutert. 
2. Årsmeldinger fra utvalgene må purres på, sendes ABG
3. Saksliste for Årsmøtet med ansvarshavende i styret ble satt opp

D, B Alle

2011/02-17 Norsk index for nødmeldetjeneste
NAKOS har sagt seg villig til å ta sekretariatfunksjon. DNLF er formell 
eier. PM foreslo å få opprettet et styre bestående av en person fra hver 
helseregion, én fra NAKOS, og to fra NAF, hvorav en fra styret. Gruppen 
bør møtes f.eks. halvårlig og vedta nødvendige endringer i index. NAKOS 
har ansvar for å legge disse inn i den elektroniske Index. PM arbeider 
videre med forslaget

D, B PM

2011/02-18 Akuttutvalget har hatt møte
Har begynt å arbeide med en Nasjonal standard for transport mellom 
sykehus. Tar utgangspunkt i den danske standarden, som er svært god. Vil 
bli sendt på bred høring. Styret ser for seg at dokumentet når det er 
ferdigstilt tas opp på et årsmøte og vedtas som en av NAFs standarder.
Det er også startet et arbeid med en Standard for prehospital akuttmedisin. 
Dette vil bli et samarbeid mellom NAF og Almenmedisinforeningen.

I LJ

2011/02-18 Styremøte i Bergen 14.06.11
Neste styremøte legges til Bergen, i forkant av SSAI-møtet. LJ organiserer 
møterom.

B LJ

Oslo,  03.05.2011

Signe Søvik (sign.)
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