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Nfas  Møtereferat
 

  Arkiv nr.  
REF2015- 

Sider  
3 

  Møtedato Referent 

  11.04.2015 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Gardermoen  15.04.2015  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 4/2015 

Til stede: 

Christine Gulla 

Elizabeth Anna Kimbell 

Kjellaug Enoksen 

Steinar Konradsen 

Stephan Sudkamp 

Ture Johan Lindos 

Forfall:  

   Ragnhild Eikaas Bøhm 
   

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/15 Godkjenning av innkalling Godkjent av styret 
2/15 Godkjenning av saksliste 

 

Godkjent av styret 

3/15 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 

 

 
4/15 Godkjenning av referat fra møte 8. mars, signering av usignerte 

møtereferat. 

Signert av Kjellaug 

Enoksen og Stefan 

Sudkamp  

 
5/15 Konstituering av styret.  

 

Kjellaug Enoksen: Leder valgt på årsmøte 9.3.15 

 

Christine Gulla - styremedlem 

Elizabeth Anna Kimbell - sekretær 

Steinar Konradsen - nestleder 

Stephan Sudkamp - kasserer 

Ture Johan Lindos – 1 varamedlem 

Ragnhild Eikaas Bøhm – 2. varamedlem 

 

6/15 Organisasjonspraksis for styret 

Gjennomgang av presentasjon v/Kjellaug Enoksen. 

Arbeidsrommet (gruppesida) skal brukes som arkiv. Mest mulig av styrets 

arbeid skal dokumenteres og være sporbart her. 

Grupperommet skal også brukes som forum for diskusjon av pågående 

saker. 

Christine Gulla tar ansvar for å strukturere innholdet. 
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7/15 Møteplan 2015  

Styremøter legges i størst mulig grad i tilknytning til konferanser/kurs eller 

per telefon. Møtefrekvens ca annenhver måned. Møte dagen før 

årsmøtekonferanse. 

Neste møte 19/5 kl 

20.00 - telefonmøte. 

 
 

8/15 EPJ i sykehjem 

Arbeidsgruppa for EPJ-system har utarbeidet en kravspesifikasjon for 

elektronisk pasientjournal i sykehjem. Journalsystemene som brukes av 

kommunene i dag oppfyller ikke disse kravene. Inntil akseptabelt system 

kommer på plass foreslås at kommunene kompletterer nåværende 

journalsystem med elektronisk journalsystem utviklet for bruk i 

allmennlegetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. 

Det kreves integrering mellom pleie- og omsorgsjournal og det medisinske 

journalsystemet. 

Det påpekes at pasientgruppen i sykehjem krever samhandling opp mot 

spesialisthelsetjenesten i større grad enn mot fastlege. Karakteren på 

pasientforløpene i KAD og korttidsplasser i sykehjem er ofte slik at et 

journalsystem tilpasset inneliggende medisinsk behandling vil være mest 

hensiktsmessig. Derfor er det mest naturlig å velge journalsystem utviklet 

for bruk i spesialisthelsetjenesten.  

Styret anser at det så langt ikke har vært tilstrekkelig framdrift i å løse 

EPJ-saken. Ved møte i januar med helsedirektoratet, KS og 

Legeforeningen ble det påpekt at den situasjonen i sykehjem utgjør en 

trussel mot pasientsikkerheten. De tiltak som ble bestemt har ikke blitt 

fulgt opp. Legeforeningen har innkalt til møte om saken 14/4 der Kjellaug 

Enoksen, Stephan Südkamp og Einar Engtrø deltar fra Nfas.  

Styret stiller seg bak 

kravspesifikasjonen. 
 

Styret foreslår at vi 

sender brev til 

helseministeren med 

krav om utvikling i 

saken. 

 

9/15 Referat fra årsmøte 2015, anmerkning vedrørende valgperioder i 

henhold til vedtekter 

 

På hvert årsmøte skal det velges 2 representanter til styre. Leder skal 

velges annethvert år. Et styremedlem ble valgt for et år for mye da 

Kjellaug Enoksen ble valgt som leder etter et år som styremedlem. 

Styret vil i god tid før neste årsmøte oversende et forslag til valgkomitéen 

hvordan dette skal løses for å sikre at det vil være 2 styremedlemmer på 

valg hvert år slik det er beskrevet i vedtektene. 

På årsmøte 2016 må 

2 styremedlemmer 

være på valg for 2 år. 

 
 
 

10/15 Oppfølging av sak 10.2 fra årsmøte 2015 

Etter spørsmål fra legeforeningen har tittelen på saken blitt endret for å 

tydeliggjøre Nfas mening. Det er ikke kommet tilbakemelding om saken 

kommer med på landsstyremøtet i mai 2015. 

Mange leger kommer i dag direkte fra utdannelse inn i store stillinger i 

kommunehelsetjenesten. For alle andre legestillinger i dag enn kommunale 

legestillinger er det anbefaling om spesialiseringsforløp. Leger i 

sykehjemsstilling bør også ha rett og plikt til å gjennomføre et 

spesialiseringsforløp. Per i dag finnes ikke dette avtalefestet mellom KS og 

Legeforeningen for store stillinger i sykehjemsmedisin. 

Hvilken kompetanse trenger kommunene i disse stillingene? Trenger man 

annen spesialisering enn allmennmedisin? 

Styret anser at spesialiseringsforløpet ligger i grenseland mellom 

Styret bør utforme et 

forslag til hvordan et 

spesialiseringsforløp 

skal se ut. 

Nfas bør utarbeide en 

standard 

stillingsbeskrivelse 

for sykehjemsleger. 

 

Grupperommet 

brukes til forslag, 

diskusjon og 

bearbeiding av dette 

framover. 
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allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten. Per i dag går finansiering til 

spesialisering kun til spesialisthelsetjenesten som utdanner for å dekke sitt 

behov. Det børe være i spesialisthelsetjenestens interesse å utdanne leger 

til kommunehelsetjenesten. 
11/15 Lokallagsarbeid og etablering av arbeidsgrupper 

Oppfordres til at dette opprettes for rekruttering, nettverksmøter, fagmøter 

osv. Regning for faktiske utgifter (f.eks. mat) kan sendes Nfas. 
 

 
 

12/15 Vervebrosjyre 

 

Godkjennes av styret. 

Distribueres som 

«reklame» for 

foreningen. 
13/15 Referatsaker økonomi og høringer som er sendt 

Høringer: Kjellaug har sendt høringsuttalelse om kjernejournal samt 

lovforslag mot aldersdiskriminering. 

Økonomi: 38.276,- kr på brukskonto. Kontingentpenger for 2015 og 

overskudd fra konferanse 2015 er ventet inn. På konferansekonto 

106.766,- kr (høyrente sparekonto). 

Mal for reiseregning sendes ut av Kjellaug. 

 

14/15 Høring: policynotat om offentlig-private tjenester 

Foreningen bør uttale seg i denne saken og belyse konsekvenser av 

privatisering for sykehjem. Frist primo mai. 

Ture og Elizabeth tar 

ansvar for å 

formulere en 

høringsuttalelse. 

Denne legges på 

grupperommet for 

kommentarer. 
15/15 Årsmøtekonferanse 2016, kontrakt med teknisk arrangør 

Oslo-miljøet har invitert til konferanse 2016 – forrige styret takket ja til 

dette. Holdes uke 10. 

Programkomite er allerede nedsatt lokalt i Oslo, Bente Thorsen leder.  

Konferansen blir et samarbeid mellom Nfas, Oslo kommune, 

utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenster, UiO. 

Guro Steine Letting 

samt Ture Lindos 

deltar i 

programkomiteen 

som representanter 

fra Nfas. 

Nfas inngår kontrakt 

med teknisk arrangør 

og gir økonomisk 

garanti til 

arrangementet. 

Kjellaug Enoksen er 

bindeledd med 

teknisk arrangør. 
16/15 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

Neste styremøte: 19/5-15 kl 20.00. Telefonmøte. 

 

Styremøte avsluttes 


