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Saksnr. I-B-D Ansvar for 
oppfølging

2011/01-01 Godkjenning av forrige møtes referat
Ingen kommentarer B

2011/01-02 Gjennomgang av økonomi for Høstmøtet 2010
Kasserer gjennomgikk avsluttet regnskap for Høstmøtet 2011. Inntekter i 
stor grad i samsvar med budsjettert. 314 deltagere. Fortsatt mangler 
innbetaling fra en rekke deltagere! I fremtiden planlegges elektronisk 
betaling allerede ved påmelding. Gode tilbakemeldinger fra industriens 
utstillerne. Resultat er et overskudd på kr 103.000,-  

I SP

2011/01-03 Gjennomgang av økonomi for i NAF 2010 
Kasserer gjennomgikk avsluttet regnskap for 2010. Godkjent av styret I SP

2011/01-04 Gjennomgang og event. forlengelse av avtalen med Kongress & Kultur 
Avtaleutkastet ble gjennomgått og godkjent med minimale endringer. 
Endelig versjon godkjennes i felleskap av PM og LJ

B LJ

2011/01-05 Sedasjon med propofol utført av ikke-anestesiologer
Det er kommet forslag til guidelines for propofolsedasjon utført av ikke-
anestesiologer, først godkjent av ESA og deretter kritisert av en rekke 
medlemsorganisasjoner. I Norge er praksis at bare anestesiologer og de som 
handler på delegasjon for anestesiologer (anestesisykepleiere) kan gi 
propofol. Siden de skandinaviske land har fellestrekk bl.a med utdannede 
anestesisykepleiere finner styret det hensiktsmessig med en felles 
skandinavisk tilbakemelding på de foreslåtte guidelines. PM tar kontakt 
med de andre lederne av anestesiologiske fagmedisinske foreninger. 

D, B PM

2011/01-06 ESA Guidelines for preoperativ vurdering - utkast
SS sender utkastet til Anestesiutvalget og ber dem om å utarbeide et 
høringssvar. Håkon legger i tillegg forslaget ut på NAFweb, og ber 
interesserte medlemmer om å komme med innspill. Disse kan mailes til SS 
som videreformidler dem til Anestesiutvalget

D, B SS

2011/01-07 Planlegging av Årsmøtet 2011 
Årsrapporter fra alle underutvalgene må innhentes
Regnskap og revisjon
Valgkomiteen: Styret står på valg
Sakslisten til Årsmøtet må offentliggjøres innen fristen. 

D, B Alle



2011/01-08 Instituttet til fremme for anestesiologisk forskning
Per videresender referat fra møte i legeforeningen. God fremgang i saken. 
Jurist i Legeforeningen setter opp et brev som skal sendes “etterkommere” 
av firmaer som har donert gaver. Brevet ber om at NAF blir fristilt fra deres 
krav til bruk av midlene 

I PM, SP

2011/01-09 Status vedrørende utarbeidelse av retningslinjer for transport av 
ustabile og potensielt ustabile pasienter
Fortsatt absoutt ingen fremgang i saken i Helsedirektoratet. NAF tar derfor 
saken selv. Akuttutvalget vil starte med å utarbeide retningslinjene. 
Fremdriftsorientering på Årsmøtet i juni. Utkast ferdig i november?

D, B LJ

2011/01-10 Fellesmøte med Spesialistkomiteen 
Viktig med godt samarbeid. BS gjennomgikk mandat for spesialist-
komiteene. Grenseoppgikk mot NAFs ansvarsområder - fagarbeidet er 
felles. Ønske fra Spesialitetskomiteen om ihvertfall ett felles møte med 
NAF-styret per år. 
1.  Hensikten med dagens møte var å formalisere samarbeidet. PM foreslo 
at leder i NAF-styret og Spesialitetskomiteen informerer hverandre tidlig 
om møtedatoer. Saksliste oversendes innen fire dager før møtet slik at 
aktuelle saker kan kommenteres. PM inviterte Spesialitetskomiteen til å 
konkretisere hva de ønsker støtte fra NAF til 
2.  Utarbeidelse av systemer og planer for etterutdanning av ferdige 
spesialister er et aktuelt samarbeidsområde. PM foreslo å la noe av 
akkrediteringen gå på avdelingsnivå - en anestesiavdeling må ha mange nok 
CME poeng per lege per tidsperiode totalt, i tillegg til eventuelle 
minimumskrav på personnivå. Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe 
med bl.a. en deltager både fra NAF-styret og fra Spesialitetskomiteen som 
kan gå videre med å arbeide med nasjonalt system for CME-poeng. NAF-
styret tar initiativet i denne prosessen
3. LG informerte om arbeidet i Spesialitetskomiteen med å utarbeide en 
elektronisk portal (på Moodle-platform) for å adminstrere spesialist- og 
etterutdannelse. NAKOS er tungt involvert i arbeidet. Platformen kommer 
til å inneholde en spørsmålsbank for kursprøver. Aktuelt å involvere de 
ulike NAF-underutvalgene til å se igjennom spørsmålene i aktuelt område
4.  Spesialitetskomiteen trenger 2-3 nye medlemmer pga frafall. 
Valgkomiteen og BS kommuniserer per mail om dette. Nye medlemmer kan 
godkjennes løpende av Sentralstyret i Legeforeningen.  
5.  Ønske fra Spesialitetskomiteen om at NAFs underutvalg ser igjennom 
og kommenterer den nye sjekkliste for spesialiteten i anestesiologi. NAF-
styrerepresentantene tar kontakt med respektive utvalg.

D, B HT

2011/01-11 Møte med arrangementskommiteen for SSAI-kongressen juni 2011
Anne Berit Guttormsen og Henning Onarheim informerte. Alle forelesere er 
avklart, sesjonene er planlagt og programmet ligger ute på nettet. Lærdal- 
og Acta-foreleser er avklart. FU har ansvaret for Mollestads 
minneforelesning og må informere kongresskomiteen senest medio mai.
Simulering: 33 ulike sesjoner à 90 minutter, hver for intil 10 personer. Hver 
deltager kan delta på én simuleringssesjon. 
Satelitter: Traumeseminar om massiv transfusjon planlegges 14.06
Sosialt program: Bergen kommune dekker mottagelse for inntil 400 pers. 
Chairmens dinner på Ulriken, fullmånetur til Fløien etterpå. Festmiddag blir 
17.06 på Fløien
Akkreditering: 18 CME poeng fra ECMEC er godkjent
Kongressavgift: Det ble diskutert hvordan man kunne legge til rette 
avgiftsmessig for at ikke-anestesileger kan delta og for at det skal kunne 
være mulig å delta kun på enkeltdager. PM og SS understreket at pasient-
sikkerhet er et teamansvar og at andre ansatte på operasjonsavdelinger 
derfor vil kunne ønske å delta under aktuelle deler av kongressen. Ved 
faglig utbytte for flere personellgrupper er det enklere for ledere av 
operasjonsavdelinger å redusere operasjonsprogrammet, slik at flere kan få 
fri til å delta på SSAI. 

I LJ
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2011/01-11 Møte med kommiteen for SSAI-møtet i Bergen i juni 2011 (forts.)
Sponsorer og utstillere ble informert om.
Økonomi: Muntlig avtale er at overskudd fordeles slik: 50% til SSAI, 25% 
til nasjonal forening (dvs. NAF), 25% til lokal arrangør. Et eventuelt 
underskudd fordeles mellom SSAI og NAF. Komiteen estimerer å gå med 
et overskudd på ca. 1500 kr per deltager. Dog usikkerhet mht. antall 
utstillere foreløpig.
Deltagerutgifter for NAFs styre dekkes på lik linje med SSAIs styre. NAF 
dekker utgifter til deltageravgift og festmiddag for egne æresmedlemmer
Årsmøtet 2011 organiseres av NAF i kongressens lokaler

I LJ

2011/01-12 Kontakt vedrørende MH-utredning
Kontakt fra Stefan Mohr vedrørende norsk praksis mht. å henvise pasienter 
som har vist mulige symptomer på MH til muskelbiopsi for endelig 
avklaring. Norge sender i forhold til forlketallet få pasienter til testing i 
Sverige. Sender vi for få? PM sender svar.

D, B PM

2011/01-13 Gjennomført møte i nytt Forskningsutvalg 
SP var til stede på konstitueringsmøte i nyvalgt FU. De selv ønsker å 
arbeide med 1) Å synliggjøre forskning i norsk anestesiologi med en 
kartleggingsstudie, 2) Å synliggjøre mulige forskningsmidler, 3) Å se over 
Helsebibliotekets elektroniske tidskrifter, og eventelt foreslå tillegg, 4) Å 
vurdere tildelingspraksisen for Mollestads pris? Statuttene er per idag 
strenge.
Utkastet til stiftelsesdokument fra 2009 ble gjennomgått på FUs første møte 
og ble godtatt med minimale endringer.
Fondet i stiftelsen må økes i størrelse for at rentene skal være tilstrekkelige 
til priser og stipend som skal deles ut.

D, B SP

2011/01-14 Planlegging av Høstmøtet 2012 i Tromsø 
Valg av hotell: Komiteen har fått tilbud fra ett hotell i sentrum og ett ved 
flyplassen. Styret ber komiteen innhente anbud fra ett sentrumsnært hotell 
til, samt å forsøke å forhandle ned prisen. Det er avgjørende å vurdere 
kostnader i forhold til budsjettert deltagelse. Styret foreslår at man 
budsjetterer med tre ulike scenarier f.eks med 150, 200 og 250 deltagere, 
likeså med f.eks 15, 20 og 30 utstillere. 

D, B PM, LJ

2011/01-15 Norsk Index for nødmeldetjeneste 
Lærdal ønsker seg ut av dette. Legeforeningen skal fortsatt være eier. PM 
forslår at man nedsetter et utvalg bestående av en person fra hver 
helseregion, to fra DNLF, en fra NAKOS (som står for sekretariattjenester), 
samt deltager fra NAF-styret. 

I PM

2011/01-16 Styremøte i Tromsø 03.05.11
Neste styremøte legges til Bodø. MR organiserer møterom. D, B MR

Oslo,  12.02.2011

Signe Søvik (sign.)
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