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Til stede fra styret:  
Leder Anita With Vårøy (AWV). Kasserer Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS). 
Medlemssekretær Marit Bekkevold (MB). Høstmøtesekretær Søren Pischke (SP). 
Sekretær Marie Rønning (MR). Varamedlem Håkon Abrahamsen. 
 
Saker ref. fra saksliste. Saksnr=år, møtenr, sak fra agenda.  
Saksliste: I=Informasjonssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak 
Saksnr  Ansvarlig I-D-B 

2013/01-A Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent. 
 Alle I 

2013/01-01 NAForum-kontrakt: Status med arbeidet. Et nærkomplett utkast 
til kontrakt mellom AJA (Akuttjournalen) og NAF er allerede 
utarbeidet. Eivinn har innhentet råd fra Juridisk seksjon i 
Legeforeningen, vedr. spesifiserte kostnader for trykking og 
distribusjon. Disse momentene er også lagt inn i kontrakten. 
NAF nærmer seg 1200 medlemmer; dette korrigeres (fra 1100) i 
avtaleutkastet. Avtalen er etter dette signeringsklar.  
 
NAF (EÅS), ABG og AJA planlegger møte/Skypemøte 
vedrørende detaljer rundt annonsesalg.  

EÅS I 
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2013/01-02 FaMe: Ila høsten 2012 har to møtetidspunkter vært endret i siste 
liten, og vi har derfor ikke hatt mulighet til å delta på møter. Til 
møtet i oktober stilte E. Gawecka fra Utvalg fra pasientsikkerhet 
og kvalitet, men møtet var avlyst uten at vi hadde fått beskjed 
om det. Møtet i november ble avlyst i såpass god tid at MR ikke 
rakk å reise fra Trondheim til Oslo. MR har sendt epost til 
Legeforeningen i november. Ikke fått svar på denne.  Vurdere 
fra gang til gang hvem som drar på FaMe-møter 

MR D/B 

2013/01-03 Akuttutvalget: 
•Nasjonalt fagråd for akuttmedisin er snart ferdig opprettet. 
Dette arbeidet er satt igang av Helsedirektoratet. Vi håper på å 
få til et samarbeid med dette fagrådet.  
•AKU mangler p.t. leder, etter at Geir Arne Sunde trådte ut av 
utvalget. Neste møte i utvalget er planlagt til april d.å.  
 

EÅS I 

2013/01-04 Kartlegging smerteutdanning og-tilbud: En purring nummer fire 
er per 08.01.13 sendt ut til “postmottak”-adresser i alle landets 
RHF, med anmodning om å videresende epost til de relevante 
mottakerne ved hver gruppe 1-og gruppe 2-avdeling. En feilkilde 
i vår epostadresseliste er omstrukturering i mange sykehus 
(spesielt OUS) de siste år. MR har gjort opp tallene som så 
langt er kommet inn ifm undersøkelsen, og oversendt denne til 
Smerteutvalget. Svareposter fra alle som har svart arkiveres og 
tas vare på til evt senere bruk. Smerteutvalgets brev 
(bekymringsmelding) er sendt videre av oss til Spesialitetsrådet, 
Dnlf og Spesialitetskomiteen anestesiologi. Det er kommet svar 
på denne henvendelsen fra begge adressater.    

MR I 

2013/01-05 Smerteutvalget avholder møte i Oslo fredag 08.02.13, på OUS 
Gardermoen, hvor både MR og representant(er) fra 
Spesialitetskomiteen vil delta.  

MR I 

2013/01-
06 (2012/0
6-3) 

Sak fra årsmøtet: Det ble spesielt nevnt ønskelig fra 
møtedeltakerne at Intensivutvalget og NAF-styret i samarbeid 
kontakter helsemyndighetene/Helsedirektoratet vedr. behov for 
økt satsning på norsk intensivmedisin. Styret, via AWV, ber 
Intensivutvalget utarbeide utkast til slikt brev, som NAF-styret så 
bearbeider/signerer og videresender.  

Alle/AWV D/B 

2013/01-07 Utarbeidelse av brev vedr. ønske om opprettelse av kurs i 
etablering av kirurgisk luftvei. Jfr muntlig henvendelse fra Berit 
Holthe Munkeby, (BHM) Statens helsetilsyn.  
•MR har i dag sendt epost til BHM og bedt om skriftlig 
henvendelse om dette. 
•Styret er av den oppfatning at dette feltet dekkes godt for LIS 
gjennom den obligatoriske kurspakken, ATLS-kursene og SSAI-
kursene. Dermed er det også åpent for spesialister å holde 
disse ferdighetene ved like. 
•Styret oppfordrer også til lokale kurs i regi av de enkelte 
sykehusavdelinger, slik det har vært avholdt bl.a. på HUS. 
•Styret finner det naturlig å videresende forespørselen til AKU, 
for vurdering av nåværende tilbud og videre utredning av behov 
for evt utvidelse av nåværende kurs, eller oppretting av nytt 
kurs. Tar opp når vi får skriftlig henvendelse fra BHM.  

Alle/EÅS D/B 

2013/01-
08  

Utarbeidelse av brev ang ønske om nytt obligatorisk ultralydkurs 
i kurspakken for spesialiteten anestesiologi. MR sender epost til 
alle landets anestesiavdelinger med universitetssykehusstatus. 

Alle/MB D/B 
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2013/01-09 Økonomioppdatering: Utgifter til regnskap og revisjon har økt 
betydelig det siste året. EÅS ber de respektive firmaer om 
forklaring på dette. Utgiftene våre generelt ligger lavere enn 
forventet, og resultat for 2012 kommer i positiv balanse med 
>200.000 kr. Ingen innvendinger til regnskapet.  

EÅS I/D 

2013/01-10 Høstmøte 2012, regnskap: Overskudd på 111.000 kr.  
Dette skyldes i hovedsak: 
•Flere stands enn vi hadde kalkulert med.  
•K&K har sørget for å holde oversikt over de som ikke har møtt 
opp, avbestilt disses møtepakker. Dermed ble deltakeravgift til 
Rica lavere enn budsjettert. Se også første punkt i neste sak.  
 

SP 
 
 
 

I/D 

2013/01-11 Høstmøtet 2013 
•Styret vedtar at også høstmøtet 2013 skal gi tellende timer som 
valgfritt kurs for LIS. Med et overskudd på 111.000 kr for 
Høstmøtet 2012 kan vi satse på at vi ikke trenger større 
industristøtte i 2013.  
•Programmet gjennomgår en finpuss i disse dager.  
•Spesialitetskomiteen er tildelt ca 15 minutter. 
•Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet er tildelt 30 minutter i 
høstmøteprogrammet, sannsynligvis på fredag formiddag. 
MR har sendt epost til UPK om dette.  
•Lederseminar tirsdagen i uke 43, før Høstmøtet begynner.  
SP sender ut innbydelse til lederne i landets anestesiavdelinger.  
Forslag til tema i seminaret drøftes på møtet. Marit, Marie og 
Søren arbeider videre med dette opplegget (kl 10-17.30?).  
NAF dekker noen av utgiftene til møtelokale/dagpakke (600 
kr/pers), og vil se på hva vi evt kan dekke av foredragshonorar 
og middag.  

SP I 

2013/01-12 Planlegging av og fastsetting av datoer for styremøter videre: 
•Turku (Åbo), Finland, ifm SSAI-kongress 26.-29. august 2013 
•Møte ifm høstmøtet: Tirsdag 22.10.13, under lederseminaret. 
Nytt av året er at hele tirsdagen er satt av til lederseminar. 
•Høstmøtet, uke 43, 23.10.13-25.10.13 
Utarbeidelse av “årshjul”:  
•AKU (Eivinn deltar): April 
•ANU (Marit deltar): 18.01.13 
•SU (Marie deltar): 08.02.13 
•SSAI-styrmøte: 17.01.13 Søren deltar. 
•SSAI-styremøte: 25.08.13 Søren deltar. 
Marie melder inn aktiviteter til Dnlf sentralt.  

Alle/MR B 

2013/01-13 Styrets hjørne i neste NAForum. Ansvarlig: MR. Saker:  
•Purring smertekartlegging. Mange har vært flinke og svart tidlig.  
Disse må se bort fra purringen.  
•Info om lederseminar ifm Høstmøtet 2013 (SP) 

MR/SP B 

2013/01-14 Møte med Legeforeningen angående lokalsykehusfunksjonen. 
Agenda var at Dnlf ønsker å lage et policynotat om Dnlfs 
posisjon i omorganiseringen som skjer ved at kirurgisk 
beredskap trekkes ut av de minste sykehusene. SP deltok i 
dette møtet, og refererte kort på styremøtet. For å opprettholde 
akuttmedisinske ferdigheter hos anestesilegene i disse 
sykehusene foreslås hospitering i større sykehusavdelinger, på 
lik linje med luftambulansens system.  

SP I 

2013/01-15 ESA-spørreundersøkelse: Anita har svart på denne AWV I 
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2013/01-16 SHT-samarbeid mellom Utvalg for Pasientsikkerhet og kvalitet 
UPK)/NAF. Styret finner samarbeid mellom Statens helsetilsyn 
og UPK uproblematisk, og vil stile en forespørsel til dem om 
dette i en epost. UPK holder styret oppdatert om sitt arbeid. 

LOJ I/D/B 

2013/01-17 Reorganisering NRR (oppfølgingssak etter Årsmøtet 2012): 
NAF-styret støtter forslaget til reorganisering av NRR, ihht epost 
fra Kristian Lexow.  

EÅS/alle I/B 

2013/01-18 Sør-Afrikastudenten som NAF gir økonomisk støtte til har ikke 
fullført sine studier i anestesi ved University of the 
Witwatersrand, Johannesburg/Dept.of Anaesthesiology.  
EÅS har bedt om en progress report for studenten, som legges 
frem på styremøtet.  
•Styret enes om at vi dekker utdanningspenger ut dette året, 
som siste støtte til hennes utdanning. 
•Styret ber studenten utarbeide en rapport i form av en artikkel 
til NAForum, slik at våre medlemmer får vite litt om 
utdanningssystemet og treningen i Sør-Afrika.  

EÅS I 

2013/01-19 Innspill vedr Dnlfs kvalitetspris/stipender:  Intern diskusjon; UPK 
kan være kandidat neste år.  Alle D 

2013/01-20 Årsmøtet har fattet vedtak om at stipend fra Stiftelsen kan lyses 
ut, som tilskudd til forskning. Stipendene gis som pengegaver 
fra NAF. Styret vedtar at beløpene som tilskudd til forskning via 
Stiftelsen er på 2 x 15.000 NOK.  

SP/alle B 

2013/01-21 Referater til NAFWeb/HT: MR ordner.  MR I 

 
 
 

 
 
Oslo, 15.01.13 
 
Marie Rønning (sign.) 


