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Styremøte i Norsk forening for 
alders- og sykehjemsmedisin
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Sider:

Møtedato Referent

STYRE NFAS 04.12.19 og 18.12.19

kl 20-30-21.30 hhv 21-
21.30

Sted? Utsendelsesdato

Telefonmøte 
Møte / Sak

 STYREMØTE NR. 4+5/2019
Til stede

Kjellaug Enoksen 
Kyrre Pedersen 
Synne Helland Moen
Anette Fosse 

           Linn Christin Flindal Norseth 
           Marit Alfsvåg 

Forfall: 
Robert Motsma hadde  forfall både 4.12.19 og 18.12.19
Martina trekker seg som vara

Distribusjon: Alle Styret

Sak nr./Pkt. Aksjoner

65/19 Godkjenning av innkalling Godkjent
66/19 Godkjenning av møteleder og referent, Kjellaug leder, Marit er referent Godkjent
67/19 Godkjenning av saksliste Godkjent
68/19 Godkjenning av referat fra 17/10.19. 

Rettelser Sak 59/19 andre fagmedisinske foreninger (i stedet for 
fagforeninger). 
60/19 økonomi: Stephan Sudkamp fortsetter som regnskapsfører fram til 
årsmøtet 2020. 
Reiseregninger skal sendes til Stephan. (ikke inntil videre) 
Stephan og Kyrre arbeider sammen om budsjett 2020og regnskap 2019. 

Marit har rettet 
referatet 
7.12.19
Godkjent 
18.12.19

70/19 Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin for leger som ikke innehar 

spesialistgodkjenning, status sak til årsmøte. Saken sees i lys av årsmøtesak 

fra 2016. 

Saken tas opp på Årsmøtet 2020. 

Kyrre og 
Kjellaug

71/19 Nfas hjemmeside er nå blitt ny og bedre.
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72/19 Medlemsbrev. Kjellaug har 
forfattet og 
sender ut.

73/19 Nettverk for sykehjemsleger, referat fra Innlandet. 
45-50 personer samlet over to dager. Det ble tatt opp mange viktige og 
kompliserte problemstillinger å ta stilling til for sykehjemsleger som ofte 
arbeider alene. Viktig å danne fagmøter for fagfeller i regionen. Nfas bør 
arbeid for å opprette nettverk, ev. via Skype. 
Verving

Linn

74/19 Orienteringssaker: høringer. Økonomi.
Høring: E-helseloven. Forslag til lov om e-helse og forskrift om IKT.

Kjellaug har skrevet høringssvar. 

Økonomien er god.

Kjellaug

75/19 Kloke valg
Christine Gulla har tatt ansvaret med å lede dette arbeidet.
Forslag: Rita Romskaug (geriater) kan inviteres inn med sin 
intervensjonsstudie om Legemiddelgjennomgang og livskvalitet.

Christine Gulla

76/19 EPJ I PLO, møte om Akson Oslo Rådhus 12.12.19..

Skepsis mot Akson: for stort og for seint. Viser til innlegg ved Kjellaug i 

Dagens Medisin 21.november-19

DIPS-Front (GBD) og Cosdoc er nå i gang med pilot. 

Kjellaug holdt innlegg 12.12.19. Loven sier at helsepersonell skal yte 

forsvarlig og omsorgsfull hjelp, og dagen EPJ gjør dette svært komplisert.

Behovet for felles EPJ-plattform vil muligens minke når nye sentrale 

systemer bygges inn i alle EPJ, f ek pasientens legemiddelliste, sentral 

forskrivningsmodul, kjernejournal etc.

Saken skal tas opp på Årsmøtet 2020.

Kyrre og 
Kjellaug

76/19 Årsmøtekonferanse 2020 på Hamar.  

4.12.19God framgang. Programmet er lagt ut, det er mulig å melde seg på. 

Invitasjonen går ut ila få dager via postmottak i alle kommuner for videre 

distribusjon. Søknad om godkjenninger er i gang. 

Det meldes om vansker med å fylle ut skjema for kursgodkjenning i DNLF. 

Anette og Linn følger opp med tilbakemeldinger til DNLF. Konferansen må 

Linn
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inn i kurskatalogen.

18.12.19: Det mangler fortsatt avklaring mhp enkelte godkjenninger.

Skal det være medlemsrabatt for medlemmer av Nfas? 

Saken tas opp på Årsmøtet i 2020
 77/19 Eventuelt (4.12.19)

Stillingsbeskrivelse for sykehjemsoverlege i kommunen. Hvem har det 

medisinskfaglige ansvar på et sykehjem? Forskrift om sykehjem. Lege som 

skal ha behandlingsansvar for pasienten. 

Skal legen være med i ledergruppen i sykehjemmet?

Legen må ha det medisinskfaglige ansvaret på sykehjemmet. 

Kjellaug og 
Marit

Saker til senere møter: 

Hvem kan være veiledere for sykehjemsleger som skal spesialisere seg i 

allmennmedisin dersom det ikke er spesialister i AM tilgjengelig? (Marit)

Navneskifte fra Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin til 

Kompetanseområdet i eldremedisin?
Neste (telefon)møte: 15.01.2020 kl. 20.30 Kjellaug 

innkaller
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