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 STYREMØTE NR. 3/2019
Til stede: 

Kjellaug, Synne, Anette, Marit, Martina

Forfall: 

Kyrre, Linn, Robert

Distribusjon: Styret

Sak./Pkt. Aksjoner

31/19 Godkjenning av innkalling Godkjent

32/19 Valg av møteleder og referent: Kjellaug leder, Marit er referent Godkjent

33/19 Godkjenning av saksliste Godkjent

34/19 Godkjenning av referat fra møte 12.06.19. Godkjent med kommentar fra 

Kjellaug og Marit

Godkjent

35/19 Fellesmøte mellom Nfas, NFA, AF og Norsam oktober 2019. Hva er Nfas sin 

rolle i legeforeningen? Nfas er en spesialforening som arbeider med 

eldremedisin og har ingen formell tilknytning til de styrende organ i 

Legeforeningen. For å få fram saker må vi gå via andre kanaler. Våre viktigste

samarbeidspartnere er Norsk forening for allmennmedisin (NFA), 
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Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk Samfunnsmedisinsk forening 

(Norsam) hvordan løfte eldremedisin opp i andre fora.  Synne og Kjellaug 

møter i fellesmøtet. Det er også mulig å delta på Skype.

36/19 Årsmøtekonferanse 2020 på Hamar, status v/ Linn Kristin og Kjellaug. 

Forberedelsene er i god gang. Kongress & Kultur organiserer kongressen.   

Det må være minst 150 deltakere for å gå i pluss, noe som er sannsynlig ut fra

tidligere deltakelse.  Sylvi Listhaug, eldreminister vil bli invitert. 

37/19 Hjemmeside for NKAS. V/Linn Kristin og Kjellaug. Det er behov for å 
gjenopprette siden. Alders- og sykehjemsmedisin.no. Det vil også være 
ønskelig med en god logo og ny design på hjemmeside.

38/19 ALIS i sykehjem, utdanningsplan, veiledning og supervisjon. Veiledning og 

supervisjon.  Det er mange planer, men vanskelig å få til en god ordning som 

både dekker behovet til LIS3 og for samtidig praksis og veiledning for 

fastlegen. Forskjellige modeller er under vurdering.  Det må bli støtte til kurs 

og utdanning. Det er krav om spesialister eller i spesialisering, men fortsatt en

lang vei å gå før dette er gjennomførbart i hele landet. Dette blir det viktigste 

tema på fellesmøtet med NFA/AF. Det angår både fagmedisinske forhold og 

arbeidsbetingelser.

Det må også bli et mer strukturert samarbeid med sykehuset for 

institusjonspraksis. 

39/19 Kompetanseområde ASM for leger som ikke innehar spesialistgodkjenning, 

oppfølging av sak fra årsmøtet 2019, status. Einar Entrø skal jobber med 

saken sammen med Kyrre. Venter fortsatt på en redegjørelse. T Saken tas opp 

på fellesmøtet med NFA, AF og Norsam den 09.10.19
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40/19 Aktuelle høringer. 

1)Navneendring: NFAS støtter endring til Kompetanseområdet eldremedisin.

2) Høring om ny tvangslov er sendt ut. Det planlegges en ny felles tvangslov. 

Kyrre jobber med saken. 

3)Rett for ektepar å få være sammen på sykehjem «samboergaranti».  Det er 

allerede praksis at ektepar med samme funksjonsnivå får være på samme 

institusjon, men i mange tilfeller vil funksjonsnivået være så forskjellig at det 

er vanskelig å gå inn for en garanti. Det må imidlertid alltid utvises skjønn. 

Kjellaug vurderer om dette er noe vi skal svare på. Legeforeningen vil ikke gi 

svar til høringen. 
41/19 Økonomi. 

Stephan Sudkamp står fortsatt som kasserer på papiret. Kjellaug forepør om 

han har sagt segkan være villig til å fortsette med økonomien.  Økonomien er 

trygg med bra overskudd også etter konferansen i 2018. 

42/19 Eventuelt. Alis-konferansen.  Kurs i september. Synne

43/19 Eventuelt Det er behov for personlig opplæring for å navigere på aktuelle 

sider I LEGEFORENINGEN. Den enkelte styremedlem kan kontakte 

Kjellaug for gjennomgang.  

44/19 Eventuelt: Dekning av utgifter til EUGMS. Det er rimelig at s Styremedlemmer i 

Nfas kan få dekket det som ikke dekkes av Dnlf eller arbeidsgiver. 

45/19 Eventuelt: Representant til arbeidsgruppe som skal utrede og sette standard for 

fastlegekontor. Legeforeningen har bedt om at Nfas oppnevner en representant til 

arbeidsgruppen. Viktig med kompetanse i eldremedisin inn i denne gruppen. Synne 

oppnevnes som Nfas sin representant og deltar på første møte 10.september. 

Godkjent
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46/19 Eventuelt: Fra Arendalsuka. Interessant debatt. «1 lege på 70 senger». 

Kommunen skal levere gode allmennlegetjenester, ikke drive «mini-

sykehus». Behov for tverrfaglig kompetanseheving. Nfas var invitert til å 

delta i debatten sammen med forskere og politikere. Det ble en konstruktiv 

debatt der tverrfaglighet og kompetanse for ansatte i sykehjem ble hovedtema.

Også behovet for forskning ble løftet fram. 

47/19 Eventuelt: Nasjonale kurs 4: alderspsykiatri og aldersmedisin. God påmelding til 

kurset er fulltegnet. 

48/19 Neste møte 19.oktober på Gardemoen. Heldagsmøte. Se i Kalender i 

grupperommet.

For deltakelse i telefonmøter NFAS: Ring nummer: 800 88 860 (fra utlandet: 

+47 23 18 45 00)

PIN-kode: 894085#
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