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 STYREMØTE NR. 2/2019

Til stede: Kjellaug Enoksen (leder), Anette Fosse 
(fra sakkyndig komité), Synne Helland Moen 
(nestleder), Marit Alfsvåg (sekretær), Kyrre 
Pedersen (kasserer), Robert Montsma 
(styremedlem), Linn Norseth (varamedlem), Martina
Truong (varamedlem). 

Forfall: 

Distribusjon: Styret

Sak nr./Pkt. Aksjoner

17/19 Godkjenning av innkalling Godkjent
18/19 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen. 

Valg av referent: Synne Helland Moen fordi sekretær Marit kom litt senere 
inn i møtet. 

Godkjent

19/19 Godkjenning av saksliste Godkjent
20/19 Godkjenning av referat fra møte 28.04.19. Robert hadde en rettelse ang 

eget arbeidssted, dette blir rettet. Øvrig referat godkjent. 
Godkjent

21/19 Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin, status og utfordringer
v/Anette. 
Når foreningen bytter navn fra Norsk forening for alders- og 
sykehjemsmedisin til Norsk forening for eldremedisin, kommer også 
kompetanseområdet til å endre navn til Kompetanseområdet for eldremedisin.

Sakkyndig komité er oppnevnt og skal ha første møte høsten 2019. Kjellaug 
Enoksen er kursansvarlig. 
Ønske om å samarbeide med kompetanseområdet i palliasjon og 
smertebehandling samt med geriatrisk spesialisering. 
Ønske om å gå gjennom kravene for kompetanseområdet da de er modne for 
revisjon. 
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22/19 Medisinskfaglig tilbud til pasienter i sykehjem og omsorgsbolig, merknad
til Hdir v/Kjellaug.
Kjellaug hadde sendt ut et utkast til tilbakemelding på rapporten til 
Helsedirektoratet. Flere innspill til utkastet fra styret. Kjellaug tar med 
innspill før endelig svar sendes ut. 

23/19 Årsmøtekonferanse 2019 på Hamar, status v/Linn.
Linn jobber med å samle gruppen som skal jobbe med årskonferansen. De 
planlegger første møte mot slutten av sommeren. De har flere ideer på bordet 
om hva de ønsker å ha med, men har ikke landet på hovedtema ennå. Forsøkt 
å få svar fra mulig medarrangør i Hamar, men ikke fått svar foreløpig. Det er 
skrevet kontrakt med Kongress og kultur, og datoen blir som tidligere 
foreslått 17.03.20-18.03.20. 

24/19 Kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin for leger som ikke 
innehar spesialistgodkjenning, oppfølging av sak fra årsmøtet 2019, 
oppdrag til Einar Engtrø v/Kjellaug. 
Det har vært stilt spørsmål om man skal forsøke å finne en ordning der leger 
som er ansatt før 1.3.17 (dvs at det ikke er krav om spesialisering i 
allmennmedisin) kan få kompetanseområdet tellende uten å være spesialist. 
Skal man lage et eget løp for denne gruppen leger? Det vil være relevant for 
leger der verken legen eller kommunen ønsker spesialisering. Einar og Kyrre 
skal jobbe videre med dette, og ønskelig at de også samarbeider med Anette 
som er leder for sakkyndig komité. De skal oversende arbeidet til styret når 
det er ferdig. Styret må ha det klart 2 mnd før årsmøtet. 

25/19 Legens rolle ved ordinering av legemidler til pasienter i sykehjem 
v/Kjellaug.
Marit: Her er det viktig å skille på ordinering av legemidler og hvem som har
ansvaret for å administrere dette. Dersom det er uenighet mellom lege og 
sykepleier om en medikamentell behandling, må dette tas opp på laveste 
nivå/avdeling/virksomhet. Sykepleier kan ikke endre fast medisinering uten at
dette er avklart med lege. Det er tvilstilfeller ved f eks lavt BT vs BT-
medisiner, men dette må i så fall diskuteres med legen ved første mulighet.   
Jeg har ikke tilgang til dette dokumentet fra vår kommune per i dag, må 
ettersende august

26/19 Aktuelle høringer. 
Ingen aktuelle høringer per nå. 

27/19 Økonomi. 
Etter bytte av styret vil alle få melding fra Brønnøysundregisteret som må 
signeres. 

28/19 Hjemmeside for NFAS og NKAS v/Kyrre og Kjellaug. 
Ønskelig med mer aktivitet på hjemmesiden. Gjerne komme med forslag til 
relevante artikler man kan henvise til. Forslag om å leie inn en webdesigner 
for hjemmesiden for årsmøtekonferansen på samme måte som PMU gjør. 
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29/19 Eventuelt. 
Ang spesialisering i allmennmedisin for sykehjemsleger generelt: 
-Det er en fordel om kommunen samarbeider med fastlegene for å få til at 
sykehjemslegene får nødvendig allmennpraksistjeneste. Kan man få til en 
rotasjonsordning? Eller samkjøring når fastlegene skal ha sykehusår?
-Det vil være utfordrende å få på plass veileder for leger som skal 
gjennomføre spesialisering i allmennpraksis etter ny ordning. Noen steder 
forsøker man å alliere seg med fastleger for å få nødvendig spesialist på plass 
for veiledning. 
-Linn fortalte at hun er valgt inn i ALIS-utvalget fra august og vil kunne være 
en viktig stemme for sykehjemslegene mht tilrettelegging for spesialisering i 
allmennmedisin. 

30/19 Neste møte. 
Telefonmøte 28.08.19 kl 20-21.

Saker til
neste
møte

Ingen oppsatt. 
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