Referat fra styremøte
Møte nr.:
2012/2
Dokumentet lagret:
05.05.12
Emne:
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Møtetidspunkt:
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Møtested: St.Olavs hospital, Trondheim

Referent:
Sekretær Marie Rønning

Til stede fr a styr et: Leder Anita With Vårøy (AWV), Nestleder og styremedlem Linda Over Jonkman (LOJ),
medlemssekretær Marit Bekkevold (MB), kasserer Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS), sekretær Marie Rønning (MR).
Skype-møte med høstmøtesekretær Søren Pischke (SP) fra OUS-Rikshospitalet kl 12.30-13.00 04.05.12.
Til stede: NAFWeb-redaktør Håkon Trønnes.
Saker ref. fra saksliste. Saksnr: = år, møtenummer og sak fra agenda. Saksliste: (I=Informasjonssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

Saksnr
2012/02-01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar lig
Alle

2012/02/02 Forslag til endret tekst i NAFs vedtekter (godkjennes på Årsmøtet):
Alle
Se vedlegg.
2012/02-03 Høstmøtet 2012: Presentasjon av foreløpig program og budsjett.
SP/alle
Program og budsjett godkjent av styret.
2012/02-04 Interesseforening for barneanestesi: Se mail fra Søren.
Barneanestesimiljøene i Oslo og Trondheim. Ønske om å lage et eget
forum på “Min side” som man kan knytte seg til, samt mer fokus, egne SP/alle
møter. Presentasjon i Tromsø/høstmøtet. Kan søke økonomisk støtte
fra NAF.
2012/02-05 Referat møte i FU: Trenger ett nytt medlem. Abstractpriser. Ref.
SP
Søren.
2012/02-06 Nasjonal standard for prehospital akuttmedisin.
Akuttutvalget har skrevet utkast til brev til Sentralstyret i Dnlf, hvor vi
ber om mandat til å revidere dokumentet “Nasjonal standard for
Alle/EÅS
prehospital akuttmedisin”. Styret har revidert og ferdigstilt brevet, som
så ble videresendt til leder i Akuttutvalget, Geir Arne Sunde. EÅS
sender brevet videre til Dnlf.
2012/02-07 Nasjonal standard for transport av intensivpasienter (Akuttutvalget):
Søknad fra NAF-styret til Sentralstyret Dnlf om prosjektleder til
Alle/EÅS
arbeidet. Styret har ferdigstilt brevet og videresendt dette til leder i
Akuttutvalget, Geir Arne Sunde. EÅS sender brevet videre til Dnlf.
2012/02-08 Møte med Spesialitetskomiteen anestesiologi i regi av Legeforeningen:
SP/AWV
SP og AWV deltok i møtet. AVW informerer.
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2012/02-09 Nasjonal kjernejournal (epost 29.02.12): Henvendelse fra
Anestesiutvalget (ANU), som har innspill ang hva som bør være med
av relevante anestesiproblemer. Viser til tidligere mail fra Signe Søvik.
Alle/MB
Marit videresender Signes brev til Legeforeningen om dette til ANU
15/02-11. Tillegg 20/05-12: Saken ivaretas av ANU og en egen
arbeidsgruppe (mail fra MB).
2012/02-10 Anbefaling om å følge inter nasjonal standar d (ASTM D4774) ved
far gekoding på medikamentmer kelapper Anestesiutvalget har hatt
dette som sak og vedtok en anbefaling om at anestesiavdelinger som
bruker fargekoding på medikamentmerkelapper bruker den
internasjonale standarden for farger. Positivt svar kom fra
Kvalitetsutvalget og Akuttutvalget, de andre utvalgene svarte ikke.
Styret vedtok at vi ønsker inn i norsk standard for anestesi at det
ASTM D4774 skal brukes dersom man bruker fargekoding av
medikamenter. Dette ble satt opp som Årsmøtesak 2011. Norsk
Alle/MB
forening for anestesisykepleiere ble informert om vedtaket. På
årsmøtet i 2011 ble fargekoding kort referert fra kvalitetsutvalget i
forbindelse med at det nå arbeides mot en felles europeisk standard
(ref. av Jannicke og Guttorm). Vedtatt (men ikke stemt over)at NAF
støtter dette arbeidet. Konklusjon: Anestesiutvalget og evt
Pasientsikkerhets-og kvalitetsutvalget bes skrive brev til
Legeforeningen der de får frem sitt standpunkt, deretter kan vi revidere
og videresende brevet til Dnlf og nasjonale legemiddelmyndigheter.
2012/02-11 Henvendelse fra anestesikollegiet i Tromsø vedrørende monitorering
av pasienter som gjennomgår kirurgi i regionalanestesi. Fra Norsk
standard for anestesi: Ved stabil regional analgesi kan overvåkningen
av denne delegeres til dertil opplært person uten spesialutdanning i
anestesi. Anestesilege eller anestesisykepleier må da kunne tilkalles
umiddelbart. Saken ble videresendt til Anestesiutvalget, som har sendt
skriftlig svar på henvendelsen. Informasjonssak fra styret i NAForum.
2012/02-12 Forespørsel fra intensivavdeling om drift etter nedlegging av viktige
funksjoner på sykehus. Hans Flaatten m.fl har fått henvendelsen og
svart avsender. AWV skriver kort mail til avsender, hvor NAF ikke gir
råd i denne saken.
2012/02-13 Liste med navn på fagpersoner som kan kontaktes ved mediesaker:
Alle bes sjekke med sine underutvalg, og vi kontakter etter hvert alle
avdelingssjefer ved norske anestesiavdelinger for å få innspill vedr
hvilke felt som bør dekkes og forslag til personer som kan være
aktuelle å ha på en slik liste.
2012/02-14 Verdenskongress: Mail fra Jannicke med påminnelse om at deltakere
som representerer NAF i GF må meldes inn til arrangøren på forhånd.
Fra nå av er det sekretærs oppgave å påse at dette blir gjort.
2012/02-15 Annonsering av Høstmøtet/invitasjon skal med i NAForums
sommerutgave. Valg av representanter i underutvalgene står for tur i
år. Vi går for valg av et varamedlem til styret. Det bør skrives et bidrag
til NAForum fra NAF-styret om vårt arbeid. AWV og MR skriver.
2012/02-16 Høringsinnspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i
pasientbehandlingen. Legeforeningen har utarbeidet et høringsutkast.
Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet bes utarbeide et brev med
innspill til Legeforeningen, dersom noe skal tillegges.
2012/02-17 FENN: Felles nasjonalt nødnummer/sammenslåing av nødetater.
Pilotprosjekt i Drammen. Risiko-og sårbarhetsanalyse ved en slik
omlegging. Krav til gode analyser i forkant. EÅS utarbeider utkast til
brev til Legeforeningen med anmodning om å fronte saken.
2012/02-18 Deltakelse i GF i ESA i Paris 09.-12.juni 2012. SP og sannsynligvis
LOJ reiser, og deltar i GF. SP har meldt begge på til GF.
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2012/02-19 (2012/01-24): Oppfølgingssak. Minne underutvalgene på frist (31.mai)
Alle
for å melde inn nye og gamle kandidater som utvalgsmedlemmer.
2012/02-20 Håndtering av krisesituasjoner. LOJ/Utvalg for pasientsikkerhet og
LOJ/alle
kvalitet innhenter info fra ulike helseforetak.

Trondheim, 05.05.12/20.05.12
Marie Rønning (sign.)
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