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Nfas  Møtereferat
 

  Arkiv nr.  
REF2016-4 

Sider 3 
 

  Møtedato Referent 

  14.06.16 Elizabeth Kimbell 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonstyremøte  04.07.16  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 4/2016 

Til stede: 

Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Ann-Kristin Stokke 
Torbjørn Henriksen 
Elizabeth Kimbell 
Steinar Konradsen 

Forfall: 

Ture Johan Lindos 

Distribusjon: 

 
 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/13 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/13 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 

Godkjent 

3/13 Godkjenning av saksliste 

Sak 11 flyttet opp som sak 6 

Godkjent 

4/13 Godkjenning av referat fra styremøte 23 april Godkjent 

5/13 Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt 

 

Økonomi: 

Driftskonto: 67.807,85kr. 

Fikk 30975kr medlemsavgift første 1/2 år 2016 

Konferansekonto: 400480,72 –  

Inntekter fra konferanse i Oslo: 207792 kr. 

 

Høringer: 

Steinar har skrevet høringsinnspill om diabetesveilederen ble ikke sendt 

pga. tekniske problemer. 

Ann-Kristin har lest intern høring på rapport fra arbeidsgruppe om 

variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten: Godt notat, ingen 

endringer foreslått fra vår side. 

Kjellaug har sendt høringsinnspill på forslag om ny spesialitet for på akutt- 

og mottaksmedisin. 

Oppfølging av forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen mv: 

alle leser gjennom denne, kommer med innspill. Frist 1 september. 
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6/13 Kompetanse i sykehjem, hvor står saken 

I Trøndelag forsøker man å få til en mediasak fra høsten som oppkjøring 

til NKAS 2017. I Bergen har også saken med utdanningsstillinger stoppet 

opp. Det er søkt midler til tid for å jobbe fram dette. 

 

7/13 EPJ i PLO 

Kjellaug orienterer. 

Rapporten skulle vært ferdig i 2015, men vi har ennå ikke hørt noe. Saken 

er sendt til legeforeningen sentralt, og de har sendt purring til KS. 

 

Vi må forhøre oss 

igjen med 

legeforeningen 

sentralt til høsten ang. 

svar på purring. 

8/13 Årsmøte 2017 og konferanse 

Elizabeth orienterer. 

Vi har inngått avtale med teknisk arrangør og bestemt at konferansen 

holdes 6-7 mars 2017 ved Scandic Nidelven sentralt i Trondheim. 

Programkomiteen har fått beskjed om å begynne å skaffe forelesere. 

Rammeverk for tema ble lagt allerede ved oppstartmøte i vår. 

Viktig å få med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste. Disse 

har allerede blitt forespurt, men har ikke fått svar. 

Planlegger styremøte søndag 5 mars. 

Elizabeth sender ny 

henvendelse til 

utviklingssentrene 

etter sommeren. 

 

9/13 Kompetanseområde alders og sykehjemsmedisin, kurspakke 

Kjellaug har nå 20% stilling for å utarbeide kurspakke for 

kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin. Må utvikle 

læringsmål, og kurspakken må svarer ut disse. Styret blir 

høringsinstans for arbeidet. 

Kursene somatikk I og II holdes i Bergen. Oslo kommune utfordres nå til å 

utvikle kurs i alderspykiatri. 

 

10/13 Medlemsbrev vår 2016 

Kjellaug jobber med utkast til dette. Saker som bør med i brevet: 

 Alle må skrive litt om seg selv og de saker de jobber med 

 Referat fra årsmøtet 2016 

 Kort om årsmøtet 2017 og konferanse 

 Arbeidsgruppe medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten 

Lokallagsarbeid 

 Info om kurspakka for kompetanseområdet 

 Bilde av styret 

 

11/13 Ledelse av helsetjenester i kommunene 

Elizabeth gir en kort orientering: 

Satsningsområde 3 for Dnlf for denne perioden er styrket medisinskfaglig 

ledelse i kommunehelsetjenesten. Nfas er invitert til å delta i 

arbeidsgruppen, og Elizabeth stiller som vår representant. Arbeidet har 

pågått i et år allerede og bl.a. munnet ut i en oversiktsrapport om 

ledelsesutdanningstilbud for leger samt en ekstern rapport om ledelse i 

kommunehelsetjenesten fra Agenda Kaupang. Eksisterende gruppe er 

imidlertid nyopprettet. 

Gruppas oppdrag er å formulere: 1) en fyldig rapport på emnet som bruk 

til «oppslagsverk», 2) et policynotat for Dnlf, 3) en fellesstandard for 

fastlegekontoret som avtalepart; å utvide avtalepartene fra bare individer 

til også fastlegekontoret og 4) en veileder for ledelse av i 

kommunehelsetjenesten. 

Nfas har så langt bidratt til SWOT-analyse om ledelsessituasjonen i 

kommunene. Neste møte blir i september. Mål for arbeidet er å presentere 

et ferdig materiale ved landsstyremøtet i mai 2017. 

Elizabeth holder 

styret løpende 

orientert og ber om 

innspill ved behov 
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12/13 Eventuelt 

Vi må formulere nytt arbeidsprogram for perioden 2018-2022. Alle må 

begynne å tenke på dette. 

 

13/13 Neste styremøte og møteplan høst 2016 

Foreslås ett møte under PMU – langt møte forslagsvis 28-29/10. 

Telefonmøte onsdag 31/8. 

 

 

Styremøtet avsluttes kl 2200. Neste møte 31/8 kl 20.00 – telefonmøte. 


