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 STYREMØTE NR. 7/2016 

Til stede: 

Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Elizabeth Kimbell 
Steinar Konradsen 
Ture Johan Lindos 
Ann-Kristin Stokke 

Forfall: 

Torbjørn Henriksen 

Distribusjon: 

 
 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/17 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/17 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 

Godkjent 

3/17 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4/17 Godkjenning av referat fra møte 14/6, 12/7 og 1/9 Godkjent 

5/17 Orienterinssaker økonomi og høringer som er sendt 

Økonomi: 

Saldo driftskonto: 93032,15 

Saldo konferansekonto: 400480,72 

Høringer: 

Vi har sendt 3 høringssvar: 

- Innhold i spesialisering 

- Legemiddelgjennomgang 

- Krav om spesialisering for leger i kliniske stillinger i kommune 

 

6/17 Årsmøte 2017 

Den viktigste saken er fortsatt kompetanse i sykehjem. Nyheter siste år er 

at 2 års sykehjemstjeneste teller nå mot spesialisering i allmennmedisin. 

Det er behov for å definere innholdet i disse to årene. De bør brukes til å 

oppfylle læringsmål for KOAS. 

Det vil antageligvis bli slik at alle leger som begynner jobb etter 1/1-17 

skal inn i spesialiseringsløp i allmennmedisin. 

Andre viktige saker: 

 EPJ i sykehjem 

 Stipendordning 

 Lokallag 

 Redusert konferanseavgift for medlemmer av foreningen 
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 Valg: Torbjørn og Ann-Kristin sitter ett år til. Valgkomiteen jobber 

med saken. 

7/17 Hjemmeside for årsmøtekonferansen 

Elizabeth og Kjellaug presenterer hjemmesiden samt informasjon tenkt inn 

i denne. Forsiden vil vise et illustrasjonsbilde samt ha en snarvei til 

foreningens hjemmeside, facebookside og info om årsmøte samt en 

snarvei til info om konferansen, program og påmelding. Under fane 

«velkommen» formulerer programkomiteen litt om Trondheim og litt om 

konferansen. Under fane «kontakt» står informasjon om deltakerne i 

programkomiteen. 

Diskusjon om ppt-presentasjoner fra konferansen bør legges åpent for alle, 

og hvor lenge. Forelesere må spørres, men i utgangspunktet åpen tilgang 

til ppt-pres. 

 

8/17 Læringsmål for KOAS 

Forslaget til læringsmål for KOAS er framlagt sakkyndigkomiteen for 

KOAS (består av representanter for alle fagområdene som omfattes av 

KOAS). God diskusjon, og alle var omforent om at forslaget er godt. 

Sendes nå på høring til ulike instanser. KOAS kan påbegynnes samtidig 

som man begynner sin spesialisering. 

KOAS krever 80 kurstimer. Eksisterende kurstilbud var ikke 

hensiktsmessig og dekkende, så derfor besluttet å lage egen kurspakke 

med 4 basiskurs: somatikk 1, somatikk 2, sansesvikt og rehabilitering samt 

alderspsykiatri og sosialmedisin. Kurs 3 holdes i Trondheim, kurs 4 i Oslo. 

Kurs 1 og 2 rullerer mellom de store byene. Kursene er ikke obligatoriske, 

men er et svar på å dekke den kompetansen som trengs inn i KOAS. Dette 

utelukker ikke andre alternativer, f.eks. lokale emnekurs. Kursene vil gå 

annethvert år, like år kurs 1 og 3, ulike år kurs 2 og 4. Det foreslås også 

krav om definert innhold i smågruppevirskomhet og strukturert veiledning 

samt supervisjon. Det er sentralstyret som gir endelig godkjenning til 

læringsmålene. 

Kompetanse i sykehjem er en viktig årsmøtesak. Vi bør fremme forslag 

om at alle som jobber i sykehjem skal gjennomføre KOAS. Det er nå laget 

målbeskrivelse for kursene, og vi må også lage målbeskrivelse for 

tjenesten, f.eks. veiledning og hospitering. Hvilke krav skal stilles til 

veileder? Hvordan organisere veiledningsgrupper? Kan bli praktisk 

utfordrende å finne veiledere med komplett kompetanse. Alle som jobber i 

sykehjem bør ha daglig tilgang til supervisjon, som minstekrav via telefon. 

Ift veiledning og supervisjon er det naturlig å legge seg på samme 

ressursnivå som primærhelsetjenesten for øvrig. 

Saken blir hovedsak i 

årsmøtet. 

9/17 Ledelse i sykehjem 

Elizabeth gir en orientering om arbeidet i sentralstyrets arbeidsgruppe for 

satsningsområde 3: økt medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten. 

Arbeidsgruppas oppdrag er å arbeide fram et kunnskapsgrunnlag for 

legeforeningens policy. Dette blir en sluttrapport som baseres på eksterne 

referanser som beskriver bakgrunnsbildet, arbeidsgruppas SWOT-analyse 

av denne situasjonen samt bearbeiding i gruppediskusjon. Det er også 

bestilt fler eksterne rapporter fra forskermiljø. 

Elizabeth har fokusert på at det må være legeinput i ledelseslinja og 

sykehjemslegenes posisjon ift dette. Dette er helt nødvendig for å skape 

organisasjoner som er skikket for å løse de medisinske oppgavene vi får i 

kommunehelsetjenesten. 

Arbeidet skal lede fram til en offisiell policy som skal godkjennes i 
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landsstyremøtet i mai. 

10/17 Ny forskrift om kompetanse i sykehjem 

Spesialitetskomiteen for allmennmedisin har kommet med forslag til 

innhold i spesialiteten allmennmedisin. Hva tenker NFA og 

spesialistkomiteen om dette? I hvilken grad er sykehjemsmedisin ivaretatt? 

Hvor skal allmennmedisin og KOAS «møtes»? Mye av kompetansen som 

ligger i KOAS er også relevant for allmennleger. 

Leder for NFA 

inviteres til 

konferansen og 

årsmøtet i mars. 

Alternativt et eget 

møte i Oslo, men da 

ønskelig om dette kan 

legges til samme dag 

som møte i 

arbeidsgruppe for 

SO3. Anne Aune bør 

også delta (leder i 

sakkyndigkomiteen 

for KOAS). 

11/17 EPJ i PLO 

Vi har sendt to brev til sentralstyret i Legeforeningen. Med bakgrunn i det 

var vi invitert til møte med fagsjef Jan Emil Kristoffersen 2/12. 

Direktoratet for e-helse har initiert et prosjekt for å jobbe med eksisterende 

EPJ i PLO. Dette er en oppfølging fra fjorårets prosjekt. Det er satt ned en 

styringsgruppe der Einar Engtrø er oppnevnt som legeforeningens 

representant. Denne skal være overordnet for 3 arbeidsgrupper – en for 

hvert av de 3 PLO-systemene. Første møte 05.12.16. Gruppene skal 

utarbeide kravspesifikasjon for hvert enkelt system i samarbeid med 

leverandør. Man regner med at store kommuner vil gå i bresjen for å 

bestille endringer og ta kostnad for dette selv. Man håper da at små 

kommuner vil følge etter. Tidsperspektiv ullent, budsjett begrenset. 

Således er det stillestand i saken. Vi har i tillegg hatt en dom der legen har 

fått skyld for feil som skyldes mangelfullt journalsystem. Dette er en 

alvorlig trussel mot rekruttering til sykehjem og en sårbar situasjon for 

sykehjemsleger. Rapport fra KS (FOU 144017 s. 36) er tydelig på at 

kommunene må foreta en konkret vurdering av om systemene de bruker er 

forsvarlige for å ivareta pasientsikkerheten. Sykehjemslegens vurdering 

skal iflg rapporten tillegges stor vekt. 

Etter individuell vurdering kan det bli aktuelt med dobbeltsystem. Det må 

være åpning for at den enkelte kommune gjør vurderingen av om det er 

nødvendig, men det er viktig at vi som forening støtter medlemmene på at 

dette faktisk er en mulighet. Viktig også at vi informerer om hvilke 

utviklingsmuligheter som finnes i eksisterende system (til en pris).  

Vi bør ha dette som 

en årsmøtesak og 

forberede et kort 

støttedokument som 

beskriver hvilke krav 

sykehjemsleger kan 

stille til sine 

kommuner. 

EPJ-gruppa får i 

oppdrag å formulere 

dette. 

12/17 Kvalitet i sykehjem, trygghetsstandard 

Helsedirektoratet har startet et pilotprosjekt for forbedringsarbeid i 

sykehjem. Gruppa er satt ned av helseministeren og har jobbet i ett år nå. 

Kjellaug sitter i styringsgruppa som legeforeningens representant. 4 

kommuner er valgt som pilotkommuner: Tromsø, Sortland, Eidskog, 

Kristiansund. Pilotene starter i desember og pågår til 2018. Når disse 

kommer i gang blir informasjon lagt ut på hjemmeside tilgjengelig for alle 

kommuner. Målet er å skape en modell for forbedrings/kvalitetsarbeid som 

skal være brukbar for alle uansett tema. Modellen skal kunne brukes til å 

utarbeide standarder for trygge tjenester i den enkelte kommune og 

sykehjem. Torstein Ouren forteller mere om det på konferansen i mars. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

gjelder fra 2017. Denne forankrer ansvaret hos virksomhetens ledelse, dvs. 
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på operativt nivå. 

13/17 Stipendordning for medlemmer av Nfas, forberedelse av årsmøtesak 

Stefan presenterer. Se vedlegg. 

 Hvor mye kan vi støtte med? En prosentandel av det vi har på 

årsmøtekonto? Vi må sikre at vi har nødvendige midler til drift og 

100000 garanti for fremtidige konferanser. Stipend må derfor være 

på et ganske beskjedent nivå og fokuseres på dekning av faktiske 

utgifter til f.eks. kursavgift og reise. Et rimelig nivå kan være 10% 

av det vi har på konto.  

 Hvordan søke? Løpende? Faste tider i året? Hvem skal avgjøre? 

Kjellaug foreslår stipendkomite med 3 medlemmer. Faste møter. 

 Skal ubrukte penger overføres til neste år? Dette er vanlig. 

 Skal vi legge føringer for hvilke typer kurs? F.eks. utenlands, 

framtidsrettet? Innenlands kurs som er godkjent for KOAS skal 

arbeidsgiver dekke. 

 Skal stipend også dekke faktiske utgifter for reise og overnatting i 

forbindelse med hospitering/praksisbesøk? Dette bør være mulig 

når det ligger utenfor ordinær utdanningsvirksomhet. 

 

14/17 Lokallagsarbeid 

Det ble avsatt 20000 til lokallagsarbeid i årsmøte i fjor. Viktig at det er 

«lavterskel» og en møteplass for sykehjemsleger. Kan bli 

rekrutteringsgrunn til foreningen og arena for å jobbe med faget alders- og 

sykehjemsmedisin. Skal ikke brukes til fagforeningsarbeid. Søker og 

innkaller må være medlem i Nfas, men alle deltakerne trenger ikke 

nødvendigvis være medlemmer. Informasjon om møter skal sendes ut til 

alle foreningens medlemmer i området, men møtet er åpent for alle. Settes 

tak på utgift på lokaler og bevertning. F.eks. lokaler inntil kr 1000. 

Bevertning inntil kr 1500. Det må også være ramme for å invitere 

medlemmer av styret og at reiseutgift til dette dekkes. 20.000 avsettes 

totalt, «først til mølla». Sendes til leder som attesterer og sender videre til 

kasserer. Kreves deltakerliste fra medlemmer i Nfas samt kort referat.  

Stefan lager enkelt 

skjema: deltakerliste 

med nåværende 

medlemmer og 

nyvervede. Tas med 

til årsmøte for 

godkjenning. 

15/17 Hjemmeside for foreningen, webredaktør 

Christine Gulla er nå webredaktør. Webredaktør tilbys fri deltakelse på 

årsmøtekonferansen. 

 

16/17 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

17/17 Neste styremøte 

Telefonmøte 10/1-17 kl 20. 

 

 

Styremøtet avsluttes kl. 1500. 


