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Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
Nfas ble stiftet 24. oktober 2012.
Foreningens formålsparagraf:
1. Være premissleverandør i utviklingen av Kompetanse-området
alders- og sykehjemsmedisin, og fremme fagfeltet i DNLF og
samfunnet forøvrig
2. Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og
undervisning
3. Fremme rekruttering innenfor fagfeltet
4. Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
5. Delta i høringsuttalelser og arbeidsgrupper i fagfeltet
6. Arbeide for at sykehjemslegetjenesten skal merittere som
sideutdanning i relevante spesialiteter.

Alle leger som er interesserte i å støtte foreningens
arbeid er velkommen som medlem

For å nå våre mål vil vi i denne perioden prioritere følgende saker:
1. Leger og annet fagpersonell i sykehjem skal ha et funksjonelt
elektronisk pasient-journalsystem (EPJ).
2. Leger skal være med i utforming av avtaler om endrede tilbud i
sykehjem som samhandlingsreformen legger opp til.
3. Tjeneste i sykehjem skal merittere til relevante spesialiteter.
Opprettelse av egen spesialitet i alders- og sykehjemsmedisin er
et langsiktig mål.
4. Utarbeide nye normer for antall legetimer i sykehjem som sikrer
god faglig kvalitet for pasientene og som gir gode arbeidsbetingelser for sykehjemslegene. Det skal arbeides for at disse
normene blir nasjonale normer for legetjenesten i sykehjem.
5. Leger skal ha formelle posisjoner i ledelsen av sykehjem og i
kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Bidra til å styrke
tverrfaglig kompetanse i sykehjemmene.
6. Kvalitetssikre helsetjenestene for skrøpelige hjemmeboende og
beboere i andre boformer enn sykehjem.
Innmelding
Meld deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no
Oppgi: navn, medlemsnummer i Legeforeningen. E-posten bør helst
komme fra den som er registrert i din profil på
www.legeforeningen.no
Merk: «Medlemskap i Nfas»

Vi trenger både de som vil holde seg oppdatert om saker som
påvirker situasjonen til sykehjemsleger og deg som vil jobbe aktivt i
foreningen -og dermed få innflytelse på den spennende utviklingen.

Send gjerne kopi til: nfas.mail@gmail.com
Årskontingent: kr. 300,-

