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Referat fra Årsmøte i Medisinsk forening for nevohabilitering 

(MNH) avholdt på Rica Nidelven Hotell Trondheim 15. oktober 2014 

 
1)  Godkjennet innkalling  
 
2) Valg av ordstyrer (Nils Olav Aanonsen), referent (Torstein Spetalen) og 

protokollunderskrivere (Katalin Juhasz og Jutta Rummel) 
 
3)  Styrets beretning godkjent (se vedlegg). 
                 

4)  Regnskap 

Godkjent foreløpig regnskap for 2014 (se vedlegg). 

Foreningen har registrert ca 90 medlemmer, noen flere har betalt medlemsavgift. 

Hdir bevilget 80.000 kr til årets fagdager.  

Det står ca 150.000 på konto og når alle utgifter til årets fagdager er betalt er resterende 

beløp ca 75.000 kr.  

Foreningen skal etablere to kontoer for å få bedre oversikt, en til fagdager og en til 

foreningens øvrige arbeid. 

Endelig regnskap for 2014 kan ikke ferdigstilles før januar 2015.   

Revisor (Sigrun Hope) hadde ingen innvendinger mot regnskapet.  

 

5)  Budsjettforslag 2015 

 Lagt frem på årsmøtet (kopi av budsjett for 2014) (se vedlegg). 

6)  Innkommet forslag til vedtektsendring.    

Godkjent, endringer i kursiv (se vedlegg) 

 

7) Valg av styre for 2014-2015. 

Valgkomité: Haldis Eid og Kathrine Haggag. 

 

Hele styret gjenvalgt. 

 

Nils Olav Aanonsen (Styreleder valgt for 1 år), Nevrohabilitering OUS, Ullevål  

(NILAAN@ous-hf.no) 

Ellen Katrine Rud (styremedlem, kasserer), (tidligere valgt, sitter 1 år til) 

Voksenhabiliteringen Ahus (Ellen.Katrine.Rud@ahus.no). 

Eva Stensland, (styremedlem, valgt for 2 år), voksenhabiliteringen RiTØ, Tromsø  

(Eva.Stensland@unn.no) 

Eva Malt, (styremedlem, valgt for 2 år), voksenhabiliteringen Ahus  

(Eva.Malt@ahus.no) 

Torstein Spetalen, (styremedlem, sekretær) (valgt fra tidligere, sitter 1 år til), 

voksenhabiliteringen Drammen Sykehus, Vestre Viken (torspe@vestreviken.no) 

Jack Schjelderup, (varamedlem, web ansvarlig), (tidligere valgt, sitter 1 år til), 

voksenhabiliteringen Bergen (jack.schjelderup@helse-bergen.no) 
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Eva Merete Male Davidsen, (valgt varamedlem 1 år), voksenhabiliteringen Ahus  

(Eva.Merete.Male.Davidsen@ahus.no) 

 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte 15/12-14. 

 

8)  Medlemskontingent   

Medlemskontingenten har vært uforandret i mange år. For å gi bedre økonomi vedtatt å øke 

kontingenten fra 200 kr til 300 kr per år.  

  

9)  Orientering og diskusjon 

Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst vedrørende forskrift for habilitering og rehabilitering, IP og 

koordinator (vedlegges).  

 

Blant annet ble det tatt opp hvorvidt habiliteringslegen skal fungere som koordinator på 

sykehusene når våre pasienter innlegges når behandlingen dreier seg om annen sykdom enn 

det vi har fulgt opp på habiliteringen, for eksempel tarmsykdom. Det kom innvendinger på at 

slik organisering ikke nødvendigvis er forsvarlig fordi vi ikke er generaliserte spesialister, for 

eksempel ved spørsmål om nødvendigheten av ulike undersøkelser og prosedyrer.  Det kan 

også fremstå som et overflødig ledd i det konkrete pasientforløpet. 

 

Foreslått endringer i spesialitetsstruktur, inklusive resertifisering som innebærer kurs og 

prøver. Dette kan bli problematisk for noen habiliteringsleger fordi det er mange år siden de 

jobbet på spesialavdeling tilhørende deres spesialitet (for eksempel nevrologisk- og 

psykiatrisk avdeling).  

 

Revidering av prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten.  

Eva Stensland sitter i gruppen som jobber med denne revideringen. Bl.a. er det foreslått frist 

for utsendelse av svarbrev på henvisninger innen 10 dager der det skal angis tidspunkt for 

time til behandling/utredning. Dette kan bli vanskelig å gjennomføre pga komplekse 

problemstillinger som krever innhenting av mer informasjon og avklaringsmøter før 

tverrfaglig tilnærming kan bestemmes. Et annet forslag er at alle pasienter som trenger 

behandling/utredning skal få slik rettighet og at alvorlighetskriteriet skal utgå. Dersom det 

ikke er behov for behandling/utredning skal henvisningen avvises og pasient må få videre 

oppfølging av det lokale hjelpeapparatet.  

 

Foreningen er medlem av to utenlandske foreninger (IASSID og EAMHID) som bl.a. medfører 

billigere kursavgifter på kongresser for MNH medlemmer. 

 

10)  Revisjon av handlingsplan for MNH (se vedlegg) 

For å øke rekrutteringen positivt at Nevrohabiliteringen, OUS, Ullevål, har fått godkjent LIS-

stilling nevrologi for 1 år. Ahus har fått godkjent LIS-stilling psykiatri for 9 mnd.  

Opprettet god kontakt med Norsk nevrologisk forening og Norsk psykiatrisk forening.  

Årets fagdager ble godkjent av Legeforeningen for 9 ulike spesialiteter som er en begynnelse 

til å få økt rekruttering til faget (Eva Malts fortjeneste!). 
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For å skape interesse og rekruttering oppfordres medlemmer av foreningen til å holde 

innlegg på respektive fagmøter som Nevrodagene og Psykiatriveka og opptre under navn av 

habiliteringsavdelinger osv. 

  

Foreningen skal prøve å få en oppdatert oversikt over alle habiliteringsavdelinger i landet 

med hensyn på legedekning, LIS-leger og ubesatte stillinger. En slik oversikt kan vise at 

habiliteringen er underprioritert. 

 

Foreningen skal være mer aktiv inn mot styrende myndigheter som Hdir for å gi informasjon 

og etablere god forståelse hva habiliteringsavdelingene jobber med og ulike 

problemområder.  

 

Foreningen skal følge opp arbeidet med å etablere kompetanseområde innen habilitering.  

 

Foreningen skal forsøke å være aktiv inn mot media. Prøve å få inn innlegg/artikler til 

Tidsskriftet.  

 

Etablere bedre kontakt med internasjonale foreninger innen habilitering. 

 

 

Referat Torstein Spetalen 

 

 

 

Katalin Juhasz    Jutta Rummel 

Avd for voksenhabilitering  Avd for nevrohabilitering 

Ahus     OUS 

      

 

 


