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Den norske legeforening
Styrets beretning 2013-2014.
Medisinsk forening for nevrohabilitering, DnLF teller høsten 2014 94 betalende medlemmer.
Styret for foreningen har bestått av Nils Olav Aanonsen, OUS, Ullevål (styreleder valgt for 1
år). NILAAN@ous-hf.no; Styremedlem Ellen Katrine Rud, Ahus (kasserer, 2 år).
Ellen.Katrine.Rud@ahus.no; Styremedlem Eva Malt, Ahus, (1 år). eamalt@gmail.com;
Styremedlem Eva Stensland, UNN, (1 år). Eva.Stensland@unn.no; Styremedlem Torstein
Spetalen, Drammen sykehus (sekretær, 2 år). torspe@vestreviken.no; Varamedlem Eva Male
Davidsen, Ahus, (1 år). Eva.Merete.Male.Davidsen@ahus.no; Varamedlem Jack Schjelderup
(internettansvarlig, 2 år) jack.schjelderup@helse-bergen.no
Styret har vært avholdt tre styremøter i perioden. I tillegg har det vært en livlig kontakt over
e-post mellom medlemmene.

Spesialforening av Den norske legeforening.
Året begynte med at foreningen måtte søke om å få opprettholde status i Legeforeningen som
spesialforening. Det er nytt regelverk, innrettet med målsetning om å redusere antallet
spesialforeninger, og nye krav til rapportering om aktivitet.
De nye kravene forutsetter at spesialforeningene årlig rapporterer til Legeforeningen om sin
aktivitet, sin medlemsstørrelse og dens formål. Styret søkte om dette og fikk fornyet
godkjennelse som spesialforening av legeforeningen 130314,.

Handlingsplan 2014
Styret har arbeidet i henhold til Handlingsplan 2014 som ble presentert på årsmøtet 2013
spesielt med
a) Arrangering av fagkonferanse 2014.
b) Søke om opprettelse av Kompetenseområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten
c) Arbeide for etablering av utdanningsstillinger ved voksenhabiliteringsavdelinger:
a)
Styret har løpende samarbeidet om å arrangere ”Fagdager for habilitering i
spesialisthelsetjenesten 2014”. Det er satt sammen et fagprogram, det er satt opp budsjett, det
er søkt Helsedirektoratet om midler til å gjennomføre konferansen, det er invitert
innenlandske og utenlandske forelesere og det er søkt DnLF om godkjenning av kurstimer for
”Nevrohabilitering ved tidlig ervervet funksjonshemming og genetiske syndromer, 151014 161014, Trondheim”, Legeforeningen godkjente dette for hele 7 spesialiteter. Foreningen
mottok endelig 80000,- kr fra Helsedirektoratet til å gjennomføre kurset og budsjett ble satt
opp tilsvarende, tilsagnsbrev fremlegges for årsmøtet.
b)
Styrets medlemmer har på forskjellig måte fortsatt arbeidet med å få Helsedirektoratets støtte
til opprettelsen av kompetanseområdestatus for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dels
gjennom telefoniske påminnelser til direktoratet, dels via egne helseforetak i forbindelse med
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Helsedirektoratets innhenting av HF´enes høringsuttalelse på rapporten «Fremtidens
legespesialister. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold. IS-2079-2».
Fra Oslo universitetssykehus er forslaget om opprettelse av kompetanseområde støttet og
vedlegg 4 videresendt direktoratet i sin helhet som vedlegg til høringsuttalelsen.
(En ting som for øvrig kan få betydning for feltet vårt er at det ventes å komme
resertifiseringsregler for spesialiteter.)

c)
Som resultat av en lengre prosess hvor foreningens medlemmer har spilt en avgjørende
rolle har OUS (Ullevål) har fått godtatt 1 årig LIS stilling som tellende til spesialitet i
nevrologi: Ahus har fått godkjent 9 mnd stilling innen psykiatri og Tromsø skal få en
LIS stilling innen psykiatri.

Budsjett og regnskap
Legges frem for Årsmøtet 2014.

Vedtektsendring
På Årsmøtet 2013 kom det inn følgende forslag til vedtektsendring fra Eva Male Davidsen:
”Styreleder velges for ett år av gangen
4 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, hvorav 2 velges inn hvert år
2 varamedlemmer velges for 1 år av gangen
2 medlemmer til valgkomité velges for 2 år av gangen, hvorav 1 velges inn hvert år.
Avstemning ved håndsopprekkelse.
Styret har overensstemmende med dette utarbeidet nye vedtekter, se vedlegg 6 som sendes til
alle medlemmer og tas på Årsmøtet til avstemning.

Vedrørende ”prosedyrekoder” m.m.
Ellen Katrine Rud sitter i regional prosedyrekodegruppe for revisjon av kap O.Kodene er ikke
tilpasset legenes arbeid. Styret mener at O kapitelet (rehabilitering og habilitering) bør bli mer
likt kapittel I (psykiatri) fordi dette er mer logisk og lettere å bruke inntil det er laget et mer
egnet kapittel for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Styret ved Eva Stensland har hatt
kontakt med Hdir vedrørende dette. Helsedirektoratet signaliserte at en revisjon av kodeverket
skulle starte opp våren 2014, men har senere ikke gitt mer informasjon om dette.
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Internasjonale medlemskap
Styret har etter vedtak meldt MNH inn i International Association for the Scientific Study of
intellectual Disability, IASSID: (2150 kr) og The European Association Mental Health and
Intellectual Disability, EAMHID (3250 kr).

For styret i MNH 2014

Nils Olav Aanonsen
styreleder

