
 

 

 

 

Referat 
NFITs Årsmøte 11.11.2021, 15.00-18.00 Scandic Lerkendal hotell 

Hjertelig tilstede: Lise Sofie Haug Nissen Meyer, Mona H Fenstad, Siw L. Ernstsen, Ingvild Sørvoll, Silje 
Kaada, Kristin Gjerde Hagen, Richard Olaussen, Marte Hvalryg, Jagjit Singh Bhamra, Kathrine M N 
Johnsen, Einar Kristoffersen, Guro Kristin Melve, Kirsti Walstad, Magne Børseth, Ida Unnhammer 
Njerve, Nosheen Razzaq, Hanne Kristine Halset, Karin Magnussen, Ivo Nentwich, Vibeke Langaas og 
Ingvild Lægreid 

15.00-17.00 Orienteringssaker*  

1) Valg av referent og dirigent  
Mona Fenstad dirigent.  
Ingvild Lægreid referent. 
 

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Godkjent uten kommentarer. 
 

3) Årsberetning, Mona H Fenstad  
Gjennomgang av vedlagt årsberetning.  
Kort om styrets aktivitet og prosjekter som har fått tildeling fra fondet.   
Tidspunkt for Covid-19 nedstenging må rettes opp.  
 

4) Økonomi, godkjenning av budsjett v/ Siw L Ernstsen  
Regnskap 2020: Foreningens inntekter er fra legeforeningen, grunntilskudd + kontingent fra 
medlemmene.  
Utgifter til avlyst årskonferanse (Hotell, eksterne forelesere), tilskudd til medlemmers 
prosjekter og ISBT medlemsskap.  Foreningen har nå litt på bok, som er greit å ha som buffer. 
Overskudd 2020: 130 000. Regnskap godkjent av årsmøtet.  
 
Budsjett – sikter mot 0 (lite overskudd rundt 30 000).  
Spørsmål om å sette av egenkapital i fond. Må meldes som egen sak hvis årsmøtet skal ta 
stilling til det. NSI-medlemskap opp til ny vurdering? 
Budsjett godkjent av årsmøte. 
 

5) Status for NFITs vitenskapelige fond, v/Einar Kristoffersen  
Tidligere vedtatt avvikling mer problematisk enn først antatt. I stedet ble en paragraf endret 
slike at renter og grunnkapital kan brukes til formålet til fondet er tomt. Intensjon for bruk av 
midlene uendret (Medlemmers studiereiser, gjesteforelesninger, vitenskapelige prosjekter 
ledet av et medlem). 
For de som får tildeling er det viktig å gi opplysning om hvor pengene skal betales ut (snakk 
med regnskapsavdeling for å få egen konto i organisasjon, ikke til din private konto).  Årlige 
tildelinger på 200-250 000 til det er tomt.  
 



 

 
 
 
 

6) Rapport fra spesialitetskomiteen og FUXX, v/Marte Hvalryg  
Rapport vedlagt.  Brukt tid på rolleavklaringer mellom spesialistkomite, HDir og Regionale 
utdanningssentre. Spesialistkomiteen er rådgivere for læringsmål. Det har i 2020 vært gjort 
et stort arbeide for å få endret læringsmål. Kurs er ikke lenger obligatoriske, men en anbefalt 
del for å oppnå læringsmål (Anbefalt = obligatorisk). Valgfrie krus er borte.  Sendt inn innspill 
til RegUt Midt om kurspakker passende for spesialiteten. Det avventes tilbakemelding på 
dette. 
RegUt i regionene har fordelt spesialitetene mellom seg (Immunologi og transfusjonsmedisin 
ligger under RegUt Midt). RegUt-ledere møtes jevning, bla annet for å få til nasjonal 
samordning av kurs og regional harmonisering 
Serus- rapporter er ikke mer. Det legges opp til ny besøksordning ved utdanningsstedene. 
Det er p.t. forsinkelse i godkjenning av utdanningssteder men midlertidig godkjenning 
foreligger.  

6b) Hvordan fungerer det så langt med den nye spesialiseringen (v/ FUXX- Kirsti Walstad)  

Fagutvalg av leger i spesialisering- XX angir ‘sett inn spesialitet her’. Ligger under 
fagmedisinsk forening, og alle foreninger skal ha det. Det finnes også felles møtested for 
forskjellige FUXXs.  

For immunologi og transfusjonmedisin er FUXX i oppstartfase, og leder Kirsti forsøker å 
kartlegge LIS i faget. Utdanningssteder anmodes om å melde inn sine LIS til leder av FUXX.  
FUXX årsmøte blir lagt til NFIT-årsmøtet, og medlemmer er de som møter.  

7) Rapport fra Faglandsrådet, v/Lise-Sofie Haug Nissen Meyer 
Fagaksen i legeforeningen styrket med faglandsråd. Medisinsk faglig arbeid. 
2021 – Sosial ulikhet, kunstig intelligens, digitale verktøy – foredrag ligger på nett 
Medlemmene melder inn saker til åpen post. Info finnes på legeforeningens nettsider. 

 
8) Rapport fra gruppen for Patient Blood Management (PBM) 

Ingen fra gruppen var tilstede på årsmøtet for å rapportere, Mona tok dermed en kort 
oppsummering. Det har kommet ønske om opprettelse av ny spesialforening i 
Legeforeningen –PBM – det er lagt opp til tverrfaglighet opp mot andre spesialiteter. Dette 
arbeidet er satt på vent.  Ønske om faglig seminar, som ikke skjedde grunnet covid-19. 
 

9) Nettundervisningen; hvem kommer videre i stafetten; hvordan fungerer nettsida v/Kristin 
Gjerde Hagen.  
Nettsiden ble presentert med rulleringsmatrisen. Rullering av ansvar for program (komite fra 
to ulike steder, stort + mindre)  
 

10) Status for Transfusjonshåndboken og Veilederen v/ Mona Fenstad 
Veileder ligger hos Hdir – mye arbeid gjenstår. Transfusjonshåndboken nylig fått tilbud fra 
Sunnsoft om å gjøre den om til en app med de kostnader det medfører (ca 100 000 for 
utvikling, 6000 årlig drift).  

 

 



 

 
 

 

 Det ble bestemt at man skal søke Legeforeningens Fond for kvalitet og pasientsikkerhet om 
støtte til utvikling, og vi vil prøve å få driften inn i ordinære budsjetter. Styret jobber videre 
med saken. 

 

11) Internasjonalt arbeid; Rapport fra European Blood Alliance og The European Union of 
Medical Specialist (UEMS), v/Kristin Gjerde Hagen  
EBA – nasjonal kontaktperson er Kristin Gjerde Hagen. Ca 25 medlemsland. Møter 2 ggr/år. 
Eksempler på arbeidsområder: Plasmamangel, Blood is priceless, SupportE (covalescent 
plasma – kvalitetsevaluering). MSM guidelines. Research and development grant (sist Finland 
fullblodsprosjekt – 50 000 euro). Her finnes midler man kan søke på. 
Emerging infectious disease monitor working group – Her trenger vi en norsk representant - 
årsmøtet oppfordrer LIS i faget til å melde seg, hvem vil? Telefonmøte 1 ggr/mnd 
 
 

17.00-18.00 Diskusjonssaker*  

 
12) Rapport fra redaksjonskomiteen for NFITs strategiplan, v/Richard Olaussen  

Versjon 1- 2017 fra styret ble presentert årsmøte 2020. Det var da ønske om revisjon med 
harmonisering av detaljnivå av ulike områder innen faget og få ‘rundet den av’ 
En egen gruppe oppnevnt.  
Gruppen som jobber med revisjon av strategiplanen består av Richard Olaussen, Torunn 
Apelseth og Ida Unnhammer Njerve – det meldes om god stemning i gruppen.  
Strategi for strategiplan presenteres– begynte med omskrivning av eksisterende utkast, 
nokså omfattende arbeid.  
Historikk over faget. Teknisk ledelse vs faglig ledelse – fremme leger som ledere gir god faglig 
innflytelse. Rammebetingelse for god faglig utvikling. 
Immunologi med underpunkter 
Transfusjonsmedisin med underpunkter 
Celleterapi og terapeutiske afereser med underpunkter 
Forskning utvikling og innovasjon med underpunkter 
Samhandling med underpunkter 
Den reviderte strategiplanen skal sendes ut på høring til foreningens medlemmer. 
Redaksjonskomiteen har sagt seg villig til å fortsette etter innspill. Evt lage 
tilleggsdokumenter for mer detaljerte beskrivelser av faget. Nyttig å ha et godt 
strategidokument for styret og nye personer i faget. Vedtas av styret etter presentasjon for 
årsmøtet og høringsrunder.  
 

13) Vaktordninger i NFIT – erfaringer fra de ulike sykehusene. Runde i salen. 
Det deles erfaringer fra forskjellige sykehus. Varierende vaktordninger, der de større 
sykehusene har fast, rullerende vaktordning for LIS og overleger året rundt. Lokale 
variasjoner.  
Mindre sykehus har varierende vaktordninger, beredskapstillegg. (Innlandet har fått 
vaktordning transfusjonsmedisin, 3-delt for LIS. En kontinuerlig overlege. Jobber mot  



 

 
 
 
 

 
formalisert ordning for overlege. Kristiansand 3-delt vakt LIS, ellers beredskap dager uten 
vakt).  
Diskusjon omkring ulike ordninger og beredskap.  

 

14) Informasjon fra valgkomiteen, valg til styret i NFIT, Faglandsrådet og Valgkomitéen  

Valgkomiteen er ikke tilstede, men innstillig er mottatt: 

Innstilling til styret  

Leder:  

Mona H Fenstad, St. Olavs hospital (gjenvalg) 

Styremedlemmer: 

Ingvild Hausberg, Universitetssykehuset Nord-Norge (gjenvalg) 

Barbora Dybvik, St. Olavs hospital (gjenvalg) 

Jagjit Singh Bhamra, Oslo universitetssykehus (ny) 

Sunniva Sagsveen Aasrum, Akershus universitetssykehus (LIS-representant, ny) 

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 

1. Elin Opheim Neteland , Haukeland universitetsjukehus (ny) 
2. Ida Unhammer Njerve, Oslo universitetssykehus (ny) 

 
 
Alle er spurt og har takket ja. Valgt ved akklamasjon 
 

NFITs valgkomite høst 2021 – høst 2023 

Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, Oslo universitetssykehus (ny)  

Silje H Kaada, Haukeland 

Siw Leiknes Ernstsen, Universitetssykehuset Nord-Norge   (ny) 

 Opprinnelig oppnevnt Tor Hervig. Han har imidlertid byttet jobb og bedt om erstatter. Silje 
Kaada melder seg. De oppnevne har takket ja. Valgt ved akklamasjon 

 

 Faglandsrådet: Styreleder Mona H Fenstad representer NFIT 

 

15) Eventuelt: Ingen saker meldt 


	Referat

