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Årsmøtet i Medisinsk forening for nevrohabilitering 25.10.2017

Styrets beretning for perioden oktober 2016 - oktober 17.
Styret for foreningen har bestått av:
Eva Male Davidsen (styreleder), Ahus HF (valgt for 1 år i 2016)
Nils Olav Aanonsen, OUS, (valgt for 2 år i 2016)
Ellen Katrine Rud, Ahus HF (valgt for 2 år i 2016)
Merete Undeland (kasserer), Vestre Viken HF (valgt for 2 år i 2015)
Jack Schjelderup, Helse Bergen (valgt for 2 år i 2015)
Vara: Inger Breistein Haugen, Dikemark (PUA) (valgt for 1 år i 2016)
Vara: Alma Sikiric, OUS, Ullevål, (valgt for 1 år i 2016)
Styreleder ble valgt særskilt på årsmøtet, øvrige styremedlemmer ble konstituert på det
første styremøtet.
Valgkomite i perioden: Eva Malt og Eva Stensland
Revisor i perioden: Sigrun Hope

Styremøter i perioden
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden (22.11.16, 17.1.17, 4.4.17, 12.9.17 og 24.10.17).
Det foreligger referat fra alle.
Medlemstall og -register:
Medisinsk forening for nevrohabilitering, DnLF teller høsten 2017 86 betalende medlemmer.
Medlemskontingent i MNH har i 2017 vært kr 300.-. Administrasjon av dette og føring av
medlemslister har vært gjort av Den norske legeforenings sekretariat

Regnskap og økonomi 2017
Vi startet året 2017med en beholdning på 117 900. Pr 12.9.17 er beholdningen 135 000.
Regnskap for 2016 viste et årsresultat på 28 302.

Handlingsplan 2016 -17:
På første styremøtet ble Handlingsplanen gjennomgått og områder prioritert.
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1. Fagutvikling:
Fagkonferanse 12. – 13.10 2016:
Teknisk arrangør var Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Sørlandet, Arendal. Antall
deltagere var 38 betalende. Økonomisk resultat for konferansen var et overskudd på kr
19 748.
Fagkonferanse 25.- 26.10 2017.
Habiliteringstjenesten ved Vestre Viken HF er teknisk arrangør og har samarbeidet med
styret. Fagkonferansen har eget budsjett.
Styremedlem Nils Olav Aanonsen har hatt hovedansvar for det faglige programmet i
samarbeid med resten av styret. Fagkonferansen har følgende godkjenning pr september
2017:
Videreutdanning:
Nevrologi, Valgfrie kurs: 13t
Psykiatri, Valgfrie kurs: 10t
Barne- og ungdomspsykiatri, Valgfrie kurs: 13t
Allmennmedisin, Valgfrie kurs: 13t
Medisinsk genetikk, Valgfrie kurs: 13t
Etterutdanning
Nevrologi, Valgfrie kurs: 13t
Psykiatri, Valgfrie kurs: 10t
Barne- og ungdomspsykiatri, Valgfrie kurs: 13t
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Valgfrie kurs: 13t
Barnesykdommer, Valgfrie kurs: 10t
Allmennmedisin, Valgfrie kurs: 13t
Medisinsk genetikk, Valgfrie kurs: 13t

Fagkonferansen har blitt annonsert gjennom legeforeningen sine sider.
2. Spesialiststruktur og Habilitering som kompetanseområde:
MNH har sett behov for en spesialisert medisinskfaglig kompetanse innen habilitering voksne
og vi har vært i kontakt med Helsedirektoratet og Legeforeningen og sondert muligheten for å
etablere et kompetanseområde for dette feltet. Det er innhentet støtte for behovet fra Norsk
nevrologisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Forening for fysikalskmedisin/rehabilitering
og Allmennmedisinsk forening.
I tråd med årsmøtet 2016 nedsatte styret en arbeidsgruppe for videre utforming av faglig
innhold. Arbeidsgruppen har fra november 2016 bestått av Eva Male Davidsen og Ellen Rud
(spesialister i nevrologi), Katalin Juhasz, Sissel Nygaard og Maria Engebretsen (spesialister i
psykiatri). Merete Undeland trakk seg fra gruppen grunnet kapasitet. Nils Olav Aanonsen var
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også initialt med i gruppen, men ønsket å være fristilt styret vedrørende arbeidet med
kompetanseområdet og heller fremme en egen sak gjennom OUS.
Styret vedtok et mandat og en tempoplan for arbeidsgruppen. I henhold til dette mandatet ble
det sendt ut et høringsutkast til foreningens medlemmer i april 2017. Styret har ikke mottatt
noen skriftlige innspill. Styret vil legge frem forslag til faglig innhold for et kompetanseområde
samt prosess for videre fremdrift i forbindelse med behandling av Handlingsplan 2017-18.
3. Rekruttering av nye medlemmer til MNH:
Ellen Rud har vært «legerepresentant» i Nasjonalt ledernettverk for habilitering voksne (AU).
Vi har gjennom dette nettverket skaffet epostadresse og kommunikasjon ut mot leger som
jobber innen barn- og voksenhabilitering.
Nils Olav Aanonsen har orientert og profilert foreningen på møter i NES (Norsk
epilepsiselskap).
Styrets medlemmer har ellers synliggjort foreningen gjennom ulike faglige møter, innlegg på
nevrodager og psykiatriveka. Styret har diskutert fremtidige tiltak for å gjøre foreningen kjent
gjennom bl.a. sosiale medier/FB.
Orienteringer.
1)
Statusrapport Hjernehelse:
Foreningen har vært representert i dette arbeidet gjennom Eva Male Davidsen. Arbeidet har
vært ledet av Hdir. Foreningen skrev et eget kapitel om psykisk utviklingshemming og
habilitering i denne rapporten («Om psykisk utviklingshemming og komorbide tilstander
og omfang», s 25 – 27; https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/statusrapporthjernehelse ). Her trakk vi spesielt frem behovet for et eget kompetanseområde for leger.
Statusrapporten vil bli lagt til grunn for en fremtidig Strategiplan for hjernehelse og foreningen
skal være videre med i dette arbeidet. Davidsen deltok i den forbindelse på et innspillsmøte
7.9.17. Møtet ble arrangert av Hdir i samarbeid med konsulentfirmaet Rambøll. Dette var
starten på arbeidet med etablering av en Strategiplan for hjernehelse som skal være
ferdigstilt innen utgangen av 2017. Problemstillinger knyttet til vårt fagfelt har fått stor plass i
diskusjonene så langt. Foreningens mål er å få inn i strategien behov for opprettelse av et
kompetanseområde.

2)
Høringsuttalelser
Foreningen har gitt uttalelse vedr NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201617-pa-lik-linje.-atte-loft-for-arealisere-grunnleggende-rettigheter-for-personer-medutviklingshemming/id2521939/?uid=5de13829-b121-4fc2-855d-28cf2a6538cd )
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Foreningen har gitt uttalelse vedr STRATEGI FOR NKSD (Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne diagnoser) 2017 – 2021
Foreningen ønsker å bli mer involvert i høringer aktuelt for oss. Frem til nå har det vært
tilfeldig hva som kommer til foreningen og vi kommer sjelden på listen over høringsinstanser.
De sakene vi gir uttalelser på kommer ofte gjennom egne Helseforetak, uten at det har vært
stilet rett til foreningen. Dette er et arbeid som bør prioriteres fremover

Lørenskog, 17.9.2017

Eva Male Davidsen
Styreleder
Medisinsk forening for nevrohabilitering
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