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ÅRSBERETNING 2021/2022 
 
 

Styret har bestått av (valgt for aug2021-aug2023):  
 
Mona Høysæter Fenstad (leder) 
Ingvild Hausberg, Universitetssykehuset Nord-Norge   
Barbora Jacobsen, St. Olavs hospital   
Jagjit Singh Bhamra, Oslo universitetssykehus 
Sunniva Sagsveen Aasrum, Akershus universitetssykehus (LIS-representant) 
 
Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 

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

 
 

Valgkomiteen har bestått av (valgt for 2022-2023): 
 
Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, Oslo universitetssykehus 
Silje H Kaada, Haukeland 
Siw Leiknes Ernstsen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
    
Spesialitetskomiteen har bestått av (valgperiode fra 2020):     
   Leder   Marte Hvalryg   2 år 

Medlem   Mirjana Arsenovic  4 år 
Medlem  Christian Erstad  2 år 
Medlem  Livia Bajelan   4 år 
LIS-representant Kirsti Walstad 
Varamedlem  Tatjana Sundic  4 år 
Varamedlem  Christine Torsvik Steinsvåg 2 år 
Varamedlem LIS Alice Gustavsen 

        
 
Faglandsrådsrepresentant 
   Mona Høysæter Fenstad 
 
NFITs kontaktperson i The International Society of Blood Transfusion (ISBT) 
   Lise Sofie Haug Nissen-Meyer 
 
Revisor:  Tom-Morten Myrdahl (statsautorisert revisor) 
 
Styret i NFITs vitenskapelige fond: 

Einar K. Kristoffersen (leder) 
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Magne Børset 
Bjørn Skogen 

 
Norges representant i European Blood Alliance (EBA) 

Kristin Gjerde Hagen (Nasjonal representant og kontakt for Helse Vest) 
Regionale representanter:  

Geir Hetland (HSØ) 
Mona H Fenstad (Helse Midt)  
Ingvild Hausberg Sørvoll (Helse Nord) 

Representant i arbeidsgruppen for «emerging infectious diseases» 
 Henning Øfsteng (Helse Midt) 
 

The European Union of Medical Specialist (UEMS) 
Hvert land i EU/EØS kan sende 2 delegater til seksjon Laboratory medicine and Biopathology. 
Fra Norge er Medisinsk biokjemi representert ved Maria Averina (UNN-Tromsø), og NFIT ved 
Christian Erstad, Lillehammer 
 
NFITs arbeidsgruppe for «Patient Blood Manangement» (PBM) 
   Aurora Espinosa (leder) 

Astrid Aandahl 
Gunn Kristoffersen 
Mirjana Arsenovic 
Tatjana Sundic 
Tor Hervig 
Barbora Jacobsen 

 
 
Sammensetning av NFITs medlemsmasse 
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin er en fagmedisinsk forening i 
Legeforeningen. 
 

Antall medlemmer 
Per 28.09.2022 hadde NFIT 101 medlemmer (100 i fjor), i tillegg 8 assosierte 
medlemmer.  
Detaljerte statistiske opplysninger om medlemsmassen fins på NFITs nettsider: 
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-
emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/   

 
Kontingent 
Kontingenten for 2021 var kr 400,- .  
 
Styrets aktivitet 
Styret har siden årsmøtet avholdt ett fysisk møte og 3 telefonmøter. Det har vært mange 
nye medlemmer og nye arbeidsområder er etablert. Styret har lagt vekt på tiltak for å styrke 
det faglige samarbeidet i foreningen. Dette skjer gjennom de utvalg og arbeidsgrupper som 
foreningen deltar i,  utdeling av midler fra NFITs vitenskapelige fond og årsmøtet med 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/
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årsmøtekonferansen. I tillegg representerer styret ved leder og Fagrådsrepresentant 
medlemmene i Legeforeningens øvrige organer. 

• Arbeidet med Transfusjonshåndboken er startet opp igjen, ny komitè er etablert ved leder 
Barbora Jacobsen. 

• Det er søkt legeforeningens kvalitetsfond og innvilget penger til utvikling av en applikasjon 
for Håndbok i Transfusjonsmedisin. 

• Prosjektet NORPLASMA har fortsatt, ledet av Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.  
• ISBT deler ut tilganger via representant fra OUS. Det oppfordres til å søke om verv i ledende 

organ for ISBT. 
• Etterutdanning for overleger; styret har i samarbeid med spesialistkomiteen utarbeidet 

fagspesifikke anbefalinger for etterutdanningsplan for overleger i henhold til legeforeningens 
krav fra 2016. Disse legges ved årsmøtepapirene. 

 
Årsmøtet og årskonferansen  
Årets årsmøte legges til Legenes Hus i Oslo 31.10.22, konferansen 01.11.2022. Neste 
årsmøte og konferanse panlegges lokalisert til Tromsø våren 2023. Vi tilstreber å avholde 
Årsmøtet annethvert år i Oslo og annethvert år ved en av de andre større lærestedene. 
Tidligere år har Lillehammer, Bergen og Trondheim vært vertskap, i tillegg til 
Oslo/Gardermoen. 
 
Regnskap og budsjett 
Vil bli presentert på årsmøtet 31.10.22. Forslag til budsjett for 2022 legges frem for årsmøtet 
for innspill, endelig behandling av dette vil skje i styret. 
 
NFITs nettside 
Elin Opheim Netland har hatt ansvar for drift av nettsidene.  
 
Nettundervisningen 
NFIT har avtale med Rikshospitalet omkring administrasjon av nettundervisningen (30% 
stilling).  
Faglig ansvar for undervisningen er rullerende mellom avdelingene i NFIT;.  
Komitèen for nettundervisningen skal avgrense sitt arbeid til å foreslå program og sette 
sekretariatet for nettundervisningen i kontakt med aktuelle foredragsholdere. Det må kunne 
forventes at sekretariatet tar seg av all videre kontakt med foredragsholder, inkludert 
avlysninger og ombookinger innenfor rammen av en 30% stilling, dette i henhold til 
samarbeidsavtale og mandat, som finnes på NFITs nettsider: 
 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-immunologi-og-
transfusjonsmedisin/fag/nettundervisning-immunologi-og-transfusjonsmedisin/ 
 
Strategiplan 
For at styret i NFIT skal kunne jobbe mest mulig målrettet for å ivareta faget i tråd med 
medlemmenes ønsker i de organer der styret representerer medlemmene, var hovedtema 
på årsmøtekurset 2019 gruppediskusjoner om satsningsområder for NFIT. Resultatet av 
arbeidet og diskusjonene var starten på et arbeid med utarbeidelse av en strategiplan som 
grunnlag for styrets videre prioriteringer og arbeid. Tor Hervig og Hans-Erik Heier ble invitert 
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til å lage en historisk innledning. Strategiplanen ble sendt på høring til alle NFIT 
medlemmene i perioden 06.03-31.03.20. Innspillene som kom i form av tekstforslag etter 
årsmøtet 2019 og etter høringsrunden ble tatt inn i sin helhet og strategiplanen ble foreløpig 
ikke bearbeidet ytterligere. Videre arbeidsform og format ble dikutert på årsmøtet 2020. Der 
fikk styret i oppdrag å danne en redaksjonskomitè som så videre på planen. Denne var ledet 
av Richard Olaussen, som la frem redaksjonskomiteens instilling for strategiplan fra 2022 -
2026 ved årsmøtet i 2021. Ytterligere innspill fra årsmøtet tatt inn i planen som er lagt ut på 
NFIT sine nettsider. Videre forslag kan meldes til årsmøtet og behandles der, styret 
planllegger ikke noen ny større gjennomgang i denne perioden. 
 
Stiftelsen NFITs vitenskapelige fond 
I samsvar med innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 2018 en 
styrt avvikling av fondet. Fondets midler skulle frigjøres for faglige aktiviteter for NFITs 
medlemmer etter søknad. Midlene skulle fordeles over 5-10 år og styret i NFIT skal 
bestemme tildeling. Etter innstilling fra fondets styre vedtok NFITs styre i 2019 at 
årsmøtevedtaket gjennomføres ved at utbetalingen over tre år skjer direkte fra fondet.  
 
Utdelinger presenteres på Årsmøtet. Mottakere forplikter seg til skriftlig og muntlig rapport 
for årsmøtet etter 2 år. 
 
 
 
Takk for det gode samarbeidet i 2021/2022! 
 

Styret 
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