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ÅRSBERETNING 2020/2021 
 
 

Styret har bestått av (valgt for aug2019-aug2021):  
Mona Høysæter Fenstad (leder) 
Siw Leiknes Ernstsen (kasserer) 
Kristin Gjerde Hagen (nettansvarlig) 
 Lise Sofie Haug Nissen-Meyer  
Silje Helland Kaada 
Ingvild Hausberg Sørvold 
Christian Erstad (YLF) 
 
Helene Nordbø (vara YLF) 
Barbora Jacobsen (vara) 
 

Valgkomiteen har bestått av (valgt for 2021-2022): 
   Tor Hervig 

Eli Taraldsrud 
Gunn Kristoffersen 
Jagjit Singh Bahmra 

    
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 
   Lise Sofie Haug Nissen-Meyer 
 
Koordinator for Nordiske møter i transfusjonsmedisin: 
   Barbora Jacobsen 

 Lise Sofie Haug Nissen-Meyer (vara) 
 

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

Einar K. Kristoffersen (leder) 
Magne Børset 
Bjørn Skogen 

 
Redaksjonskomite for nettundervisningen i immunologi og transfusjonsmedisin:   
   Rullerende ansvar: 

Høst 2019: Eli Taraldsrud (leder), Ivo Nentwich, Anna Maria Parente 
Ribes (OUS) og Kerstin Viveka Agneta Stiller (Kristiansand) 

   Vår og Høst 2020: OUS og Lillehammer (Christian Erstad) 
   Vår 2021: AHUS og OUS 
 
   Kristin Gjerde Hagen, (styrets representant) 
 
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) 

 
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 

 
Arbeidsgrupper i forbindelse med etablering av obligatorisk etterutdanning for leger med 
spesialistgodkjenning (Dnlf) 
   Aurora Espinosa  
   Einar Kristoffersen 
 
 
Sammensetning av NFITs medlemsmasse 
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin er en fagmedisinsk forening i 
Legeforeningen. 
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Antall medlemmer 
Per 08.11.2021 hadde NFIT 100 medlemmer (105 i fjor), 9 assosierte medlemmer.  
Detaljerte statistiske opplysninger om medlemsmassen fins på NFITs nettsider: 
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-
emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/   

 
Kontingent 
Kontingenten for 2020 var kr 400,- .  
 
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.  
 
Styret bidro i år med NOK 50 000, slik at man hadde inntil 300 000 kr til utdeling. Frist for 
søknad ble satt til 22.01.2021. Styret har ansvar for tildelingen, men da noen av 
styremedlemmene selv var søkere eller i permisjon, bestod tildelingskomiteen av Mona 
Høysæter Fenstad, Siw Leiknes Ernstsen, Kristin Gjerde hagen. 
 
Ut fra disse tildelingskriteriene i fondet ble det fordelt støtte til nedenstående prosjekter: 
 

• Silje Helland Kaada: Delfinansiering av analysekostnader for Kynurerin-analyser som inngår i 
PhD prosjekt: NOK 100 000 

• Lise Sofie H. Nissen-Meyer: Studiereise til Sanquin: NOK 8500 
• Aurora Espinosa: Administrative utgifter knyttet til søknad om ny medisinsk fagforening; 

logo, hjemmeside, høstmøte(?): NOK 10 000 (fra styret) 
• Kirsti Walstad: Cellulær immunrespons etter gjennomgått infeksjon med SARS-Cov2: NOK 76 

800 
• Peter Szodoray: CD45 activity modulation as a therapeutic target in SLE: NOK 100 000 

 
Mottakere forplikter seg til skriftlig og muntlig rapport for årsmøtet etter 2 år. 
 
Styrets aktivitet 
Styret har siden årsmøtet avholdt ett fysisk møte og 5 telefonmøter. 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 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.  
• Prosjektet NORPLASMA har fortsatt, ledet av Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.  
• Mona H Fenstad har fulgt europeiske kollegaers bekymringer rundt innføring av nytt IVDR-

regulativ fra EU og har løftet saken inn i Legeforeningens Fagråd, som har tatt det videre 
politisk overfor direktoratene.  

• Status fra Legeforeningen sentralt angående obligatorisk etterutdanning for overleger: «Det 
arbeides med å komme i god dialog med arbeidsgiversiden først for å utvikle felles 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Fagmedisinske-foreninger/
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forståelse for nødvendigheten av strukturert etterutdanning for alle spesialistene». Styret i 
NFIT bidrar med innspill til arbeidsgiver om dette lokalt. Det er veldig ulike erfaringer, som er 
delt innad i styret. Styret konkluderer med at det er behov for mer struktur, kontinuitet og 
oppfølging, men ikke behov for økt byråkratisering rundt etterutdanningen. I stor grad er 
dette etter styrets vurdering et spørsmål om faglig ledelse. 

 
Årsmøtet og årskonferansen  
Årsmøtet og årsmøtemiddagen ble planlagt avholdt på ettermiddagen og kvelden 11. 
november 2021, på Scandic Lerkendal hotell i Trondheim. Årsmøtekonferansen på 
Laboratoriesenteret St. Olavs hospital 12. november 2021.  
 
Regnskap og budsjett 
Revidert regnskap for 2020 er ferdigstilt, sendes ut sammen årsberetningen og vil bli 
presentert på årsmøtet 11.11.21. Forslag til budsjett for 2021 legges frem for årsmøtet for 
innspill, endelig behandling av dette vil skje i styret. 
 
NFITs nettside 
Kristin Gjerde Hagen 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; Høst 2019: Ullevål 
og Kristiansand; vår og høst 2020: Ullevål og Lillehammer; vår 2021: AHUS og Ullevål. 
Komitèen for nettundervisningen skal avgrense sitt arbeid til å foreslå program og sette 
OUS/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 samsvar med 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 
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 ser videre på planen. Denne har vært 
ledet av Richard Olaussen. 
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COVID19 
Den 12.mars 2020 ble hele det norske samfunnet nedstengt som et ledd i bekjempelse av 
SARS-Cov2 pandemien. Norske blodbanker har i samarbeid med HDir tatt initiativ til et 
landsomfattende prosjekt for identifikasjon av blodgivere og/eller rekonvalesenter etter 
COVID-19, framstilling av plasma som inneholder beskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2 og 
design og gjennomføring av studier for å undersøke sikkerhet og effekt av slik behandling.  
NFIT har ikke direkte vært en del av dette arbeidet, men særlig Lise Sofie H Nissen-Meyer og 
også andre fra styret er aktivt involvert, i tillegg til hele det fagmedisinske miljøet knyttet til 
blodbank. Styret har vært fortløpende informert. Lise Sofie sammenfatter erfaringene i (3) 
artikler til Tidsskriftet sammen med prosjektgruppen. 
 
Oversikt over prosjektet NORPLASMA COVID19: 

 
Prosjektets nettsider: https://www.ous-research.no/home/norplasma 
 
2021 ble også et annerledes år, og arbeidet i NFIT ble preget av dette. Det er et løft for 
fagmiljøet å se hvordan vi kunne starte raskt med rekonvalesens-plasmabehandling som 
respons på COVID19. Ved hjelp av en effektiv nasjonal samarbeidsgruppe og med velvillig 
hjelp fra Helsedirektoratet etablerte man et nytt behandlingstilbud på kort tid. Større studier 
fra blant annet England har vist at det ikke var mye å hente klinisk på akkurat denne 
behandlingen (i generelle kohorter). Imidlertid viser blodbankene her at de er en ressurs å 
regne med når det gjelder nye behandlingsformer. Dette er en aktuell erfaring i videre 
arbeid innen både antistoffterapi og cellulær kreft-terapi.  
  
 
Takk for det gode samarbeidet i 2020/2021! 
 

Styret 

Framstilling av 
plasmaprodukt
Blodbankene

Metodeutvikling 
Påvisning/måling av 

antistoff
Mikrobiologene

Kliniske studier
Observasjonsstudie (Compassionate

use) MONITOR

https://www.ous-research.no/home/norplasma
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