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Årsmøtet i Medisinsk forening for nevrohabilitering 30.5.2018  

     
    
   

Styrets beretning for perioden oktober 2017 -  mai 2018. 
 

 

Styret for foreningen har bestått av: 

 Eva Male Davidsen (styreleder), Ahus HF (valgt for 1 år i 2017) 

 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 2017) 

 Jack Schjelderup, Helse Bergen (valgt for 2 år i 2017) 

 Vara: Inger Breistein Haugen, Dikemark (PUA) (valgt for 1 år i 2017) 

 Vara: Valeria Marton, UNN, Tromsø (valgt for 1 år i 2017) 

 

Styreleder ble valgt særskilt på årsmøtet, øvrige styremedlemmer ble konstituert på det første 

styremøtet. 

 

REVISORER i perioden: 

 Amra Delic-Teskeredzic, Ahus HF (Valgt for 2 år i 2017) 

 Sigrun Hope, OUS (Valgt for 1 år i 2017) 

 

 

VALGKOMITE i perioden: 

 Eva Malt, Ahus HF(Valgt for 1 år i 2017) 

 Alma Sikiric, OUS (Valgt for 2 år i 2017) 

 

 

 

Styremøter i perioden 

Styret har avholdt 4 styremøter i perioden (7.12.17, 18.1.18, 7.3.18 og 30.5.18). Det foreligger referat 

fra alle.  

Medlemstall og -register: 

Vi hadde en inntekt på medlemskontingent kr 20.800 som tilsvarer 70 betalende medlemmer. 

 

Medlemskontingent i MNH har i 2017 og 2018 vært kr 300.-. Administrasjon av dette og føring av 

medlemslister har vært gjort av Den norske legeforenings sekretariat 

 

 

Regnskap og økonomi 2017 

Regnskap for 2017 viste et årsresultat på kr 16.026,09. Vi avslutter regnskapsåret med en beholdning 

på kr 133.957,34.  
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Handlingsplan 2017-18:  

På første styremøtet ble Handlingsplanen gjennomgått og områder prioritert. 

 

1. Fagutvikling:  

Fagkonferanse 25.- 26.10 2017.  

MNH avholdt de 6. årlige fagdager som inviterer leger fra alle Habiliteringsseksjoner i landet, både fra 

barn- og voksenenheter med legebakgrunn som nevrologer, psykiatere, pediatere og andre som 

arbeider innen fagfeltet. Det er som tidligere år fagdagenes mål å bidra til faglig videreutvikling, bidra 

til likere praksis, øke interessen og rekrutteringen for faget. 

Habiliteringstjenesten ved Vestre Viken HF var teknisk arrangør. 

Fagdagene ble tellende som 10 kurstimer i nevrologi, barnesykdommer, psykiatri, barne- og 

ungdomspsykiatri, medisinsk genetikk, allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering. 

 

Antall deltagere fagkonferanse: 46 betalende, hovedsakelig leger + noen andre faggrupper 

Økonomi fagkonferanse: 

Ingen midler å søke om fra Helsedirektoratet, slik vi har kunnet gjøre tidligere år. 

Påmelding til fagdagene ble gjort via tjenesten deltager.no slik at alle påmeldte hadde betalt før 

fagdagene startet. Det var bestemt på et styremøte for å lette innkreving av kursavgiften. 

Til sammen 4 foredragsholdere som fikk honorar. 

 

Konferansen hadde et økonomisk overskudd på kr 10.807, se eget regnskap for fagkonferansen.  

 

 

Fagkonferanse 30.5.2018: 

Arrangør: OUS 

Program: Autisme 

Styret har utgjort kurskomitee, ledet av Nils Olav Aanonsen.  
 
Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter: Psykiatri, barne-og ungdomspsykiatri, medisinsk 
genetikk og pediatri. Det er søkt tellende med 6 antall timer. 
 

I tråd med årsmøtevedtak 2017 ble det besluttet at vi i løpet av en to års periode skal fremskynde 

årsmøtet til januar. Dette fikk konsekvens for plassering av årets fagkonferanse. Vi valgte å gå for en 

1-dagskonferanse med mulighet for videooverføring, etterfulgt av årsmøte.  

Fra 2019 vil fagkonferanse og årsmøte bli avholdt i januar. Styret er godt i gang med planlegging av 

denne konferansen og foreløpig program legges frem for årsmøtet. 



 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

Fagkonferansen har blitt annonsert gjennom legeforeningen sine sider.  

 

2. Spesialiststruktur og Habilitering som kompetanseområde: 

Årsmøtet 2017 vedtok at styret skulle jobbe videre med etablering av Habilitering voksne som eget 

kompetanseområde. Vi har jobbet for å få til en forankring mot Hdir. Grunnet store omstillinger der 

har det vært krevende å komme i gang med arbeidet. Foreningens arbeid er presentert for 

ledernettverket innen habilitering barn og voksne som stiller seg bak dette. Ledernettverket har også 

spilt inn dette arbeidet mot Helsedirektoret og det er planlagt diskutert i møtet med Departementet mai 

2018. 

 

Vil bli jobbet videre med i 2018 frem mot årsmøte jan 19. 

 

3. Rekruttering av nye medlemmer til MNH:  

Styret har ikke spesifikt prioritert dette arbeidet i 2018, utover å jobbe med spredning av inforasjon om 

fagdag. Vi har diskutert mulig «medlemsfordeler» med redusert deltageravgift på fagdager for 

Foreningens medlemmer.  

  

 

Lørenskog, 14.4.2018 

 

 

 

Eva Male Davidsen 

Styreleder 

Medisinsk forening for nevrohabilitering 


