
Årsberetning for styret i NSFs faggruppe for ØNH-sykepleiere. 

 
Perioden 18.10.13 – 16.10.15 

 

Styret ble valgt inn på generalforsamlingen den 18. oktober 2013 på Gardermoen. Styret har i 

perioden bestått av: 

 

Leder: Eva Marita Stubbom, Akershus Universitetssykehus. 

Nestleder: Merete Wilskog, Akershus Universitetssykehus. 

Økonomiansvarlig: Vibeke Irgens, Haukeland Universitetssykehus. 

Styremedlem med seminaransvar: Ingrid Gjermundsen, (Elverum) Rikshospitalet. 

Styremedlem med fagansvar: Mari-Ann Bidtnes, St. Olav hospital. 

Styremedlem: Stine Hervik, Haukeland Universitetssykehus. 

Sekretær og webansvarlig: Karoline Skedsmo, Rikshospitalet. 

 

Faggruppen har per i dag 156 betalende medlemmer (to færre medlemmer enn ved forrige 

generalforsamling). Styret har forsøkt å fokusere på å verve medlemmer i denne perioden, 

men uten stort hell. Det ble arrangert vervekonkurranse og innmeldingskonkurranse. 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt ni styremøter i perioden. Disse har blitt holdt i Oslo, Bergen, Trondheim 

og i forbindelse med seminar i Sverige og Danmark. 

 

Stipender: 

Faggruppen deler per år ut 15 stipender a kr. 2000, og to stipender a kr. 5000 (eller ett stipend 

a kr. 10. 000. I perioden 2013-2014 delte faggruppen ut alle stipendene faggruppen hadde 

tilgjengelig. I perioden 2014-2015 delte faggruppen ut 5 stipender. Disse ble delt ut i 

forbindelse med seminaret i oktober 2015.  

 

Seminarer: 

I 2014 deltok styremedlemmer på Fönh-dagene i Uppsala og på Nordisk kongress i Karlstad. 

Styret var også representert på Munn- og halskreftforeningens landskurs på Geilo i 2014. I 

2015 har styret vært representert på den danske faggruppens seminar i Kolding, på Munn- og 

halskreftforeningens landskurs og på Fönh-dagene i Stockholm. 

 

Andre aktiviteter:  
Leder og nestleder har deltatt på diverse seminarer og samlinger i regi av NSF. 

 

Fag: 

Styret har fortsatt sitt arbeid mot en mer enhetlig tilnærming til stell av tracheostomi ved de 

ulike ØNH-avdelingene i Norge. 

 

Handlingsplan: 

Handlingsplan er oppdatert i løpet av nåværende periode. Se hjemmeside. 

 

Årshjul:  

Årshjul er oppdatert i løpet av nåværende periode. Se hjemmeside. 

 



Hjemmeside/faggruppen på internett: 

Styret har i nåværende periode forsøkt å holde hjemmesiden oppdatert. Styret har også laget 

egen facebookside til faggruppen. Denne har styreleder hatt ansvar for å følge opp. 

 

Økonomi: 

Faggruppen hadde i august 2015 165 000 kr på konto. Dette vil reduseres betraktelig i 

forbindelse med utgifter til fagseminaret i oktober. Særlig med tanke på at det i år blir mindre 

inntekter til faggruppen knyttet til seminaret, relatert til færre påmeldinger enn tidligere. 

Det vil bli ytterligere informasjon om budsjett/økonomi på generalforsamlingen. 

 

 

På vegne av styret i ØNH-faggruppen, 

Karoline Skedsmo 

Oslo, 17.09.15. 

 


