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 Kjære medlem av ØNH-faggruppen i NSF.  

 

Vi i styret ønsker deg et riktig godt nytt år og du har fått en fin start på det nye året. I oktober 

2015 hadde vi et vellykket seminar på Gardermoen, med jevnt over gode tilbakemeldinger fra 

dere som deltok. Det ble valgt inn to nye representanter til styret på generalforsamlingen, og 

styret består nå av følgende personer; 

 

 Eva Marita Stubbom, leder (Ahus),  

 Merete Wilskog, nestleder (Ahus),  

 Mari-Ann Bidtnes, kasserer (St. Olav),  

 Karoline Skedsmo, sekretær, facebook- og webansvarlig (Rikshospitalet),  

 Torunn Mittet, sekretær, facebook- og webansvarlig (Rikshospitalet), 

 Ingrid Øian Gjermundsen, styremedlem med seminaransvar (Rikshospitalet),  

 Grete Sandve Lapin, styremedlem med seminaransvar (Stavanger) 

 Stine W. Hervik, styremedlem med fagansvar (Haukeland) 

 

 

Vi i det nye styret har hatt ett styremøte i Oslo før jul, og skal ha neste møte i begynnelsen av 

mars hvor vi skal planlegge året som kommer. I 2016 skjer det mye spennende innenfor 

ØNH-faget og vi håper så mange som mulig kan delta på ulike seminarer og konferanser. Den 

4. mars er det Dansk ØNH-symposium i Kolding. Vi samarbeider tett og godt med Munn- 

og halskreftforeningen, og de har sitt årlige landskurs i Bergen fra 20 – 22. mai. Se 

www.munnoghalskreft.no for mer informasjon. I tillegg er det SSHNO (Scandinavian 

Society for Head and Neck Oncolgy) i Reykjavik fra 26 – 27. mai. Den 1 – 3 juni er det 

Önh-dagene i Umeå i Sverige. I september er det sykepleierkongress på Gardemoen fra 27 – 

28 september. Vi i faggruppen planlegger å arrangere et dagseminar i oktober og og vi vil 

fortløpende oppdatere faggruppens hjemmesider med informasjon om dato, program, priser 

og påmelding.  

  

Samtidig oppfordrer vi alle våre medlemmer til å benytte seg av både faggruppens stipender, 

og de stipendene som NSF til en hver tid deler ut. Se hjemmesiden til faggruppen og 

hjemmesiden til NSF for ytterligere informasjon om stipender. Vi vil også informere om at 

det nå er mulig å melde seg inn eller verve medlemmer via sms. Det er bare å sende ØNH til 

02409 og det koster kun 250 kroner i året. Det er også mulig å vinne fine vervepremier.  

 

Vi vil også anbefale å se årshjul for 2016 for mer informasjon om hva som foregår, eller 

kontakt styret ved spørsmål. Vi hører gjerne fra deg! 

 

 

På vegne av styret i ØNH-faggruppen, 

Stine W. Hervik, 24.01.16. 

 

 

 

 

 

http://www.munnoghalskreft.no/

