
Årsberetning for styret i NSFs faggruppe for ØNH-sykepleiere. 

 
Perioden 16.10.15 – 26.10.17 

 

Styret ble valgt inn på generalforsamlingen den 16. oktober 2015 på Gardermoen. Styret har i 

perioden bestått av: 

 

Leder: Eva Marita Stubbom, Akershus Universitetssykehus. 

Nestleder: Merete Wilskog, Akershus Universitetssykehus. 

Økonomiansvarlig: Grete Sandve Lapin, Stavanger Universitetssykehus. 

Styremedlem med seminaransvar: Ingrid Gjermundsen, Rikshospitalet. 

Styremedlem med fagansvar: Stine Hervik, Haukeland Universitetssykehus. 

Sekretærer, facebook- og webansvarlige: Torunn Mittet, Rikshospitalet og Karoline 

Skedsmo, Rikshospitalet 

 

Mari Ann Holthe Bidtnes (St. Olav) måtte dessverre trekke seg fra styret kort tid etter 

generalforsamlingen i 2015. 

 

Eva Marita Stubbom, Merete Wilskog, Ingrid Gjermundsen og Grete Sandve Lapin trer ut av 

styret etter endt periode. Stine Hervik, Torunn Mittet og Karoline Skedsmo stiller til gjenvalg 

for neste periode. 

 

Faggruppen har per i dag 150 betalende medlemmer (seks færre medlemmer enn ved forrige 

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

faggruppen har i perioden fått 21 nye medlemmer. Det ble arrangert vervekonkurranse og 

innmeldingskonkurranse. Tross dette har altså det totale antallet medlemmer gått ned. 

 

Styremøter i perioden: 

Det har vært avholdt to styremøter i 2015 (et med gammelt og et med nytt styre), fem 

styremøter i 2016, og tre styremøter i 2017. Disse har blitt holdt primært i Oslo for å spare 

reisekostnader. 

 

Stipender: 

I 2015 ble det utbetalt fire reisestipend a kr. 2000. I 2016 ble det utbetalt ett reisestipend a kr. 

2000 og ett stipend til masterstudie a kr. 10 000. Fra og med 2017 har stipendsatsene blitt 

endret og det deles nå ut åtte stipend a kr. 3000 og fire stipend a kr. 6000.  Skjemaet for 

søknad om stipend har blitt oppdatert og forenklet. I 2017 er et reisestipend a kr 3000 utbetalt 

(men 13 reisestipend er tildelt). 

 

Seminarer: 

Styret har i perioden vært representert på seminarer i Sverige, Danmark, Island og Munn- og 

halskreftforeningens landskurs i Norge. 

 

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

 

Handlingsplan: 

I 2016 ble NSFs generelle handlingsplan lagt ut på hjemmesiden med noen spesifikke 

kommentarer som gjaldt faggruppen. Dette har ikke blitt gjort i 2017. 

 



Årshjul:  

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

 

Hjemmeside/faggruppen på internett: 

Hjemmeside og facebookside har blitt fortløpende oppdatert. 

 

Økonomi: 

Regnskapet for 2016 viser et positivt overskudd med kr. 39.580.  

Dette skyldes driftsinntekter fra kursinntekter - fagseminar 2015. Penger som ble betalt 

tilbake først i 2016 fra kongressbyrå. Når det gjelder driftsutgifter, var det få søkere til stipend 

og mindre utbetalt stipend enn budsjettert. 

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

 

 

På vegne av styret i ØNH-faggruppen, 

Karoline Skedsmo 

Oslo, 03.10.17. 

 


