
 
  

Senterrådet for NMK - Referat 
 
Senterrådsmøte mandag 14. januar 2019, kl 13.30-15.00 
 
Innkalte: Tone I. Torp og Johnny G. Johansen (FFM), Karin E. Rønningen (Frambu), Synnøve M. Jensen 
(Muskelregisteret), Kristina Devik (Helse Midt-Norge), Petter Schandl Sanaker (Helse Vest) Torun Vatne 
(forskningsmiljøene), Kjell Arne Arntzen (NMK), Kristin Ørstavik (EMAN), Magnhild Rasmussen (barnefeltet)  
Irene Lund (senterleder NMK, sekretær i senterrådet) 
(Simen Stokke og Kristina Devik deltok kun på litt av møtet.) 
Observatører: Andreas D. Rosenberger (NMK) og Simen Stokke (Frambu) 
Meldt forfall: Kai Ivar Müller, Torun Vatne 
 

Dagsorden 
 
Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
Vedtak: Innkalling og referat er godkjent. 
 
Sak 2/2019 (Re-) oppnevning til NMKSs senterråd 
I senterrådets mandat (se vedlegg) slås det fast at ingen representanter i senterrådet skal sitte 
mer enn tre perioder (unntak kan forekomme).  
De som har sin siste periode nå (2019 – 2020) er: Tone, Johnny, Kjell Arne, Kristin og 
Magnhild.  
Etter brukersamlingen i desember har senterleder rettet en forespørsel til FFMs leder om vi 
burde invitere med representant også fra den andre brukerorganisasjonen SAFO. Foreningen for 
Muskelsyke (FFM) hører under Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mens Norges 
Handikapforbund hører under SAFO.  
Det er senterleder som oppnevner senterrådet, men NMKs senterleder vil legge stor vekt på 
innspill fra brukerorganisasjonene om representasjon. FFM vil gjerne at SAFO inviteres til å stille 
med 2.vararepresentant, og at brukerrepresentantene vil samsnakkes før senterrådsmøtene. FFM 
tar saken opp med SAFO og leverer inn oppdatert liste på representanter og vararepresentanter 
for perioden 2019 – 2020. 
 
For øvrig har Torun Vatne takket nei til neste periode som representant for forskningsmiljøene. 
Øivind Nilssen har takket ja til å fortsatt sitte som vararepresentant fra forskningsmiljøene. 
 
Vedtak: Det nye senterrådet møtes på Gardermoen i junimøtet. Forslag på ny representant for 
forskningsmiljøene og brukerrepresentanter sendes Irene snarest. 
 
 
Sak 3/2019  Årsrapport for 2018 – NMK-samarbeidet 
Årsrapporten er blitt til ved gjennomgang av Virksomhetsplanen for 2018 og innspill fra ansatte 
ved alle tre enhetene. Det er utfordrende å finne ut hvilken type aktivitet som skal rapporteres på 
uten at rapporten blir alt for omfattende – samtidig som aktiviteten skal ses i sammenheng med 
midler tildelt. Det er viktig at malen følges etter intensjonene, at aktiviteten ved den enkelte enhet 
kommer fram samtidig som felles aktiviteter også gis plass. 
  
Vedtak: Versjon 4 av årsrapporten ble gjennomgått i møtet, og enkeltposter ble endret i tråd med 
diskusjonen før endelig versjon sendes til NKSD innen fristen. Kristin og Karin får kopi av den som 
sendes inn før 20.januar. Hele senterrådet og vararepresentanter får tilsendt den godkjente 
årsrapporten. 



 
 
Sak 4/2019  Eventuelt  
 

a) Neste møte blir på Gardermoen 3.juni. Mer opplysninger kommer. 
b) Svalbardseminaret.  

Ikke så mange påmeldte ennå. Påmeldingsfrist er 1.april. Det blir et 
spennende møte og en fin markering av 25 år med NMK. Irene gikk kort 
igjennom det faglige programmet. 

c) Generasjonsskifte i NMK-samarbeidet. 
Karin går av med pensjon 1.mars. Simen Stokke overtar etter henne både 
som NMK-samarbeidets ansvarlige på Frambu og Frambus representant i 
NMKs senterråd. Irene går av med pensjon sommeren 2020, og har nærmere 
samarbeid med Fysioterapeut Andreas D. Rosenberger med hensyn til 
administrative oppgaver i NMK fra 2019. Etter hvert blir stillingen som ny 
senterleder for NMK lyst ut. 

 
            
            

       
Tone Ingeborg Torp      Irene Lund 
Senterrådsleder      senterleder 

Sekretær i senterrådet  


