
 
  

Senterrådet for NMK – Referat fra VK-møte 
 
Mandag 13. januar 2020, kl 12.00-13.30 
 
Tilstede: Tone I. Torp og Ingeleiv Haugen (FFM), Simen Stokke (Frambu), Synnøve M. Jensen (Muskelregisteret), 
Kristina Devik (Helse Midt-Norge), Petter Schandl Sanaker (Helse Vest) Marijke Van Ghelue (forskningsmiljøene), 
Kjell Arne Arntzen (NMK), Kristin Ørstavik (EMAN), Magnhild Rasmussen (barnefeltet)  
Irene Lund (senterleder NMK, sekretær i senterrådet) 
 

 
Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
Vedtak:  Innkalling og referat er godkjent 
 
Sak 2/2020 Årsrapport 2019 – gjennomgang med spørsmål og kommentarer 
Vedtak: Enighet om at presentasjoner på nasjonale og internasjonale møter i form av  

muntlige foredrag eller postere, dokumenteres i egen tabell. Andre innspill kan sendes 
inn til nmk@unn.no før mandag 20.januar. Senterrådet får kopi av den endelige 
versjonen når den oversendes til NKSD mandag 20.januar. 
   

Sak 3/2020 Personalsamling for NMK-samarbeidet i Tromsø 10.-11.juni 
Orientering: NMK-samarbeidet vil gjennomføre personalsamling i Tromsø onsdag 10. – torsdag 

11.juni ved Sydspissen hotell. Temaet vil være videreutvikling av NMK-samarbeidet, og 
bygge videre på resultatene fra samlingen 2.desember på Storo. 

 
Sak 4/2020  Eventuelt  

a) Juni-møtet i Tromsø eller på Gardermoen? Dato 9.juni? 
Vi går inn for å gjennomføre det fysiske senterrådsmøtet i Tromsø 9.juni. Datoen 
passer dessverre ikke for Kristina, men for de andre i senterrådet. Det er praktisk å 
gjennomføre senterrådsmøtet i sammenheng med personalsamlingen. 
 
b) Ny senterleder fra 1.mai 2020 (Irene slutter 1.juli) 
Andreas Dybesland Rosenberger har takket ja til stillingen som senterleder for 
NMK. Han vil starte for fullt i stillingen 1.mai. 
 
c) Rapportering til de som bevilger penger til drift. 
Kristin tok opp utfordringen med at de som bevilger penger til EMANs drift, ikke 
mottar rapportering på hvordan midlene brukes. Hun har diskutert dette med 
Stein Are og avklart at det er aktuelt å sende rapport til den delen av HSØ som 
oversender driftsmidler til EMAN. 

  
           
           

       
Tone Ingeborg Torp      Irene Lund 
Senterrådsleder      senterleder 

Sekretær i senterrådet  

mailto:nmk@unn.no

