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Årsmelding for Nordnorsk gastroenterologisk selskap
2014-2015

Styrets sammensetning
Styret har etter Generalforsamlingen ved Vårmøtet i l 2014 bestått av
Rasmus Goll, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø, leder
Eyvind J. Paulssen, IKM/UiT og Gastromedisin/Medisinsk klinikk, UNN Tromsø, kasserer
Sije Udjus Johansen, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø Leder for
programkomiteen
Line Alvestad, Medisinsk avdeling, UNN Harstad, styremedlem
Lars Martin Bjerke, Kirurgisk avdeling, UNN Harstad, styremedlem
Programkomiteen for øvrig har bestått av Øivind Irtun og Cecilia Vold..
Valgkomitéen har bestått av Per Christian Valle og Rolv-Ole Lindsetmo.
Revisor ble ikke valgt. Det er ikke formelt krav til revisjon.
Sekretær: Foreningen har ikke hatt tilknyttet sekretær i perioden.
Styremøter og -saker
Styret har hatt møter i forbindelse høst- og vårmøtene, og ellers kommunisert på e-post. Hovedsakelig
er det møtenes tidspunkt og tema som er tatt opp.

Styrets arbeidsoppgaver
Arrangement av vår- og høstmøtene
Dette er som tidligere år igjen de oppgaver som krever størst innsats. Programkomiteen har også igjen
gjort et godt arbeid med interessante innlegg til de emner de har fått oppgitt av styret.
Høstmøtet 2014 ble arrangert på Scandic Hotell i Tromsø. Temaet var ”inflammatorisk tarmsykdom –
forskning”. Som tidligere var det et møte i IBD-Nord dagen før hovedmøtet. Det var 50 påmeldte til
møtet og 15 deltakende firmaer.
Vårmøtet 2015 arrangeres også på Scandic Hotell i Tromsø. For første gang vil møtet arrangeres uten
støtte fra legemiddelindustrien, som er i henhold til gjeldende retningslinjer for ansatte i Helse Nord.
Det er et åpent spørsmål om det er rom for å arrangere to møter i året. Blir det bare ett, vil Vårmøtet
prioriteres. Det vil da bli lagt for eksempel alternerende i Tromsø og Bodø.

Annet
Økonomi
Foreningens økonomi er fremdeles meget god, som det vil fremgå av regnskapet.
Regnskapet for 2014 er gjennomgått av kasserer og undertegnede.
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Som det vil fremgå av regnskapet hadde NNGS i 2014 99 betalende medlemmer.
NNGS fond
Styret, som også er Fondsstyret, har ikke utlyst fondsmidler i 2014 for utdeling 2015.
Det nye styret vil avgjøre om økonomien tillater utdeling for 2016.
NNGS’ hjemmeside
Domenet www.nngs.no oppdateres i forkant av møtene med enkel informasjon inklusive mulighet for
påmelding. Det er lagt vekt på å holde en enkel stil. Web-ansvarlig har vært Eyvind Paulssen.
NNGS som fagnettverk for Helse Nord
Nytt av året er status som fagnettverk innen Gastroenterologi for Helse Nord. Det innebærer at
finansiering av møtene blir basert på søknad mot Helse Nord, og at industrien ikke har mulighet å
delta lenger. Den enkelte må søke dekning av reise og opphold fra sitt helseforetak. Dette i henhold til
Helse Nord sin tolking av LMI avtalen. Man vil videre forsøke å oppnå kursgodkjenning av kommende
møter fra Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Til Vårmøtet 2015 var dette ikke mulig på grunn av
kort tidsfrist etter godkjenningen som fagnettverk.
Oppsummert
NNGS er i en omstillingsprosess i forhold til finansiering av aktivitetene der vi som fagnettverk må
fungere uten støtte fra industrien. Det åpner samtidig mulighet for andre finansieringsmåter og for
godkjenning av møtene som kursaktivitet for leger og sykepleiere. Det er fortsatt behov for et forum for
tverrfaglig diskusjon i vår region som geografisk er spredt over et stort område. Vi håper i styret at den
nye modell for møtene fortsatt kan bidra til faglig påfyll og viktige strategiske diskusjoner innen
Gastroenterologien i Nord-Norge.
Tromsø, 22.04.15

Rasmus Goll
Leder, NNGS
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