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Protokoll SST 1-2023 
 
Sted:  Teams, 18. jan. 
Tid:  19.00-21.00 
 
Innkalt:  Leder, Patricia Melsom      

Nestleder      
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff 
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen  
Styremedlem, Jon Magnus Dahl 
Likepersonsleder, Ian Melsom (alt. Studieleder Mette Nonseth) 
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt 
1. vara, Rolf Inge Ambjørnsen 
2. vara, Elin Camilla Nilsen 
3. vara Kine Lyngås 

Forfall: Ingebjørg Larsen Vogt, Kine Lyngås 
 
Møteleder: Patricia Melsom 
Referent: Patricia Melsom 
 
SST saksliste: 
SST SAK 1/23 Orienteringssaker (vedlegg) 
SST SAK 2/23 Nytt fra arbeidsgruppene 
SST SAK 3/23 Nytt fra FFMU 
SST SAK 4/23 Oppfølgingssaker 
SST SAK 5/23  Økonomi (vedlegg) 
SST SAK 6/23 Landsmøte 2023 
SST SAK 7/23 Møteplan høst 2022- vår 2023 
SST SAK 8/23 Eventuelt  
 
 
SST SAK 1/2023  Orienteringssaker 
Skriftlig orientering. SST hadde ingen kommentarer. 
Det var kommet inn en ny høring etter at sakspapirene var sendt ut:  
Forslag til endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet. 
FFM er i utgangspunktet positivt til forslaget, men er bekymret for at det ikke er 
beregnet tilretteleggingstilskudd for digitale arrangement og vil sende et høringssvar i 
samarbeid med LPU. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
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SST SAK 2/2023  Nytt fra arbeidsgruppene 
SST SAK 2.1: Arbeidsgruppe for nye medisiner  
Ingeleiv orienterte fra arbeidsgruppens møte i desember 2022. Arbeidsgruppen er en 
viktig ressurs for FFM og det planlegges inntil 4 møter i 2023. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
SST SAK 2.2: Arbeidsgruppe for nye inntektskilder 
Rolf Inge fortalte at gruppen trenger en avklaring på FFMs prioriteringer med tanke 
på inntektsgivende arbeid. Hva ønsker SST og FFM at gruppen skal skaffe inntekter 
til? Vi trenger en avklaring på hva slags organisasjon FFM skal være for medlemmer, 
medlemmenes forventninger og hva slags inntrykk av FFM vi ønsker å formidle utad 
til publikum. 
Skal FFM være attraktivt for bidragsytere, må vi forankre hva vi står for og våre 
verdier hos lokallagene og medlemmene.  
Rolf Inge foreslo å lansere dette som tema på Felles samling med fylkeslederne, 
FFMU, LPU og SST til våren. 
 
Vedtak: Temaet settes opp på Felles samling våren 2023 og følges opp på en ny 
samling til høsten.  
 
 
SST SAK 3/2023  Nytt fra FFMU 
Det var ingen representant for FFMU på møtet. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
SST SAK 4/2023  Oppfølgingssaker 
SAK 4.1: Samarbeid med diagnosegrupper 
Muntlig orientering, Patricia. Det arbeides med en prosjektsøknad om 
diagnosegrupper/kontaktnettverk. Ellers er det ikke noe nytt å rapportere siden siste 
SST-møte. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
SAK 4.2: Ny organisasjonshåndbok inkludert retningslinjer for tolkning av vedtektene. 
Gruppen hadde møte uke 1. Nytt møte planlagt 19.januar.  
Organisasjonshåndboken skal være et dynamisk verktøy for å bistå medlemmer og 
tillitsvalgte i sitt arbeid i tråd med vedtektene og med offentlige forskrifter og 
retningslinjer. De må kunne endres og oppdateres fortløpende etter behov i 
organisasjonen.  
 
Vedtak: SST foreslår at arbeidsgruppen lager et utkast innen begynnelsen av mars 
som kan sendes ut til lokallagene med god tid for styrebehandling lokalt.  
Det settes opp som tema for vårens Felles samling, og lokallagene inviteres til å 
sende inn spørsmål og forslag til utbedring til SST i forkant av samlingen. 
Dato for Felles samling settes når arbeidsgruppen har diskutert og bekreftet fristen 
for å ferdigstille et utkast til organisasjonshåndbok.  
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SAK 4.3: Behov for felles praksis ved kontroll og oppfølging av NMD i 
spesialisthelsetjenesten. På SST-møte 7-2022 tok Jon Magnus opp mangel på felles 
guidelines/prosedyrer for oppfølging og kontroll når nevromuskulære pasienter er 
innkalt til kontroll i spesialisthelsetjenesten. Det oppleves svært ulikt og lite målrettet. 
Dette ble tatt opp i arbeidsgruppen for nye medisiner på sitt møte i desember.  
 
Arbeidsgruppen for nye medisiner anbefaler SST å ta det opp i senterrådet-NMK 
med sikte på å jobbe sammen om en standardisering som kan publiseres på 
nettsiden Norsk helseinformasjon for helsepersonell. 
 
Vedtak: Det rettes en henvendelse til senterrådet-NMK om et samarbeid for en 
standardisering av prosedyrer for oppfølging og kontroll av pasienter med 
nevromuskulære sykdommer i spesialisthelsetjenesten som kan publiseres på 
nettsiden Norsk helseinformasjon for helsepersonell. 
 
SAK 4.4: Pålegg om bedriftshelsetjeneste: Fra 1. januar 2023 er forskriften som 
beskriver hvordan arbeidsgiver skal bruke BHT endret. FFM er varslet om av 
organisasjonen er pliktig til å ha en BHT.  
FFO er kontakt for råd. Det er mulig FFM og en rekke andre organisasjoner er 
registrert med feil kode i Enhetsregister og kan be om endring. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. SST holdes oppdatert om saken og eventuelle 
tilpasninger. 
 
 
SST SAK 5/2023  Økonomi (vedlegg) 
SST SAK 5:1 Perioderegnskap desember 2022  
Perioderegnskap er tidligere utsendt. 
Karin presenterte i møte et oppdatert foreløpig regnskapsoversikt for hele 2022. 
  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
SST SAK 5.2: Budsjett 2023 
Patricia og Karin legger frem et forslag til budsjett som diskuteres og vedtas på SST-
møte i februar. 
 
Vedtak: Vedtatt som foreslått. 
 
 
SST SAK 6/2023  Landsmøte 2023 
SAK 6.1: Tidsplan forberedelser til Landsmøte 2023 (se vedlegg) 
Til diskusjon i SST: Omfanget – bør det planlegges for et stort eller lite møte? 
   Bør Landsmøte 2023 være et fysisk eller digitalt arrangement? 
   
AU anbefalte at SST innstiller på et stort og et lite landsmøte annet hvert år av 
økonomiske og praktiske hensyn.  
Grunnet endringer og forskyvninger i utlysning og frister for prosjektsøknader og 
tilskudd, har ikke FFM nye prosjektinntekter våren-sommeren 2023, og AU foreslår at 
SST innstiller på et mindre arrangement i forbindelse med landsmøte i år.  
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Muligheten for digital deltakelse er viktig for delegater og medlemmer. AU mener at 
FFMs landsmøter alltid bør være åpen for digital deltakelse. 
 
Vedtak: SST innstiller på at Landsmøte 2023 arrangeres digitalt av hensyn til FFMs 
økonomi. 
Sakslisten for landsmøtet følger vedtektene. 
Programmet for landsmøtet utsettes til SST 2-2023. 
 
SAK 6.2: Fremdiftsplan for ferdigstilling av -  

• Ny organisasjonshåndbok og tidspunkt for digital samling av lokalforeningenes 
representanter, SST, LPU og FFMU for spørsmål og innspill (Se sak 4.2). 

• Årsrapport 2022: varsel og oppgavedeling sendt til bidragsytere;  
o Frist for bidrag til rapporten SST 2-2023, 22. feb.  
o Frist for Patricia og Line til å ferdigstille et utkast til SST 3-2023, 22. 

mars. 
• Handlingsplan 2022-2023 – AU ber SST vurdere om Handlingsplanen skal 

gjelde for 2 år eller lengre.  
 

Vedtak: Tatt til orientering. Diskusjonen om Handlingsplanen utsatt til SST 2-2023. 
 
 
SST SAK 7/2023   Møteplan høst 2022-vår 2023 
AU mandager kl.19.00 – 21.00, Forslag: 
Høst 2022: 29.aug, 10.okt, 21.nov, 
Vår 2023: 09. jan, 13. feb, 13. mars, 24. april (alt. 3. mai) 
 
SST onsdager kl. 19.00 – 21.00:  
Høst 2021: 7. sept, 19. okt, 30. nov 
Vår 2022: 18. jan, 22. feb. (kan muligens utgå). 22. mars  
  
AU og SST tar løpende stilling til behov for flere/færre AU/SST-møter. 
 
Arbeidshelg SST-samling: Scandic Hotel, Asker, 5.-7. mai 2023 
Landsmøtet 2023: 9.-11. juni – digitalt møte, lokaler avklares. 
    
  Neste AU-møte blir mandag 13. feb. 
  Neste SST-møte blir onsdag 22.feb. 

Felles samling med fylkeslederne og arbeidsgr. Dato ikke avgjort. 
Digitalt møte. 

 
Vedtak: Møteplan vedtatt, endringer kan tilkomme. 
 
SST SAK 8/2021   Eventuelt 
Det var ingen saker til Eventuelt 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl.21.10 


