Møtereferat
Møte: Årsmøte Norsk forening for palliativ medisin.
Møtedato: 20.09.2012
Møtested: Møterom Lofoten, Radisson Blu Holbergs plass
Til stede: 26 personer
Referent: Are P. Normann
Sak: Sakstittel/-innhold
1 Valg av møteleder: Jan Henrik Rosland
Referent: Are P. Normann
Tellekorps: Eva Søderholm og Siri Brelin
2 meld som skal underskrive møteprotokoll:
Eva Søderholm og Siri Brelin
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innvendinger på møtet.  Godkjennes av årsmøtet
3 Årsberetning fra styret
Jan Henrik Rosland går igjennom årsberetningen (som er sendt ut med
innkallingen) med noe ufyllende informasjon på enkeltpunkter.
Kommentarer fra salen:
1.

4
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Dagny FH kommenterer at versjonen som vises frem ikke er den siste utgaven da
det er noen korreksjoner som ikke er kommet med. Dette blir rettet opp.
Dagny FH. Syns prosjektet om boken om palliasjonens historie burde vært nevnt
i årsberetningen. Årsberetningen blir derfor rettet med dette som tillegg

Regnskap
Eva Søderholm redegjør for regnskapet. Styret har bestemt å endre
regnskapsperioden slik at den følger kalenderåret. Eva Legger derfor frem
budsjett forslag for både 2012 og 2013.
Kontingent
Forslag fra styret er å holde den uforandret på 300, Vedtas ved akklamasjon
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Valg
Valgperiode er to år, dvs frem til neste Landskonferanse i Trondheim.
Ørnulf legger frem innstillingen muntlig.
Følgende velges ved akklamasjon:
Lotte Rogg velges som leder ved akklamasjon
Medlemmer:
Eva Søderholm, Sigve Andersen, Siri Brelin, Morten Thronæs, Eva Gravdahl og
Sigbjørn Lid
Vara medlemmer: Janicke Bjercke, Frode Jordal
Ny valgkomite:
Jan Henrik Rosland, Anne Kvikstad og Ørnulf Paulsen.
Status for kompetanseområdet for palliasjon
Lotte Rogg er leder for prosjektgruppen
Dagny Faksvåg Haugen er leder for arbeidsgruppen
5 institusjoner er godkjent, 5 andre søknader er under vurdering.
Svært viktig at flere institusjoner blir godkjent for å få nok
utdanningsinstitusjoner. Prosjektplanen er laget med en vurdering på minst 15
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utdanningsinstitusjoner.
43 personer er godkjent i kompetanseområdet så langt.
I bestillerdokumentet til helseregionene presiserer det at de skal legge til rette
for gjennomføringen av forsøksordningen. Dette kan bruke som argument å
opprette utdannelsestillinger i kompetanseområdet i palliasjon.
Hvordan og hvor ofte skal landskonferansen arrangeres?
Det har vært diskusjon vedr frekvens, innhold og lengde og saken er derfor satt
opp på agendaen på årsmøtet.
Helse Midt har påtatt seg arrangementet om to år.
Det blir en lengre diskusjon om antall dager, frekvens og ukedager.
Konklusjon: Enighet om å fortsatt ha hvert annet år.
Årsmøtet blir ikke enig mtp antall dager. Styret må derfor ta denne diskusjonen
videre med NPF
Referat ved Are P. Normann

