
Innstilling til nytt styre i Norsam, for perioden 2021-2023, fra valgkomitéen 
Innstilling til Norsam-styre for perioden 2021-2023: 
Komitéen foreslår at styret fra aktuelle periode fortsetter uten endringer: 
Tom Sundar  Oslo kommune, bydel Nordre Aker (Bydelsoverlege og avd. direktør) - leder 
Guro Steine Letting Fredrikstad (Kommuneoverlege) – nestleder  
Anne Kveim Lie  UiO (samfunnsmedisin) 
Tone Bruun  Fhi (vaksineforebyggbare sykdommer) 
Terese Folgerø  Alver kommune (Kommune- og smittevernoverlege)  
Cato Innerdal  Molde (Kommuneoverlege) 
Frode Engtrø   Midt-Norge/Trøndelag (Statsforvalteren) 
 
Forslaget blir lagt frem av en representant fra valgkomitéen, på årsmøtet. 

Til bruk ved muntlig presentasjon på årsmøtet; Kort om foreslåtte kandidater til nytt styre: 
Tom B. Sundar 57 år, Oslo kommune, bydel Nordre Aker (Bydelsoverlege og avd. direktør). Spes. 
samfunnsmedisin og allmennmedisin. Vært leder en periode, før dette styremedlem og nestleder i 
styret i to perioder. 

Guro Steine Letting 42 år, Kommuneoverlege Fredrikstad kommune. Spes. samfunnsmedisin. Vært 
assisterende nestleder og nestleder i styret halvannen periode.  

Anne Kveim Lie 52 år, lege og idéhistoriker. Førsteamanuensis i samfunnsmedisin ved UiO.  

Tone Bruun, 48 år, overlege ved Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer 
(seksjon Luft-, blod- og seksuell smitte). Spes. samfunnsmedisin. 

Terese Folgerø: 62 år. Alver kommune (Kommune- og smittevernoverlege). Dr. med. Spes. fysikalsk 
medisin og rehabilitering, og samfunnsmedisin.  

Cato Innerdal: 41 år. Kommuneoverlege Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 
Spes. samfunnsmedisin. 

Frode Engtrø: 47 år. Prosjektleder hos Statsforvalteren i Trøndelag. Spes. allmennmedisin og 
samfunnsmedisin.  

Begrunnelse for at det denne perioden ikke er foreslått endringer i styret: 
Sittende styre er relativt ungt både i alder og fartstid i styret, er representert godt kjønnsmessig og 
relativt godt geografisk, og har god faglig bredde. Valgkomitéen har derfor i utgangspunktet ikke sett 
det som nødvendig å foreslå endringer denne runden. I tillegg kommer:  

- Det har vært en spesiell periode siste to år på grunn av pandemien. Styret rapporterer å ha 
blitt forhindret fra å opprettholde kvantitet og kvalitet i styrearbeidet på grunn av 
pandemien. Styret ønsker å benytte erfaringer fra de siste to årene til videre arbeid. 

- Alle i det sittende styret har sagt seg villige til å fortsette en periode til. 
- Verken styremedlemmer eller valgkomité har mottatt forslag på nye kandidater. 

Med vennlig hilsen valgkomitéen, ved: 

Sofie Lund Danielsen 
Kommuneoverlege, Fredrikstad 
Tlf: 917 41 719  sofield@gmail.com  

samt Hege Kristin Aune Jørgensen og Leif Edvard Muruvik Vonen 
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