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Referat fra årsmøte i NFPM 2022 
Tid: Onsdag 14/11-2022 fra kl 16.30-17.30 
Sted: Seilet, Molde 
Deltagelse: Fysisk oppmøte eller digitalt via Zoom 
Tilstede fysisk 44, Tilstede digitalt: 2 , Totalt: 46 
 
Saksliste: 
1)    Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under 
møteprotokoll 
-Møteleder: Anne Fasting 
-Referent: Maren Anne Berglund 
-Tellekorps: Kristian Jansen og Torstein Hagen Michelet 
-To medlemmer til å signere møteprotokoll: Christina Duwe og Sigve Andersen 
  
2)    Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjennes. 
  
3)    Årsberetning fra styret 
Presenteres av styreleder Anne Fasting: det gjøres enkelte endringer/rettinger i 
plenum. Årsrapporten godkjennes av årsmøtet.  
  
4)    Regnskap 2021 og budsjett 2023 
Regnskap 2021 godkjent av revisor Endre Røynstrand. Budsjettforslag 2023 
framlagt. Budsjettforslag godkjennes med endring til 50 000,- for reisevirksomhet for 
spesialitetskomiteen for godkjenning av utdanningssteder. 
  
5)    Medlemskontingent 2023 
Den er per i dag for yrkesaktive leger kr. 450, for ikke yrkesaktive leger: kr.350. 
Medlemskontingenten foreslås uendret, og dette godkjennes. 
  
6)    Vedtektsendringer, 
Vedtektsendringer presenteres av Anne Fasting.  Endringer er godkjent av juridisk 
avdeling i legeforeningen.  
  
-Punkt 1: Ny definisjon av palliativ medisin: «Med palliativ medisin menes fagfeltet 
som tar seg av behandling og forskning hos pasienter i møte med livstruende 
sykdom, der målet for behandlingen er å gi pasientene og deres pårørende best 
mulig livskvalitet gjennom forebygging og lindring av lidelse, tidlig identifisering, 
grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte, og andre problemer av 
fysisk, psykososial og åndelig art.» 



  
-Punkt 4: omhandler styremedlemmer og gjenvalg, og om at valget kan gjøres uten 
at det er skriftlig.  Ny tekst: «Foreningens valgkomite, som består av tre personer, 
legger fram forslag til kandidater i styret samt leder. Leder velges særskilt av 
generalforsamlingen. Kasserer og sekretær utpekes internt blant styremedlemmene. 
Det er anledning til å stille til gjenvalg to påfølgende ganger. Etter å ha vært ute av 
styret en periode, kan man velges inn på nytt. Valget foregår ved skriftlig 
avstemming dersom styret eller minst 10 medlemmer framsetter ønske om det. 
Styrets sammensetning bør avspeile medlemmenes spesialitet og geografisk 
spredning.» 
  
-Punkt 5: Tilføyelse: Ved like stemmetall er leders stemmegivning utslagsgivende. 
  
-Punkt 7: Det åpnes for mulighet for digital deltagelse på årsmøter/general-
forsamlinger. Tilføyelse: Ved like stemmetall er leders stemmegivning 
utslagsgivende. 
  
-Punkt 8: I 2011 ga årsmøtet tilslutning til å justere valgordning og legge valget til år 
som ender med likt tall, slik at det sammenfaller med Landskonferansen i palliasjon. 
Dette er i strid med legeforeningens sentrale regler for valg, nye vedtekter er ikke 
endret på dette punkt.  
  
-Punkt 11: nytt punkt omhandler vedtektsendringer og ev. oppløsing av foreningen: 
«Vedtektsendringer kan bare skje på foreningens generalforsamling. Det kreves 2/3 
flertall for vedtak. Dersom foreningen vedtas oppløst, treffer generalforsamlingen 
beslutning om anvendelse av foreningens formue.» 
  
Ellers mindre korreksjoner samt punkt om egenerklæring.  
Vedtektsendringer godkjennes av årsmøtet med de endringer som skissert.  
  
7)    Valgkomitéens innstilling:  
NFPM skal holde valg på år med ulike tall: neste valg 2023, i henhold til 
årsmøtevedtak punkt 6 2020. Valgkomiteen består av Eva Gravdahl, Siri Steine og 
Peder Broen. 
Valgkomiteen ved Peder Broen presenterer forslag til nye styremedlemmer, disse vil 
velges for 1 år, deretter eventuelt for 2 år av gangen etter dette.  Avtroppende 
styremedlemmer bør kunne delta i hovedkomiteen. 
Anne Fasting, Anja Lee, Arve Nordbø, Asbjørg Mindnes, Maren Anne Berglund, 
Målfrid Bjørgaas og Torstein Hagen Michelet stiller til gjenvalg. Bjørg Sjøblom og 
Kristian Jansen går ut av styret.  Ingeborg Skulberg med bakgrunn som allmennlege, 
jobber på AHUS og Therese Strømsli med bakgrunn som onkolog, jobber på 
Haukeland velges inn som varamedlemmer.   
Eva Gravdahl går ut av valgkomiteen.  
  



8)    Eventuelt 
Sak fra Eva Søderholm: Arkivering av gamle regnskap. Styret skal beslutte om dette 
kan makuleres etter ti år.  
Jan Henrik Rosland får rose for innsats for arbeide blant annet med nasjonalt 
handlingsprogram for palliasjon gjennom mange år.  Signe Andersen overtar 
arbeidet etter Rosland.  
  
 Orienteringssaker:  
1)      Onkologisk forum 2022: NFPM deltar ikke på Onkologisk forum i 2022. 
  
 
 
Nytt styre 2022-2024: 
 

 

Ny styreleder 2022- 2023 er Anne Fasting. Anne er spesialist i 
allmennmedisin, og jobber nå som lege ved palliativt team ved 
Kristiansund sykehus. Har sittet i styret som vara i perioden 2019 
-2020, og deretter som leder. 

         

                                                   

 

 Arve Nordbø fortsetter som nestleder og får også delansvar som 
medlemsansvarlig sammen med Asbjørg Mindnes. Arve er 
spesialist i anestesiologi, fullført NSCPM og kompetanseområdet 
palliativ medisin fra 2015 og arbeider som overlege i ved 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, Oslo. 

 

 

Maren Anne Berglund fortsetter i styret, fra denne perioden som 
sekretær. Maren Anne er spesialist i allmenmedisin, og har fullført 
Nordisk Spesialistkurs i Palliativ Medisin, og arbeider som 
overlege i palliativt team Sykehuset Innlandet, Hamar og på 
Lindrende enhet i Hamar kommune.  

 

 



 

Anja Lee er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo 
universitetssykehus, og koordinator for regionalt palliativt team for 
barn og unge i Helse Sør-Øst. Anja er leder av interessegruppen 
for barnepalliasjon i Barnelegeforeningen.  

 

 

Asbjørg Mindnes er overlege ved Øya Helsehus i Trondheim 
Kommune og er spesialist i onkologi fra Kreftklinikken, St. Olavs 
Hospital. Har kompetanseområdet i palliativ medisin fra 2019. 
Asbjørg fortsetter som representant i styret de neste to år. 

 

 

 

Torstein Hagen Michelet er overlege og seksjonsleder for 
legeseksjonen ved Palliativ avdeling, Akershus 
universitetssykehus. Han er spes. i allmennmedisin og har Nordisk 
spesialistkurs i palliativ medisin 2017-2019. Torstein er kasserer i 
foreningen, og foreningens representant / leder i kodegruppen. 

 

 
Ingeborg Marie Skulberg. Overlege palliativ avdeling AHUS. 
Spesialist i allmennmedisin .NSCPM 2015-2017 og 
kompetanseområde i palliativ medisin fra 2017. 

 

 

 

 

 

   

Therese Strømsli er spesialist i onkologi og jobber som 
overlege ved seksjon for smertebehandling og palliasjon ved 
Haukeland Universitetssykehus.  

 



Nytt om oppfølging av stortingsmelding 24 (2019/2020):  
 
Arbeidsgruppen som jobber med spesialiteten: 
Arbeidet med læringsmålene for ny spesialitet i palliativ medisin er godt i gang, og 
skal ferdigstilles i løpet av dette halvåret. Arbeidet ledes av Anne-Tove Brenne. I 
forbindelse med landskonferansen var legenes profesjonsspesifikke parallellsesjon 
dedikert dette arbeidet, og Marie Thoresen, som leder prosessen fra H-dir sin side 
holdt en presentasjon etterfulgt av en debatt om innholdet i ny spesialitet. Det 
foreløpige arbeidet skal presenteres for en bred referansegruppe som også vil gi 
innspill, før arbeidsgruppens forslag ferdigstilles på en siste samling i 
arbeidsgruppen i november. Det vil bli en bred høringsrunde før læringsmålene blir 
endelig fastlagt. 
 
 

Disputaser 
Ingebrigt Røen, Institutt for klinisk og molekylær medisin, har disputert for 
avhandlingen 

“Healthcare professionals' support to primary family carers of patients with advanced 
cancer” 

Veiledere har vært professor Hans Stifoss-Hansen ved VID, assisterende fylkeslege 
i Oslo og Viken Anne Kari Knudsen, professor Tora Skeidsvoll Solheim ved NTNU, 
seniorforsker Kari Sand ved Sintef, forsker Erik Torbjørn Løhre ved NTNU og 
Professor emerita Gunn Grande, University of Manchester. 

 
 
Hold av datoen: 
 

★ 16. -18. november 2022 Aarhus 
12th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre  
 

★ 10. -12. mars 2023 Røroskurset. Påmelding starter januar -23, følg med på 
NFPM hjemmeside! 
 

★ 20. - 21. mars 2023 
https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjonskonferansen-2023/ 
 

★ 15. - 17. juni 2023 
EAPC-kongressen: 
Rotterdam 15-17.juni 
Abstract submission 15. oktober, mulig utsettelse 



Registrering fra 1. oktober  
https://eapccongress.eu/2023 
 

Skriv i medlemsbrevet! 
 
Vi vil oppfordre alle medlemmer til å sende innlegg til medlemsbrevet! 
Det kan være faglige innhold, referat fra konferanser, debatt om aktuelle saker innen 
palliativ medisin etc. 
Send det inn til: medlemsansvarlig.nfpm@gmail.com 
Vi vil redigere innlegg og melde tilbake til innsender før publisering. 


