
 

NORSK PALLIATIV FORENING (NPF) 

Årsrapport fra styret for styreperioden september 2020 til september 2022 

Styret 
Verv Navn Yrke Arbeidssted 

 

Leder Bente Baklund Sykepleier VID vitenskapelige høgskole 

Nestleder Trude Kristiansen Sykepleier Nordlandssykehuset HF  

Økonomiansvarlig Anne Nadine 
Lorentzen 

Lege Haukeland 
Universitetssykehus 

Styremedlem Per-Arne 
Jakobsen 

Psykologspesialist Stavanger 
Universitetssykehus 

Styremedlem Ellen Bugge Lege Stekke Legesenter, Verdal 

Styremedlem Liv Ågot 
Håkonsen 

Sykepleier Skaun kommune 

Styremedlem Odd Arne Skogen Sykehusprest Helse Møre- og Romsdal, 
Ålesund Sykehus 

Styremedlem Anita Bøe Lagos Sosionom Haraldsplass Diakonale 
sykehus 

Styremedlem Aart Huurnink Lege Stavanger kommune 

 

Varamedlemmer Navn Yrke Arbeidssted 
 

Varamedlem Sebastian Huseby Lege  Sykehuset Østfold 

Varamedlem Ingebjørg Roel Bye Sykepleier  Levanger sykehus 

Varamedlem Hilde Rosseland Ergoterapeut Sykehuset Innlandet 
 

Valgkomiteen 
 

Navn Yrke Arbeidssted 

Leder Joran Slaaen Sykepleier Kreftforeningen 

 Geir Andvik Sykepleier Haukeland 
Universitetssykehus 

 Fransis Odeh lege Bodø kommune 
 

Endringer i styreperioden 

Valgkomiteens medlem Helen Faber-Rod ble i januar 2022 erstattet av Fransis Odeh.  NPF sin 

representant i Tidsskriftet Omsorg, Vincent Hagerup ble i juli 2022 erstattet av Anette Iren 

Langås Larsen. Det har utover dette ikke vært endringer i styreperioden. 



Ansvarsområder i styreperioden 

 Kontaktperson Fagbokforlaget/medlemsservice: Anne Nadine Lorentzen 

 Hovedkomiteen Landskonferansen: Odd Arne Skogen, Per-Arne Jakobsen,  

Anita Bøe Lagos og Bente Baklund 

 Representant EAPC: Aart Huurnink 

 Ansvarlig Høringsuttalelser: Ellen Bugge 

 Redaksjonelt ansvar NPF nettside og Facebook:  Anita Bøe Lagos/Aart Huurnink  

 Redaksjonen Omsorg: Vincent Hagerup/Anette Iren Langås Larsen 

 Helsedirektoratets arbeidsgruppe for revidering av Handlingsprogrammet for 

palliasjon i kreftomsorgen:  Per-Arne Jakobsen 

Regnskapsfirma 
NPF bruker som tidligere styreperiode Sparebank 1 Regnskapshuset SMN A/S, avd. Røros, 

Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros.  Revisor er Terje Talseth Gundersen.   

NPF er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund.  

Medlemmer 
Medlemmer:  Pr 22.juni  2022 har NPF  543 medlemmer. Kontingenten er på kr 579,- pr år. 

Medlemskapet inkluderer: 

 Abonnement på tidsskriftet «Omsorg» som kommer ut 4 ganger pr år 

 Rabatt på Landskonferansen i palliasjon 

 Kollektivt medlemskap i EAPC 

NPF hjemmeside: www.palliativ.org.no 

Styremøter i perioden  
På grunn av Corona-pandemien har samtlige møter i styret blitt avholdt digitalt.   

2020:  14. september 2020 
 19. november 2020 
 15. desember  2020 
 
2021: 19. januar 2021 

 10. februar 2021 

 10. mars 2021 

 25. mars 2021 

 11. mai 2021 

 25. mai 2021 

14. juni 2021 

1. september 2021 

27. september 2021 

5. oktober 2021 

17. november 2021 

13. desember 2021 

  

http://www.palliativ.org.no/


2022: 10. januar 2022 

 15. februar 2022 

 16. mars 2022 

 19. april 2022 

 2. juni 2022 

 13. september 2022 

Aktiviteter i perioden: 
Samarbeid med Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) 

Det har i styreperioden vært et tett og kontinuerlig samarbeid med Norsk Forening for 

palliativ medisin i planleggingen for å arrangere Landskonferansen i palliasjon.  Samarbeidet 

om Landskonferansen er omfattende, med oppstart umiddelbart etter avholdt konferanse 

og pågår gjennom hele styreperioden.  Landskonferansen avholdes annethvert år, og de to 

foreningene har vekselvis ansvaret for å lede Hovedkomiteen og dens arbeid.  NPF har i 

denne perioden hatt ansvaret for å lede komiteens arbeid. Utover dette er begge foreninger 

likt representert i Hovedkomiteen i tillegg til en Lokalkomite og representanter fra de 

Regionale kompetansesentrene i Lindrende behandling.   

 

Nordisk samarbeid 

NPF holder kontakt med de nordiske foreningene og spesielt med Foreningen for palliativ 

indsats i Danmark.  NPF har deltatt med 2 representanter for deres Landskongress og 

tilsvarende deltar 3 representanter på vår Landskonferanse.  Det har vært 

mailkorrespondanse med  svenske «Nationella rådet for palliativ vård».  

 

Deltakelse i Offentlige råd og utvalg  

NPF har en representant i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for revidering av 

Handlingsprogrammet for palliasjon i kreftomsorgen.   

NPF er representert med 2 representanter i Helsedirektoratets Referansegruppen for 

oppfølging av Meld. St. 24 Lindrende behandling og omsorg.  Det har vært avholdt 4 møter i 

referansegruppen.   

NPF har oppnevnt 1 representant i Referansegruppe for opprettelse av ny spesialitet i 

palliativ medisin.   

Offentlige høringer: 

Styremedlem Ellen Bugge har ledet NPF sitt arbeid med høringsuttalelser.  Det har i 

styreperioden blitt avgitt høringsuttalelse i følgende saker:  
 

22.09.2020 Høringsuttalelse til Stortingets behandling av Meld. St. 24 (2019-2020), 

Lindrende behandling og omsorg, samt muntlig høring i Stortingets 

sosialkomite den 

10.10. 2021 Høringsuttalelse til «Utkast til Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» 

18.11. 2021 Høringsuttalelse til «Faglige råd for forhåndssamtaler» 



27.04.2022 Høringsuttalelse til «Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften 

og trygderefusjonsforskriften» 

Deltakelse/representasjon konferanser 

Digital deltakelse på EAPC sin konferanse ved Aart Huurnink.  Per-Arne Jakobsen og Odd 

Arne Skogen deltok på Den nationale palliative kongress, Danmark.   

 

Landskonferansen 2022 

Deltakelse i Hovedkomiteen for Landskonferansen er en viktig og arbeidskrevende oppgave 

for styret i NPF. I denne styreperioden har medlemmene Per-Arne Jakobsen, Odd Arne 

Skogen og Anita Bøe Lagos deltatt.  Bente Baklund har ledet komiteen og derav også krevd 

noe ekstra ressurser.  NPF og NFPM har ansvaret for å lede komiteen annethvert år. 

Landskonferansen 2020 måtte utsettes til mars 2021 pga Covid-19.  Derav kom arbeidet med 

konferansen 2022 sent i gang.  De respektive styrene måtte også ta stilling til om hvorvidt og 

i hvilket omfang det var realistisk å arrangere en ny konferanse allerede september 2022.  

Det ble etter hvert enighet om å arrangere en noe mindre ambisiøs konferanse. Det har i 

Hovedkomiteen ikke vært deltakelse av representanter fra Regionalt kompetansesenter, 

men en faglig kompetent Lokalkomite har bidratt betydelig.   

  

Avholdte møter i Hovedkomiteen 

Alle møter har blitt avholdt digitalt bortsett fra 1 samling i Molde for befaring av lokalene. 

Det er en foretrukket arbeidsform å holde møtene digitalt også i de periodene som man ikke 

er hindret av Covid-19.    

2021: 20.januar 2021 

 04.februar 2021 

 09.mars 2021 

 14.april 2021 

 13.mai 2021 

 14.juni 2021 

 06.september 2021 

 18.oktober 2021  Heldagssamling på Hotel Seilet, Molde for befaring 

 16.november 2021 

 16.desember 2021 

2022: 13.januar 2022 

 23.februar 2022 

 22.mars 2022 

 25.april 2022 

 25.mai 2022 

  

Andre aktiviteter 

 Årsregnskap for 2020 og 2021 er styrebehandlet og fremlegges på 

Generalforsamlingen 

 Det har i perioden vært et betydelig arbeid knyttet til 

medlemslister/medlemsavgifter og samarbeidet med Fagbokforlaget.  Det er 



påbegynt arbeid med å få tilgang til egne medlemslister for lettere å kunne 

kommunisere med medlemmene 

 Det er opprettet en Facebook side for en mer «uformell» kommunikasjon med 

medlemmene 

 

Regnskap/økonomi 

Årsresultat for NPF var 80 633 i 2020 og 718 355 i 2021.  Inntekter fra Landskonferansen er 

vanligvis et viktig økonomisk tilskudd til NPF og vi påregner derfor et underskudd de årene vi 

ikke arrangerer landskonferanse.  Dette ble annerledes i året 2020-21, da Landskonferansen 

pga pandemien ble utsatt til mars 2021. Det var stor usikkerhet knyttet til hvorvidt den ble 

arrangert, i hvilket format og med hvilke økonomiske konsekvenser (bl.a. pga force 

majeure).  Muligheten for å stå igjen med et betydelig økonomisk tap fra regnskapet fra 

konferansen var overhengende, og det var med lettelse vi erfarte at dette ble unngått.  

Resultatet viste da et overskudd fra Landskonferansen 2021 som ble avholdt digitalt.  

Deltakerne fra 2021 refunderes som følge av dette på deltakeravgiften ved påmeldingen til 

Landskonferansen 2022.  NPF har også som følge av dette overskuddet kunnet legge opp en 

«buffer» for fremtidige Landskonferanser.   

 

Den største utgiftsposten for styret i NPF har vanligvis vært møtevirksomhet.  Da man 

tilstreber en best mulig dekning av representanter fra hele landet, må det bli kostbart å 

møtes fysisk. Disse utgiftene er redusert til et minimum da vi har hatt alle møter digitalt 

(Join, zoom, Teams).  Digitale møter var helt nødvendig i starten av styreperioden pga Covid-

19, men etter at restriksjonene har blitt avviklet har vi likevel valgt å fortsette av praktiske og 

økonomiske hensyn.  Styret vil likevel formidle til kommende styre at man bør tilstrebe ett 

møtepunkt fysisk pr. halvår.   

 

Strømmen 29.juni 2022 

For styret i NPF 

 

 

Bente Baklund 

Leder 

 


