
 

 

                    Espeland 15.09.22 
 
Innstilling til nytt styre i FBIN  
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i FBIN for perioden 2022-2024 er klar. 
Valget skal gjennomføres på landsmøtet til FBIN i november 2022. 
 
FBINs styre består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.                                          
Styreleder og varamedlemmer velges for 2 år. De øvrige styremedlemmer velges for 4 år. 
 
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styret:  
 

Christine Myhre Bråten Leder Ny (2 år) 

Pål Osjord Midbøe Styremedlem  Ny (4 år)   

Lisa Kristine Wergeland Wang Styremedlem Ny (4 år)   

Inger Kjersti Myrstad Styremedlem  Ny (4 år) 

Rebecca Mosling Varamedlem Ny (2 år) 

Geir Ulfsby Varamedlem Ny (2 år) 

Kjetil Kjær Andersland Styremedlem På gjenvalg (2 år) 

Anders Emil Ask Varamedlem På gjenvalg (2 år) 

 
Øvrige styremedlemmer (ikke på valg) 
 
Beathe Monstad Herfjord Styremedlem  2 år igjen av 4-årsperioden 

Ståle Hevrøy Styremedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 

 
Gjertrud Hauan Behringer Leder Går ut av styret 

Katrine Ree Holmøy Styremedlem Går ut av styret 

Anita Julshamn Melkvik Styremedlem Går ut av styret 

Martin Gjesdal Bergmann Varamedlem Går ut av styret 

 
 
Valgkomiteen har bestått av:  
Marianne Oppi Espeland, Anne Rømcke, Anita Barlund og Merete Frustøl. 
 
 
 
Se neste side for en presentasjon av kandidatene som er på valg til FBINs styre.  
 



 

 

 
 
 
Christine Myhre Bråthen (innstilt som styreleder) 
 
Jeg heter Christine Myhre Bråthen, er 48 år gammel og bor i Hønefoss. Jeg er gift med Kåre- 
Magnus. Vi har 2 gutter, Sigurd på 14, og Martin 10 år. Begge er blødere av moderat grad. Jeg har 
også en jente-Johanne som er 18 år. Jeg og søsteren min er begge bærer av blødersykdommen, 
og har vokst opp med en far som var bløder. Av yrke er jeg sykepleier, og jobber i dag som 
kommunalsjef for Helse og omsorg i Ringerike kommune. Jeg er opptatt av å utvikle gode helse og 
omsorgstjenester. I dette ligger det også å legge til rette, for at innbyggere bruker sine ressurser, 
og lærer å mestre egen hverdag slik at de blir mest mulig selvhjulpne. Jeg er opptatt av at barn 
med blødersykdom og familiene deres, får leve så normalt 
som mulig. 
Vi er en aktiv familie som bor på et småbruk, og bruker naturen rundt oss med de muligheter hver 
årstid gir. Vi ønsker at barna våre skal lære å mestre egen sykdom, og leve så normalt som mulig, 
med en åpenhet om at de lever med en livslang sykdom. Dette er viktig enten om du er bløder, 
eller er bærer av blødersykdom. Forskning, kunnskap og utvikling av nye behandlingsformer gir 
frihet og bedre helse med mindre senskader. 
Som familie har vi hatt mye glede av Bløderforeningens ulike aktiviteter, vi har lært mye og blitt 
kjent med mange hyggelig mennesker. Foreningens sommerleir har i mange år vært et av 
sommerens høydepunkter. Jeg har vært med i styret i Bløderforeningen i to år og jeg synes det har 
vært både lærerikt og givende å være med. Det er med en blanding av spenning og glede jeg har 
takket ja til å stille til valg som ny leder, men sammen med de engasjerte og dyktige 
styremedlemmene så føler jeg meg trygg på at vi også de neste to årene skal kunne gjøre en god 
jobb for foreningens medlemmer. 
 
 
Pål Osjord Midbøe (innstilt som styremedlem) 
 
Pål Osjord Midbøe, 53 år, jobber som stasjonsleder på Karmøy ambulansestasjon i Helse-
fonna. Jeg bor i Skudeneshavn og har 3 barn , to jenter (18 og 24 år) og en gutt på 28. Jeg 
er skilt og er kjæreste med Hege som har 3 gutter. 
Jeg har Hemofili B alvorlig grad. 
På fritiden er jeg aktiv i Lion`s club Skudeneshavn, styremedlem i Skude live music club, 
styremedlem i Skudefestivalen og er spinninginstruktør. Ellers går fritiden med til familie, 
venner og trening (styrke og sykkel) 
 
 
Lisa Kristine Wergeland Wang (innstilt som styremedlem) 
 
Mitt navn er Lisa, jeg er 30 år og bosatt i Hokksund sammen med samboer og 2 barn på 4 
og 9 år.  
Til daglig jobber jeg i ambulansetjenesten for Oslo universitetssykehus og er stasjonert på 
Oslo Vest. 
På fritiden er vi en veldig aktiv familie som reiser mye både inn og utland, og i hverdagen 
driver jeg med crossfit og løping.  
Selv er jeg bærer, og har en sønn med hemofili B faktor 9, mild grad.  



 

 

Selv om Lucas er mild har vi hatt flere tilfeller av blødninger i ledd og litt andre ting, slik at vi 
nå har fått dispensasjon til at jeg behandler han hjemme med faktorkonsentrat ved behov. 
Dette innebærer mye sykehus for oss selv om han er mild, og vi har også vært gjennom 
operasjon på Rikshospitalet og kjent mye på hvordan det er å navigere seg gjennom et 
helsevesen med denne kroniske sykdommen.  
Jeg tror og håper jeg kan bidra til mye positivt gjennom FBIN´s styre, også ift personer med 
mild grad.  
 
 
Inger Kjersti Myrstad (innstilt som styremedlem) 
 
Jeg heter Inger Kjersti Myrstad. Jeg er 41 år gammel og bor i Oslo med mann og to barn, en 
jente og en gutt. Gutten min har Hemofili B moderat grad. Jeg er selv bærer. 
Til daglig jobber jeg som sykepleier i blodbanken. 
 
 
 
Kjetil Kjær Andersland (innstilt som styremedlem) 
 
Kjetil Kjær Andersland, 37 år. Bosatt i Oslo og arbeider som politisk journalist i Dagbladet.                
Er selv bløder; Hemofili A, alvorlig grad.  
Har vært med som styremedlem i FBIN sitt styre siden 2018. 
Jeg ønsker bidra til at Bløderforeningen har et medlemstilbud for alle blødere og pårørende 
på tvers av aldersgrupper. Som styremedlem vil jeg fortsette arbeidet med å skrive for 
Blødernytt og nettsiden. Min ambisjon er at vi skal bli enda bedre på å oppdatere 
medlemmene på det som skjer i foreningen og bløderverden forøvrig. Jeg er også sterkt 
engasjert i å sikre blødere best mulig behandling, særlig gjennom å være tett på 
anbudsprosessene for legemidler. 
 
 
 
Geir Ulfsby (innstilt som varamedlem) 
 
Jeg heter Geir Ulfsby, er 65 år, gift og bor i Tønsberg. Jeg er utdannet siviløkonom og jobber 
med finans i et elektronikkselskap i Drammen. Jeg er bløder, hemofili A i moderat grad, og 
har levd greit med det inntil jeg fikk inhibitor for noen år siden. Jeg blir nå behandlet 
profylaktisk med Hemlibra og kan igjen leve et normalt aktivt liv. Jeg ønsker bidra til at 
Bløderforeningens arbeid fortsatt skal positivt påvirke livskvaliteten til blødere og deres 
pårørende. 
 
 
 
Anders Ask (innstilt som varamedlem) 
 
Mitt navn er Anders Ask. Jeg er 49 år og bor på Røa i Oslo. Jeg er gift med Hege og vi har barna 
Emil på 8 år og Maren på 6. Sønnen vår har hemofili A (alvorlig) og det fikk vi vite i forbindelse 
med fødselen. Jeg er utdannet siviløkonom og jobber til daglig i Ruter - kollektivtrafikkselskapet for 
Oslo og Viken. Jeg har noe tidligere styreerfaring fra et større boligsameie og fra barnehagen 
barna våre går i. 



 

 

På fritiden liker jeg å være i naturen med familien - i skogen, på fjellet eller ved sjøen. Vi setter stor 
pris på både vennskap og fellesskap med andre bløderfamilier og har opplevd arbeidet til FBIN 
som svært verdifullt – ikke minst gjennom deltakelse på sommerleir i Danmark siden 2015.                 
Jeg har vært varamedlem de siste 2 årene og har i denne perioden bidratt i arbeidet med å 
arrangere sommerleiren. Jeg håper og ønsker å kunne bidra i styrearbeidet på en god måte! 
 
 
 
 
Rebecca Mosling (innstilt som varamedlem) 
 
Jeg heter Rebecca Mosling, er 24 år og er fra Spydeberg. 
Nyutdannet sykepleier, vært innom akutt hjerneslag på Ullevål sykehus, men per nå jobber 
jeg på barnepost1 på Rikshospitalet. Trives veldig godt både i Oslo og som sykepleier. 
På fritiden liker jeg å trene styrketrening, quiz på lørdager, synger og spiller piano når jeg får 
mulighet i en ellers travel hverdag. 
Selv er jeg bærer av hemofili A og har en bror med hemofili A alvorlig grad.  
 
 
 
 


