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Samarbeidsavtale
Mellom NoRrLCo og rlansac and Hollister Norge

(heretter kalt t)&H Norge )

Innledning
NORILCO samarbeider med flere leverandørcr av stomiutstyr og flere bandagister.
Formålet med denne avtalen er å rcgulere dette samar-beidet-

Åvtalens formål og mål for samarbeidet
Formålet med arrtalen er å operasjonalisere NORILCOS sarnarbeid med leverandører av
stomi- og reservoarprodukter og sette rammer for samarbeidet, herunder fastsette må|,
tydeliggj øre partenes roller, oppgaver og ansvarsområder.

Partenes felles måtr er å bidra til å bedre livskvaliteten for dern som er, eller skal bli stomi-
eller reservoaroperefi og deres pårørende.

Forholdet rnellom partene
NORILCO er en selvstendig og uavhengig pasientorganisasjon med egnc vedtekter, og det
er viktig at samarbeidet avspeiler dette. Derfor må partene akseptere ui *uo i enkelæ saker
kan ha ulikt standpunkt.

samarbeidet forutsetter giensidige forpliktelser og tillit mellorn parteire,

Reguleringer av samarbeidet
Et vilkår far samarbeidet er at NORILCO og D&H Norge følger norsk lov,
Innsamlingskontrollens retningslinjer og Kreftforeningens etiske retningslinjer. partene
anerkjeirner videre at NORILCo er en produkt-nøytral brukerorganisasjon. 

-

§amarbeirlsområrler
Stomi- og reservoaroperede, mags- og tarmkrefuarnrnede og deres pårørendes behov,
erfaringer CIg synspunkter skal legges til grunn for samarbeidet. partene skal arbeide {or å
mobilisere pasienter og pårørendes ressurser og handlekraft og synliggiøre pasienters og
pårørendes utfordringer og erfaringer. Partene vil i fellesskap søke å gi enkeltp.rson*i*,.tighet
til å delta i sosiale fellesskap med andre sorn er stomi- og rsseryoaropererie samt rnage- og
tarmkreftrarnmede, og på den måten bidra både til erfaringsutveksling, solidaritet og
livskvalitet.

Pafiene samarbeider onl
r Annonsering i NORILCO-n)'II og på nettsiden norilco.no

' Gjerrnomføring av enkeltprosjekter



6. NORILCOs hovedansvar

NORILCO forplikter seg, giennom denne avtalen, til følgende:

. l'ilgiengeliggiøring av kontaktopplysningene til samarheidspartner til
distiiktsavdelinger og ungdornslag slik det kan etableres lokale samarbeid imenl'or

rarnmene for denne avtalen.
. Tilgiengeliggjøring av medlemsbladet NORILCO-nytt for annonseringsavtale ibr et år

al/ gangen.

. Informere om samlinger og prosjekter i regi av NORtrLCO-

. Tilby annonsertng på nettsidene til fioreningen.
o Mulighet for deltakelse på sentrale alrangementer og samlinger.

D&H Norges hovedansvar

D&H Norge forplikter seg, gjennorn denne avtalen, til følgende:

. Tilgiengeliggjøring av kontaktinfonnasjon for NORILCOs distriktsavdelinger og

andre lokale ledd.
. Bestilling og (iøp av Annonser i NORILCO-nytt og på aettsidene på årlig basis for

minimurn kroner 89 760,-
r Økonornisk støtte til prosjekter som D&H Norge finner relevante inncnfor rammeile

av denne avtalen.
r Økonomisk eller praktisk støtte til an'angementer i regi av NORILCOs

distriktsavdelinger sorn D&H Norge deltar på.

Årena fsr samhandling
NORILCO og D&H Norgc forplikter seg til giensidig formidling og avklaring av

aktiviteter og arrangementer. Det skal gjennornføres minst to årlige sarnarbeidsmøter

mcllom partene hvor siste års samarbeid og resultater blir evaluert og rarnmer for neste års

økonomi og samarbeid blir diskutert.

Prosjektsamarbeid
Det er mulighet for å inngå samarbeid rundt enkeltprosjekter som ikke er omfåttet av

denne avtalen. tr så tilfelle skal det leveres en konkret søkuad til D&H Norge, og

D&H Norge skal krediteres i prosjektets aktivitet eller resultat.

10. Åvtalens varighet
Avtalen gjelder fra tidspunkt for undertegning og ett år frem, rned mål om årlig
forlengelse. Avtalen kan sies opp med 6 rnåneders skriftlig varsel. Ved oppsigelsc av

avtalen kan partene avtale at den skal fortsette å gfelde inntii ny avtale foreligger,

begrenset til 12 måneder etter at oppsigelse er gitt.

11. Gjennomsiktighet
Ilenne avtalen publiseres på NORILCOs nettsider. Medlernmer og andre

samartreidspartncre som etterspør detaljer rundt samarbeidet skal få dette tilgiengeliggiort
uten unødig opphold.
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12, Tvisteløsning
Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av aytalen her, kan hver av partene keve
forhandlinger. Dersom partene ikke er kommet til enighet innen fire uker stter at en pafi
har krevd forhandlinger, skal spørsmålet avgiøres av en uavhengig juridisk oppmann sorn
partene oppnevner i fellesskap. Hvis partene ikke kan bli enige om oppmånn, kaR hver av
partene bringe uenigheten inn for de ordinære domstolene. Begge parter vedtar Oslo
tingrett som reft vemeting.

13. Kontaktpersonsr
Henvendelser vedrerrende deme aytalen rettes til:

Kontaktpersor for Dansac and Hollister Norge er:
Business Unit Manager Norge
Eirik Hansen
tlf.: : +47 95 20 {i? 61

e-pcst: eirik.hansen@hollister-com

Kontaktperson for NORILCO er:
Daglig leder
Martin Kaasgaard Nielsen
Tlt: 48502511
e-post : martin@norilco.no

Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

osto, den ?tr/a J,riS
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For NORILCOJ"
Thornas Nylund

For Dansac and Hollister Norge
Eirik Hansen

Vedlegg 1: Kteftforeningens Etiske retningslinjer
(https:/lkreftforenineen.nolGlobaU0glfq20KreftforeningenlEtiskeYq?Oretningslinjer%20vedta
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Vedlegg 2: Priser for annonsering 2015


