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1. STYRETS SAMMENSETNING I 2017


Styret ble valgt på årsmøtet som ble avholdt den 17.mars 2017.


2. MEDLEMSTALL


Avdelingen hadde per 31.12.2017 følgende medlemmer:


* Kampanjemedlemmer er medlemmer som er innmeldt på slutten av 2017, og betaler en liten 
kontingent. 


Avdelingen har følgende lokale æresmedlemmer: Ninny Jensen


3. STYRETS OPPSUMMERING AV ÅRET


NORILCO Nordland  har avholdt 6 styremøter i perioden, og behandle 58 saker.  

På årsmøte 17. mars 2017 ble følgende mål og tiltak vedtatt: NORILCO Nordland skal i 2017 
videreutvikle likepersontjenesten og etablere ungdomsgruppe. Dette skal gjøres gjennom følgende 

Rolle Navn Funksjonsperiode 
Årstall fra - til

Styreleder Else Lindvig 2013- d.d

Nestleder/sekretær Eirik Jakobsen 2017 - d.d

Kasserer Hans- Tore Larsen 2016- d.d

Likepersonsleder Ninny Jensen 2016-d.d.

Styremedlem Carina Hugdal 2016-d.d

Styremedlem Tore Kosmo 2017-d.d

Varamedlem Mona Haugene 2016-d.d

Varamedlem Sverre Frostmo 2016-d.d.

Ungdomsrepresentant Kristian Røsnes Hansen 2017-d.d

Medlemskategori Antall

Betalende hovedmedlemmer 327

Betalende bedriftsmedlemmer 10

Antall likepersoner 14

Antall kampanjemedlemmer 8 *
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tiltak: Videreføre arbeidet med å få opp antall besøk/likepersonsamtaler, videreføre arbeidet med 
etablering av arkiv og arrangere medlemsmøter både i nord, sør og midtfylket.  

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak ved å arrangere medlemsaktivitet både i sør, midt og 
nordfylket. Det har vært avholdt temadager om stomi sammen med leverandører flere steder i 
fylket. Det har vært flere medlemstreff m/julemiddag  og medlemsmøter hvor den gode samtalen 
rundt bordet har vært hovedsaken. Oppmøte på medlemsaktivitetene har vært som forventet.  

Ungdomsgruppen ble etablert i februar 2017 med et interimstyre. De har tatt ett styremøte, og en 
medlemsaktivitet i 2017. 

Lokallaget i Ofoten har hatt ett styremøte.  Medlemsaktivitetene i Ofoten er med i oversikten på 
side 4/5.  

Det har vært arrangert styrekurs for det nye styret hvor roller og ansvarsfordeling var tema. 
Handlingsplanen er aktivt i bruk på hvert styremøte, hvor vi sjekker ut aktiviteter og planlegger nye. 

Vi har hatt 48 likepersonsamtaler og 18 telefonsamtaler i 2017. Dette er en betydelig økning, 
sammenlignet med 2016.  

Fem nye medlemmer har vært på likepersonkurs høsten 2017, og er nå godkjent som likeperson. 

Vi har hatt noen færre medlemsaktiviteter  ledet av en likeperson i 2017 enn vi hadde i 2016. 

NORILCO Nordland inngår i likepersontjenesten ved Vardesenteret ved Nordlandssykehuset hvor 
en likeperson tar jevnlige vakter. Vår likeperson ved Vardesenteret er også brukerrepresentant i 
styringsgruppen for Vardesenteret.  

NORILCO Nordland inngår, sammen med 20 andre brukerorganisasjoner i Nordlandssykehusets 
pasient-og pårørendetorg, og flere personer fra oss går jevnlige vakter der.  

Vi har hatt informasjonsmøter med helsepersonell og delt ut kontaktinformasjon ved 
Nordlandsykehuset i Bodø, Narvik sykehus, Vefsn kommune, Ballangen kommune, Fauske 
kommune, Narvik kommune og Bodø kommune.  

NORILCO Nordland har hatt en sak i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset hvor vi fikk 
gjennomslag for opprettholdelse av stomipoliklinikken. Sammen med NORILCO i Finnmark og 
Troms har vi hatt en sak i brukerutvalget i Helse Nord, hvor vi ber om at helseforetaket sørge for at 
det ansettes flere stomisykepleiere for å gi stomiopererte i nord en bedre oppfølging. 
Brukerutvalgets vedtak: De ber fagdirektøren i Helse Nord om å følge opp saken på en adekvat 
måte.  

NORILCO Nordland har et svært godt samarbeid med Lærings-og mestringssenteret ved 
Nordlandssykehuset, og på et av våre samarbeidsmøter ble vi oppfordret til å gi innspill til 
Nordlandssykehusets utviklingsplan. Vi har sendt et innspill om at de også i fremtiden må 
opprettholde stomipolikinikkken og arrangere jevnlige lærings-og mestringskurs slik at 
stomiopererte får en best mulig oppfølging, også etter sykehusoppholdet. Det er viktig at vi som 
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brukerorganisasjon gjør sykehusene oppmerksom på at stomiopererte er en forholdsvis liten 
kronikergruppe som fortsatt må få oppfølging fra spesialisthelsetjenesten ved sykehusene.  

NORILCO Nordland har hatt flere medieoppslag i 2017.  

Pr desember 2017 er det 76 medlemmer i vår gruppe på Facebook, en økning fra i fjor 

Styret kan totalt sett se seg fornøyd med det arbeidet som er gjort i 2017.  

4. REPRESENTASJON 

Avdelingen har følgende representanter i utvalg, ekspertgrupper: 

5. AKTIVITETER LEDET AV EN LIKEPERSON


Navn på representant Utvalg/arena der rep. deltok Antall møter

Else Lindvig Styringsgruppe Vardesenteret 2

Else Lindvig Hovedstyret 4

Else Lindvig (vararepresentant) REK Sør-Øst. Regional komitee 
for medisinsk og helsefaglig 
forskning 

0

Ninny Jensen Samarbeidforum LMS 3

Else Lindvig Samarbeidsforum Kreftforeningen 2

Dato/klokkeslett Antall 
deltakere

Beskrivelse Ansvarlig likeperson

5.04.2017 15 Medlemsmøte i Narvik i samarbeid med 
Dansac. Temaet var kosthold og 
stomipleie. 

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

23.05.2017 10 Medlemstreff i Narvik. 
Sommeravslutning med god mat og 
prat.

Hans Ursin, Reineveien 9, 
8515 Narvik.Tlf 95831779 
hansursin@yahoo.no

31.05.2017 28 Temamøte om stomi i Mosjøen i 
samarbeid med Coloplast. Målgruppen 
var både helseprsonell og medlemmer. 

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

14.06.2017 13 Medlemsmøte i Bodø. Temaet var 
solbeskyttelse av huden. 

Else Lindvig, 
Hålogalandsgata 22 B, 8003 
Bodø. Tlf 90868536 
else.lindvig@hotmail.com

31.08.2017 32 Temamøte om stomi på Fauske sammen 
med ConvaTec.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

21.09.2017 21 Temamøte om stomi i Narvik sammen 
med ConvaTec

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no
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6. INFORMASJONSARBEID OG PROFILERING

For eksempel foredrag, informasjonsarbeid/stand for helsepersonell/skole


28.09.2017 5 Medlemstreff på Peppes Pizza i Bodø 
med mat og en god prat.

Mona Haugene, 
Nordstrandveien 58B, 8012 
Bodø. Tlf 90637254 
mona.mi@hotmail.com

1.11.2017 6 Medlemstreff på Peppes Pizza i Bodø 
med mat og en god prat.

Mona Haugene, 
Nordstrandveien 58B, 8012 
Bodø. Tlf 90637254 
mona.mi@hotmail.com

7.11.2017 9 Julemøte m/middag på Andenes Anne-Lise Engvik, 
Røsslyngveien 9, 8480 
Andenes. Tlf 95842707 
alengvik@online.no

15.11.2017 8 Julemøte m/middag i Mosjøen Rita Forsland, Skalandsjøen 
5, 8664 Mosjøen. Tlf 
91841329 
rotaforsland@hotmail.com

21.11.2017 12 Julemøte m/middag i Mo i Rana Arild Strøm, Laukstø 8, 8614 
Mo i Rana. Tlf 92400138 
arild.strom@mekonomen.no

29.11.2017 12 Julemøte m/middag i Narvik Hans Ursin, Reineveien 9, 
8515 Narvik.Tlf 95831779 
hansursin@yahoo.no

29.11.2017 28 Julemøte i Bodø m/middag Else Lindvig, 
Hålogalandsgata 22 B, 8003 
Bodø. Tlf 90868536 
else.lindvig@hotmail.com

Dato/klokkeslett Antall 
deltakere

Beskrivelse Ansvarlig likeperson

Dato Antall 
tilhørere

Beskrivelse

20.01.2017 10 Stand for helsepersonell i Stormen 
bibliotek samarbeid med Bandasjist1.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

4.04.2017 15 Informasjon til helsepersonell i 
Ballangen kommune.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

4.04.2017 14 Informasjon til elever ved VG2 
omsorgsarbeider i Narvik.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

5.04.2017 15 Informasjon til helsepersonell ved 
Narvik sykehus.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

	 	 �5

mailto:mona.mi@hotmail.com
mailto:mona.mi@hotmail.com
mailto:alengvik@online.no
mailto:rotaforsland@hotmail.com
mailto:arild.strom@mekonomen.no
mailto:hansursin@yahoo.no
mailto:else.lindvig@hotmail.com
mailto:ninny-j@online.no
mailto:ninny-j@online.no
mailto:ninny-j@online.no
mailto:ninny-j@online.no


7. MEDIEOMTALE


I 2017 har vi hatt flere oppslag i media.


I forbindelse med oppstart av ungdomsgruppen i NORILCO Nordland var det oppslag 
både i VOL - Vesterålen Online og SortlandsAvisa. 


I forbindelse med markering av mage-og tarmkreftdagen i mars hadde vi et oppslag i 
Avisa Nordland hvor Else Lindvig fortalte sin tamkrefthistorie og viktigheten av å 
innføre masseundersøkelse. 


I forbindelse med etablering av pasient- og pårørendetorget ved Nordlandssykehuset 
hadde vi et oppslag i Avisa Nordland hvor Else Lindvig og en fra en annen 
brukerorganisasjon ble intervjuet. 


I forbindelse med tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Ninny Jensen var det 
oppslag både i Avisa Nordland, Bodø NU, VOL - Vesterålen online og i NORILCO Nytt. 


I et oppslag i Dagbladets magasin 7.12.2017 ble Ninny Jensen intervjuet om det å 
være likeperson. 


8. OPPTRYKKET MATERIELL FOR AVDELINGEN


NORILCO Nordland bruker NORILCO´s brosjyre og trykker opp klistremerker med 
kontaktinformasjon som limes på.


9. ØKONOMI


Signert regnskap for perioden er lagt ved årsmeldingen.


10. Styrets forslag til mål for 2018


NORILCO Nordland skal:


 Fortsatt gjennomføre medlemsaktiviteter i nord, sør og midtfylket.  

Utvikle samarbeid med andre brukerorganisasjoner gjennom felles møter/

1.06.2017 3 Informasjon til helsepersonell i Vefsn 
kommune.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

2.11.2017 8 Stand for helsepersonell i Stormen 
bibliotek i samarbeid med 
Bandasjist1.

Ninny Jensen, Terneveien 2, 
8003 Bodø. Tlf 90733117. 
ninny-j@online.no

Dato Antall 
tilhørere

Beskrivelse
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aktiviteter.  

Være i dialog med helsemyndighetene om utvikling av et bedre tilbud om oppfølging 
av stomiopererte i nord.  

11. DATO OG SIGNATUR 
Årsmeldingen må signeres av styrets leder, eller to av styrets medlemmer. 

Bodø, 4.april 2018. 

…………………………………                         

Else Lindvig. Leder       

Vedlegg:  

• Protokoll fra årsmøte. 

• Signert regnskap. 

• Revisorberetning. 

• Rapport fra likepersonsamtaler. 
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