Hovedstyrets beretning for året 2018

Innledning
Hovedstyret har i 2018 arbeidet i tråd med formålsparagrafen, vedtektene og gjeldende
handlingsplan. Dette arbeidet gjøres gjennom stor innsats på alle nivåer i organisasjonen. Det er vår
felles innsats, i distriktsavdelingene og sentralt som gjør oss sterke og robuste.
Aktiviteten i distriktsavdelingene og på de sentrale samlingene er viktig. Det er der vi møter
medlemmene, og kan lytte til deres erfaringer. Som tillitsvalgte kan vi bringe disse erfaringene videre
i politisk påvirkningsarbeid for å ivareta medlemmenes interesser, og i samarbeid med
helseinstitusjoner. Å ivareta medlemmene er vårt hovedoppdrag, og vi mener at hovedstyrets
beretning for perioden viser at vi er en aktiv organisasjon med et variert tilbud som når mange
medlemmer.
Jeg ønsker dere alle en god lesning

På vegne av hovedstyret

Jane Halvorsen

Hovedstyret
Styret hatt følgende sammensetning i 2018:
Jane Halvorsen

Akershus

Styreleder, AU

Odd Magne Bekkelund

Oslo

Nestleder, AU

Thomas Rikardsen

Oslo

Leder av NORILCOs Ungdom, AU

Bente Løkaas

Sør-Trøndelag

Styremedlem

Ronald Robertsen

Oslo

Styremedlem

Annlaug Årflot

Romsdal

Styremedlem

Else Lindvig

Nordland

Styremedlem

Asbjørn Endresen

Sunnmøre

1. varamedlem

Anett Arnesen

Vest-Agder

2. varamedlem

Det er avhold 4 ordinære styremøter i 2018. I tillegg er det gjennomført e-post møter i saker som har
krevd raske avklaringer. Hovedstyret har behandlet 42 saker.

Arbeidsutvalget (AU)
AU har bestått av styreleder, nestleder, og et tredje medlem utpekt av og fra HS. Utvalget har fungert
som saksforberedende for hovedstyret, med daglig leder Simen Brændhaugen som sekretær.

I 2018 hadde AU følgende sammensetning:
Leder: Jane Halvorsen
Nestleder: Odd Magne Bekkelund
NU leder: Thomas Rikardsen

I 2018 ble det avholdt 4 møter i 2018 og AU behandlet 23 saker.

Sekretariat og administrasjon
Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:
-

Simen Brændhaugen, daglig leder, hele 2018

-

Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt organisasjonskonsulent, hele 2018

-

Ina Merkesdal, fast ansatt rådgiver for likepersonstjenesten, hele 2018

-

Margrethe Gustavsen, vikariat for å dekke inn sykefravær. Frem til mai 2018 i varierende
stillingsstørrelse, 50 % til 40 %.

-

Malin Svinndal, fast rådgiver, hele 2018. Svangerskapspermisjon fra oktober 2018

-

Marthe Sandli, vikariat organisasjonskonsulent, fra oktober 2018

-

NORILCOs distriktsavdelinger
I perioden har avdelingene rapportert inn følgende aktivitet og økonomi:

Tabellen viser tall fra distriktsavdelingenes årsrapporter og regnskap når det gjelder
medlemsutvikling, aktivitet, likepersoner, samtaler og regnskapstall. Dette viser svært stor aktivitet
innenfor likepersonarbeid i distriktsavdelingene. Medlemstallet er veldig stabilt fra 2017, som gjør
tallene enda lettere å sammenligne. Antall likepersonssamtaler har økt med 19 % fra i fjor, da tallet
var 1627. Vi har også økt antall likepersoner med 11 stykker, men har en liten nedgang i
aktivitetsdager vi rapporterer inn til Bufdir. I tillegg til det som fremkommer i tabellen rapporterer
distriktsavdelingene også stor innsats når det gjelder informasjonsarbeid og samarbeid med andre.

Samtlige distriktsavdelinger leverte signert årsmelding og regnskap for 2018 samt rapportering for
likepersonsarbeidet som har skjedd lokalt. I tråd med vedtatt rammebudsjett ble det fordelt 1 400
000 kr, fordelt etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte til distriktsavdelingene. Én avdeling
fikk forhåndsutbetalt 30 000 kr i 2018, slik at tilsvarende beløp ble trukket fra deres tildeling i 2019. I
tabellen kan man også se at distriktsavdelingenes samlede egenkapital har styrket seg i perioden og

økt fra nærmere kr. 4,15 millioner til kr. 4,21 millioner. Vi har sett en jevn økning av avdelingenes
midler de siste årene. I 2018 hadde altså avdelingene 191 000 kr i egenkapital i gjennomsnitt.

Sekretariatet har fortsatt arbeidet med å sende ut en kort oppdatering jevnlig til distriktsavdelingene
med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet, og har fått gode tilbakemeldinger på
dette.

Distriktsavdelingene har egen innlogging til medlemsregisteret, og redigeringsmuligheter på
nettsidene. For at distriktsavdelingene skal kunne nyttiggjøre seg av medlemsregisteret og for å
senke terskelen for å publisere på nettsiden er det ønskelig å fortsette med fokus på kursing.
Hovedstyret håper at flere distriktsavdelinger vil ta i bruk nettsidene for å informere om sine
aktiviteter.

Medlemsutvikling i perioden
Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer.
Medlemstype

2016

2017

2018

Hovedmedlemmer

4706

4819

4803

Bedriftsmedlem

103

99

75

Abonnenter

43

37

31

Kampanjemedlemmer

75

74

125

Total

4927

5029

5034

Det er flere kvinner enn menn i foreningen. Det var i 2018 56,2 % kvinner og 43,8 % menn. Dette er
tilnærmet uendret fra 2017. Gjennomsnittsalderen i foreningen er 64 år som også er uendret fra
2016. 452 av betalende medlemmer i 2018 meldte seg inn i løpet av året. Gjennomsnittsalderen til
nye medlemmer i 2018 var 57,5 år.

Kurs og samlinger
Likepersonskurs
Likepersonskurset ble avholdt 16.-18. Mars på Thon Hotel Oslo Airport. Leverandørene ble invitert til
å stå på utstillertorg, der 8 firma deltok med hver sin stand. Kurset fikk 32 søknader, 1 person ble ikke
tilbudt plass, vi mottok 3 avmeldinger, og endte til slutt opp med 28 deltakere på kurset. Av disse var
14 personer helt nye, 11 var erfarne likepersoner som ønsket faglig påfyll, og 3 deltok som

likepersonsledere. Deltakerne besto av 22 kvinner og 6 menn. Samlingen fikk gode evalueringer av
det faglige innholdet.

Storsamlingen
Storsamlingen ble gjennomført 6.-9. september på Scandic Hafjell hotell, med 180 deltakere.
13 utstyrsleverandører og bandagister deltok med stands, i tillegg til Pasient- og Brukerombudet,
Stenvolls Lykkepose, Renate Rues tips til styling og ernæring og Ansiktsmaler Jane Merethe Trolle.
Deltakerne kunne velge mellom aktiviteter i Lekeland, Maihaugen, Spa i Lillehammer
eller downhillsykling i Hafjell, i tillegg til aktivitetstilbudet på hotellet.
Innleide foredragsholdere var Steinar Husby, Leila Söderholm og Brita Scheid Bjørnstad. Samlingen
fikk jevnt over gode tilbakemeldinger, men det ble bemerket at det burde være lagt opp til at
deltakerne ble delt inn i de «vanlige» gruppene ved programstart, slik at man ble kjent med andre
familier eller deltakere på samme alder.
Samlingen ble gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer, med et driftsresultat på
-913 530 kr.

Representantskapsmøte 2018
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av representantskapsmøtet var avdelingen i Oslo i
samarbeid med sekretariatet. 19.-21. oktober 2018 ble det avholdt Representantskapsmøte på hotell
Soria Moria i Holmenkollen. Fredagen ble tradisjon tro planlagt av vertsavdelingen, og deltakerne fikk
omvisning på Akershus Festning. Mens delegatene og observatørene til representantskapsmøtet
hadde omvisning, gjennomførte NORILCOs Ungdom sin Ungdomskonferanse for første gang samme
helg som Representantskapsmøtet.
På det formelle representantskapsmøtet hadde 93 deltakere hvorav 64 av disse var delegater. På
møtet ble det blant annet vedtatt en ny handlingsplan for 2019 og 2020, rammebudsjett for
perioden, og gjort enkelte vedtektsendringer.

På søndagen ble Distriktsavdelingens time avholdt, der det ble mulighet for å dele erfaringer og
diskutere aktuelle problemstillinger i plenum. Etter dette ble det gjennomført en parallellsesjon med
introduksjonskurs til GDPR (personvern arbeid), introduksjonskurs til Office 365 og utstilling med
leverandører og bandasjister.

Urostomikonferansen

NORILCO arrangerte 28.september 2018 en urostomikonferanse i samarbeid med
Blærekreftforeningen. Formålet med arrangementet var å sette fokus på urostomibærere og deres
utfordringer. Planen var å skape en arena hvor urostomibærere kunne møte hverandre og i tillegg ha
mulighet til stille spørsmål til fagfolk. Det var nærmere 50 personer som deltok. Urolog Alexander
Schultz og stomisykepleier Marianne Stange var noen av de som holdt foredrag. Arrangementet var en
del av forskningsdagene 2018. Urostomikonferansen tiltrakk seg alt fra urostomibærere til
helsepersonell og andre fagpersoner til leverandører av utstyr.

Tarmkreftmøter
Sammen med distriktsavdelinger har det blitt arrangert tarmkreftmøter i Trondheim, Oslo, Bodø og
Stavanger. Dette er viktige møter for å sette fokus på kreftfeltet i NORILCO.

Likepersonstelefon
Ved å ringe 02013 eller 24 02 22 24 kan du taste 1 for å få snakke med NORILCOs sekretariat alle
hverdager utenom ferietid mellom kl. 10.00 -15.00, eller taste 2 for å få snakke med en likeperson alle
hverdager mellom kl. 10.00-22.00, inkludert helligdager. Tjenesten åpnet i februar 2015, og er knyttet
til Dipper abonnement.

I 2018 er det blitt besvart 71 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen, bemannet av 5
likepersoner i NORILCO; Nils Jørgen Fritzø, Jane Halvorsen, Arne Holte, Bente Løkaas og Lisbeth
Sollunn. Det er ønske om å få flere likepersoner inn på denne tjenesten i 2019.

Likepersonslogg.no
Fra og med 1. januar 2018 skulle alle samtaler og vakter av likepersoner i NORILCO registreres i vår
nye elektroniske portal for likepersonsarbeid: Likepersonslogg.no. Programmet er utviklet av Klopp,
den samme leverandøren som leverer medlemssystemet RegWeb til NORILCO. NORILCO har bistått
som pilot-tester i perioden, og har bidratt med innspill til forbedringer og tilpasninger for å gjøre
systemet så brukervennlig og tilpasset vårt bruk som mulig.
I 2018 hadde 130 av 241 likepersoner registrert seg med en bruker i portalen, og det ble gjort 1625
registreringer i løpet av året. Likepersoner som leverte sine rapporter gjennom papirskjemaene fra
2017 ble skrevet inn i likepersonsloggen uten bruker, slik at alle samtaler ligger lagret samme sted.

Kommunikasjonsarbeid
Trykksaker
Alle foreningens brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene. Det kommer stadig
inn bestillinger på brosyrer noe som viser behov.

Nettsiden
Nettsiden er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har. 60 833 personer besøkte vår nettsiden i
2018. Av disse er 60 131 nye brukere. Det var 185 051 sidevisninger på nettet. Dette vil si at hver
person var innom sirka 3 sider. De fleste som benytter nettsiden vår kommer fra google. Det vil si de
har søkt etter informasjon og funnet NORILCO gjennom søk. Sider som blir benyttet er
informasjonssidene om de ulike diagnosene. Dersom man sammenligner med 2017 får man en
stigning på 16,50% i antall brukere og 11,67% i antall sidevisninger.

Medlemsblad
Det har blitt gitt ut 6 medlemsblad i 2018. Sekretariatet har ansvaret for produksjonen av bladet, og
dette inkluderer også annonsesalget. Det har vært fokus på å få med flere faglig relevante artikler i
tillegg til informasjon om aktivitet i foreningen som kan være til nytte for våre medlemmer. Innholdet
i bladet ble i stor grad produsert av sekretariatet, samt innsendte saker fra distriktsavdelingene og
NORILCOs Ungdom. NORILCO-Nytt er svært ressurskrevende og HS anbefaler som tidligere å kutte
årlige antall utgivelser ned til fire utgaver.
NORILCO-Nytt har siden 2016 sluttet seg til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Sosiale medier
NORILCO bruker kun Facebook som sosiale medier-kanal. NORILCOs side på Facebook hadde 1103
følgere ved årets begynnelse, og har gått jevnt oppover hele året og avsluttet med 1374 følgere ved
utgangen av 2018.

Det innlegget som nådde flest i 2018 var da vi publiserte informasjon om verdens stomidag 6.
oktober. Innlegget nådde 38 907 personer og 994 personer reagerte, kommenterte eller delte
innlegget.
I perioden hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:
NORILCOs Ungdom: 427 medlemmer ved utgangen av 2018
NORILCOs «Midt i livet»: 1044 medlemmer ved utgangen av 2018
NORILCO foreldregruppe: 166 medlemmer ved utgangen av 2018

Politisk påvirkningsarbeid
NORILCO har hatt stort fokus på påvirkningsarbeid, og har lagt betydelig vekt på å fremforhandle
medlemmenes interesser opp mot helsemyndighetene i perioden samt ivaretakelse av foreningens
rammevilkår:

Representasjon og deltagelse i møter, utvalg og andre fora:
- Referansegruppe i Unge funksjonshemmede om likepersonsarbeid: 6 feb, 6 mars
- Unge funksjonshemmedes ansattenettverk: 20 feb, 16. april, 24 sept,
- Workshop med Bufdir om likepersonsarbeid: 2. mars
- Brukerseminar for Frifond: 20 mars
- Politisk nettverksmøte om utdanning med unge funksjonshemmede: 6 april og 22. juni
- Kreftforeningen representantskapsmøte: 24. mai
- Fordelingsutvalgets opplæringsseminar: 13 juni
- Kreftforeningens likepersonsutvalg: 25. sept,
- Urostomikonferansen: 28. sept
- Fagdag hos NOKAS på Gardermoen om stomi i sikkerhetskontroll: 1. nov, 8. nov,
- Informasjonsmøte fra Bufdir: 9. nov.
- Bufdirs arbeidsgruppemøte om likepersoner og likepersonsarbeid: 20. nov.

- VOFO kurs, engasjerende kursdesign: 7. nov
- Faglig referansegruppe i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
- Møte Helse- og omsorgsdepartementet ved Anne Grethe Erlandsen
- Helsenettverk, FFO
- Brukerrådet i Helsedirektoratet
- Referansegruppe i Pakkeforløp Hjem, Helsedirektoratet.
- SiS-konferanse (Bergen)
- Kontaktmøte med Montebellosenteret
- Møte med leder i NGICR – CR, Marianne Guren
- Nettverksmøte i Pårørendealliansen
- Årsmøtet i Pårørendealliansen
- Innspillsmøte Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse- og omsorgsdep.
- Kontaktmøte med Kreftforeningen
- Arendalsuka 2018
- Samarbeid med fagansvarlig for stomisykepleiutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet,Torill
Olsen
- FFOs budsjettkonferanse
- Arbeidsgruppe for modell for bevilging, Kreftforeningen
- Kontakt- og dialogmøte med HELFO
- Rådslag om pakkeforløp hjem for kreftpasienter 25.september 2018

Møteaktivitet med politikere
I forbindelse med økt fokus på oppfølging etter stomioperasjon hadde NORILCO møter med blant
annet statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Samarbeid med industrien
NORILCO har i 2018 hatt møter og informasjonsutveksling med en rekke leverandører, samt enkelte
aktører i legemiddelindustrien. Leverandører og bandagister blir invitert til NORILCO arrangementer,
både sentralt og lokalt.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
NORILCO var invitert på rådslag hos Helsedirektoratet 25.september 2018 og daglig leder Simen
Brændhaugen la frem erfaringer fra bruker- og pasientperspektivet. Når kreftpasienter er ferdig
behandlet oppstår det både forventninger, bekymringer og ønsker. Utfordringen er at de allerede
eksisterende pakkeforløpene har mest fokus på oppstarts behandlingen. Dette er viktig, men livet

etter behandlingen er vel så viktig. NORILCO ved Simen Brændhaugen er i referansegruppen for
pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Pakkeforløp hjem etableres innen 3 år.

Deltakelse i andre fora
NORILCO har deltatt på ulike arrangementer i regi av blant annet FFO og Kreftforeningen, blant annet
FFOs representantskapsmøte, Kreftforeningens seminar for brukerrepresentanter og
likepersonsutvalg, samt diverse innspills- og nettverksmøter. I 2017 har vi i tillegg hatt et økt
samarbeid med Sykepleiere i stomiomsorg (SIS) med fokus på oppfølging og opplæring av
stomiopererte. Det er etablert et samarbeid med SiS som skal føre til mer kunnskap om
stomiopererte i Norge, og det utarbeides argumentasjon og konkret politikk for å bedre
stomiomsorgen i helsevesenet. I 2017 inngikk vi et samarbeid med Blærekreftforeningen om et felles
fokus på urostomi på stomidagen i 2018. Det er i perioden vært flere møter med Landsforeningen
mot fordøyelsessykdommer (LMF) som forhåpentligvis er starten på et samarbeid om saker som
berører oss felles.

Ungdomsarbeid
NORILCOs Ungdom (NU) har i perioden opprettholdt sine 5 lokale ungdomslag, og hatt Ina Merkesdal
som sin kontaktperson i sekretariatet. Kontaktpersonen fungerer som sekretær på NUs møter, og
bidrar med administrativ forberedelse av vinterleiren. Vinterleiren ble avholdt 1.-4. februar 2018, og
internasjonale deltakere ble invitert til å være med. Hovedstyret støttet ungdomsorganisasjonen
med 10 000 kr til å dekke reiseutgifter til internasjonale deltakere. Det deltok én deltaker fra Finland.
Ungdomskonferansen ble avholdt 19. Oktober, dagen før NORILCOs representantskapsmøte. NU har
godt samarbeid med Unge funksjonshemmede, og deltar på deres generalforsamling, i tillegg til at
Marion Alver er deres representant i styret.

Internasjonalt arbeid 2018
Jane Halvorsen og Odd Magne Bekkelund deltok fra HS, og Thomas Rikardsen fra NU deltok på NOA
møte i Finland september 2018. På møtet var det blant annet et innlegg fra en stomisykepleier, og et
foredrag av organisasjonskonsulent om rekruttering og hvordan søke midler fra offentlige og private.
Det ble snakket om hvordan man kan drive lobbyvirksomhet/påvirkningsarbeid. Det ble også vist
hvordan man kan jobbe mot sosiale medier og medier for bedre profilering, synliggjøring av
organisasjonene. Her ble det brukt reklamer og bilder som kan vises i medias ulike kanaler.
Ungdommene hadde en workshop om kroppsbilde.

Neste NOA-møte var satt til å være i Stockholm i begynnelsen av april 2019, men er utsatt til høsten
2019.

Økonomi
Inntektene i 2018 beløp seg til kr 7 412 274 og er en nedgang på kr 1 145 287 fra 2017.
Driftskostnadene ble totalt kr 8 542 723, som er i overkant av 1 million høyere enn fjoråret. Dette gir
et negativt driftsresultat i 2018 kr 1 130 450, sammenlignet med et overskudd i 2017 på kr 1 038 179.

De økte kostnadene kan knyttes spesielt til gjennomføringen av Storsamlingen, der kostnadene
utgjorde kr. 1 191 866 og inntektene beløp seg til kr 263 412. I tillegg til storsamlingen var noen av de
andre kostnadene knyttet til formålsaktiviteter høyere enn det foregående året. For å trekke frem
noen aktiviteter spesielt, kan det nevnes blant annet kampanjer – som urostomikonferansen og de
åpne tarmkreftkonferansene rundt om i landet – informasjonsarbeid og likepersonsarbeid.
Administrasjonskostnadene steg også noe. Det er ikke uvanlig at det er mer kostbart å gjennomføre
et representantskapsmøte som foreningen hadde i 2018 enn et ledermøte som ble gjennomført i
2017.

Inntektene sank fra 2017 til 2018 med i overkant av 1,1 millioner kroner. Mesteparten av nedgangen
er knyttet til bortfall av inntektene fra støtteordningen Overskudd fra Norsk Tipping til
samfunnsnyttige formål som blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette skyldes en omlegging
av regelverket som favoriserer organisasjoner med en omsetning på over 10 millioner i sentralleddet,
og som ekskluderer organisasjoner under dette omsetningsbeløpet fra ordningen. Denne
tilskuddsordningen ga en inntekt på kr 977 135 i 2017. Tilskuddet fra Kreftforeningen sank også med
nærmere 250 000 fra 2017 til 2018.

Fra tidligere års overskudd – 2017 og 2016 – har det blitt øremerket 1 000 000 kroner til
Storsamlingen. Hovedstyret budsjetterte med å bruke den formålsbelagte egenkapitalen til
Storsamlingen. Dette var forankret i handlingsplanen for perioden 2017-2018. I tillegg til den
øremerkede egenkapitalen ble det budsjettert med å bruke midlene som var budsjettert i
rammebudsjettet til samlingene som Storsamlingen erstattet.

Etter fratrekket av egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner, ble kr 119 680 av annen
formålsaktivitet disponert til å dekke inn det negative årsresultatet.

2018 har vært et år med noe usikkerhet knyttet til inntektene, særlig gjelder dette driftstøtte fra
Kreftforeningen. Kreftforeningen har startet et arbeid med å legge om støtteordningen til de
assosierte medlemmene. Ved årsslutt er dette arbeidet ikke ferdigstilt, men i omleggingsperioden er
det signalisert at tildelingene vil holdes uendret. Kriteriene for fordeling av midler og størrelsen på
totalsum til fordeling vil spille inn på NORILCOs økonomiske situasjon, da Kreftforeningens tildeling i
2018 utgjorde i overkant av ¼-del av foreningens inntekter.

