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Referat fra hovedstyremøte 5. -7. juni 2020 
Sted: Scandic Oslo Airport 
Tilstede: Jane Halvorsen, Katinka Hauge, Else Lindvig, Annlaug Årflot, Bente Løkås, Thomas 
Rikardsen, Camilla Tjessem og Jonas Fugleseth 

Camilla var meldt inhabil i sak 35 og forlot møte under behandling av denne saken.  

 

Sak Sakstype  Tittel og orientering  

21/20 Vedtak Godkjenning av innkalling 
 
Innkalling godkjent 
 
 

22/20 Vedtak Godkjenning av saksliste 
- Godkjenning av sakslisten. Eventuelt saker føres på. 
 
Ny sak:  
Blåreseptordningen i HELFO.  
Representantskapet 2020 
 
 Vedtak 
 Godkjent med nye saker 
 

23/20 Vedtak Godkjenning av referat 
- Formell godkjenning av referat fra forrige HS møte og AU møte. 
 
Vedtak: 
Referat fra tidligere godkjent 
 

24/20 Orientering Representasjoner og orientering fra HS 
Følgende representasjoner har HS og sekretariatet hatt siden forrige 
møte: 
 
• Sekretariatet har hatt møte med Kreftforeningen vedrørende 

Covid 19. Kommer som sak på HS møte 
• Brukerutvalgsmøte i Pasientreiser. Annlaug  
• Fagrådmøte i HELFO - Jane 
• Møte med Kreftforeningen vedrørende Kreftkoordinator i nye 

Sogndal kommune. -Katinka 
• Møte mellom Frifond/LNU – Sekretariatet 

 
- Funkis årsmøte som Annlaug skulle delta på i vår ble avlyst.  

 
25/20 Orientering 

og vedtak 
Sekretariatet 
  
Det ble gitt en oppdatering fra sekretariatet.  
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Elisabeth har begynt med oss som vikar under barsel. Hun har fått en 
utfordrende start da kontorene ble avstengt grunnet Covid-19 rett etter hun 
hadde begynt i stillingen. 
 
I den siste tiden har Covid-19 påvirket kontorhverdagen. I begynnelsen var 
alt veldig uklart og det ble brukt mye ressurser på å besvare DA og veilede de 
i hva som er riktig. De ansatte ble anbefalt å ta hjemmekontor. Nå som det er 
mer kontroll på smittesituasjonen er det valgfritt å være på kontoret. Det er 
fortsatt anbefalt at de som tar kollektivtransport til arbeidstedet unngår 
dette så langt som mulig. Daglig leder har kjøpt inn sprit og innført 
vaskerutiner på kontaktflater. Det er avstand mellom ansatte som er på jobb 
og alle dører i kontorbygget står åpne så man slipper å ta på flere 
kontaktflater en nødvendig. NORILCO følger anbefalingene som er gitt fra 
Arbeidstilsynet og FHI. 
 
De ansatte har tatt utfordringene med Covid-19 på en veldig god måte og 
funnet andre oppgaver når ting har blitt lagt på is. Det er nå på sekretariatet 
jobbet mye med jubileet, endringer i blåreseptordningen, rapporter fra DA 
og prosjekter. Alt kommer som sak på dette HS-møte. 
 
Revidering av personalhåndboken.  
Personalhåndboken er ikke revidert siden 2015. Per i dag inneholder den litt 
feil samt det er praksis som gjennomføres, men som ikke er beskrevet i 
håndboken.  
 
Vedtak: 
HS mener noe av det som er beskrevet i boken kanskje ikke bør stå i en 
personalhåndbok og at den kan være for omfattende. Personalhåndboken 
godkjennes som den er foreslått. Håndboken blir tatt opp i AU ved en 
senere anledning for å se om det er alt som trenger å stå der.  

   
Enstemmig vedtatt 
 
 

26/20 Orientering 
og diskusjon 

Økonomi 
 
Regnskap 2019: 
Inntektene i 2019 beløp seg til kr 7 543 592 og er en nedgang på kr 131 318 
kr fra 2018. Driftskostnadene ble totalt kr 7 711 642, som er i overkant av 
1,2 million lavere enn fjoråret. Dette skyldes Storsamlingen som ble 
arrangert i 2018. Resultatet for 2019 gir et negativt driftsresultat i 2019 kr 
168 049. Grunnet Storsamlingen i 2018 er det vanskelig å sammenligne 
tallene fra forrige år, men man ser tydelig et fall i inntekter.  
 
Det er fall i inntekter, særlig i det som er frie midler, og dette er en trend 
som sees. Midler som kommer inn er i større grad øremerket, noe som vil si 
det er bestemt hva de skal brukes til når de kommer på kontoen. Tilskudd 
fra Kreftforeningen er i 2019 samme som i 2018, men det er fall fra 2020. 
Kontingenten økte med 50 kr fra 2019. Dette har gitt oss økte inntekter, 
men det kommer en del tilbakemeldinger på at den ikke bør bli noe høyere. 
 
Administrasjonskostnadene gikk noe ned og det er et håp om å få den 
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ytterligere ned. 
 
2019 har vært et år med noe usikkerhet knyttet til inntektene fremover i 
tid. Endringer i tilskuddsordninger har vært uklare, men det ser ut som de 
ikke påvirker NORILCO noe særlig. Det som spiller inn er hvor mye 
myndighetene legger i potten på de ulike tilskuddsordningene. 
Kreftforeningen avsluttet arbeidet med å legge om støtteordningen til de 
assosierte medlemmene. Endelig resultat er at man fra 2020 vil få en 
reduksjon på 25% i inntekter. I tillegg vil det kunne søkes på prosjekter som 
kan gi oss økte inntekter.  
 
Regnskapet ble i 2019 signert med BankID for første gang i NORILCO sin 
historie. 
 
Status for 2020: 
HS fikk presentert en oversikt t.o.m. april 2020. Vi er i rute for 2020. 
Arrangementene som har vært til nå har gått innenfor budsjett. Minuset 
som kom i 2019 bør hentes inn i 2020 da 2021 blir et veldig dyrt år.  

I HS er det kommet inn spørsmål om hva som skjer med penger som er satt 
av til prosjektet i 2020, men som kan måtte avlyses grunnet Covid-19. Det 
er satt av penger i budsjett til flere arrangement. Blant annet 
Familiesamling og 30+ som skal arrangeres i september. Om det viser seg at 
samlingene ikke lar seg gjennomføre grunnet Covid-19 er det ønskelig fra 
HS å føre over midler til neste år, så budsjettet kan økes. Dette må sees i 
sammenheng med den helhetlige økonomien i organisasjonen. 

Sak fra Vest- Agder: 
 Det er kommet inn spørsmål fra Vest-Agder om hva som skjer med tilskudd i 
2021. Spørsmålet er hvordan forholder HS seg til aktivitet vs egenkapital i 
fordelingsmodellen? Står de i fare for å få minimumstilskuddet fra HS 
dersom aktiviteten ikke står i forhold til egenkapitalen? Fordelingsmodellen 
som benyttes er vedtatt av Representantskapet. I modellen får DA som har 
mer enn2,5 ganger mer enn forbruk på konto kun tildelt 10 000. I år er det 
flere DA som har måttet avlyse aktiviteter og ikke klart å benytte pengene 
per nå og har en del midler på konto. Hvordan ønsker HS tildeling skal være i 
2021? 
 
 

Vedtak: 
- 2019 regnskapet er godkjent. 
- Økonomisk status 2020 tas til orientering 
- Fordelingsmodellen som benyttes er vedtatt av representantskapet. 

HS kan ikke avvike fra denne uten godkjennig. HS fremmer forslag for 
Representantskapet at det fravikes fra fordelingsmodellen i 2021 og 
at det er grunnlagsåret 2019 benyttes ved tildelinger av midler i 
2021. Det fremmes også forslag om egenkapitalkravet sees bort fra i 
2021.  
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27/20 Diskusjon og 
vedtak 

Tarmkreftforening 
 
Det har fra fagmiljøet Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe Colorectal 
(NGICG-CR) ønsket en egen tarmkreftforening. Dette for de mener arbeidet 
som gjøres i NORILCO ikke har vært tilfredsstillende for tarmkreftpasienter. 
NGICG har utfordret NORILCO til å opprette en egen Tarmkreftforening. Det 
er sett på ulike modeller for om dette er noe NORILCO skal og bør gjøre.  
 
Det er mellom sekretariatet og NGICG vært et telefonmøte pluss dialog på 
fagdag under tarmkreftdagen i mars.  
 
Tarmkreft er den vanligste kreftformen i Norge. Colorectalcancer er et 
samlebegrep for kreft i tykktarm, tynntarm og endetarm. De siste 60 årene 
har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg. I dag er det vår nest 
hyppigste kreftform. Kun prostatakreft rammer flere. Mer enn 4000 nye 
tilfeller oppdages i Norge hvert år. Faktisk er norske kvinner helt i 
verdenstoppen i antall nye tilfeller av tarmkreft, og norske menn havner på 
en 9. plass. Helsevesenet blir stadig flinkere til å behandle tarmkreft. Men 
fordi den ofte oppdages sent, vil 40% dø som følge av sykdommen innen 5 
år. Å få stilt diagnosen tidlig øker muligheten for å bli frisk igjen. Over 95% 
av pasienter som får påvist tarmkreft i den tidligste fasen, er i live etter 5 år. 
Andelen som får varig utlagt tarm etter operasjon for endetarmskreft ligger 
på 36 prosent, og denne andelen har vært uforandret over lang tid. 

 
Det er alltid en hvis skeptisk til etablering av pasientforeninger når det er 
fagpersoner som ønsker opprettelse. Dette er en skepsis som deles med 
Kreftforeningen. Det er ikke noe tvil i at tarmkreft er en diagnose som må 
løftes ennå mer og det bør legges mer press for å løfte fagfeltet, bedre 
behandlingsmetoder, bryte ned tabu og øke overlevelsen.  
 
Når det ringer kreftpasienter inn til NORILCO spørres de gjerne om hva de 
ønsker av NORILCO som foreningen. Det er veldig klart det å møte 
mennesker i samme situasjon er viktig. Å møte personer som selv har 
opplevd kreft på kroppen er noe som løftes høyt. Likepersonsarbeid er det 
med andre ord det som blir etterspurt. Etter dialog med NGICGC sitter man 
fortsatt igjen med en del spørsmål: 
Hvilke tilbud er det en Tarmkreftforening skal ha? 
Hvilke tilbud er det NORILCO ikke har i dag som en tarmkreftforening skal 
tilby? 
 
NORILCO tok inn kreftdiagnoser i 2014. Det ble ved innlemmelse av kreft i 
lovd det skulle komme en kunnskapsoverføring fra Kreftforeningen samt 
det skulle komme hjelp til å løfte saken. Dette er ikke kommet som lovet. 
Når det gjelder forskning er det stor enighet om at det bør forskes mer på 
tarmkreft. Kreftforeningen har tidligere gitt beskjed om at søknader som 
kommer inn og omhandler tarmkreft ikke har hatt de kvaliteter som skal til 
for å kunne motta støtte. Det ventes på en oversikt over 
forskningsprosjekter som har mottatt støtte fra Kreftforeningen. NORILCO 
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ønsker det skal deles ut forskningsmidler til tarmkreft på tarmkreftdagen i 
mars. Vi kan da sammen bruke det som en anledning til å løfte saken.  
 
Etter dette har det kommet informasjonsmateriell, det har vært arrangert 
temamøter/fagdager, samarbeid med Vardesenter og mye mer. Det økte 
medlemstallet som skulle komme har uteblitt.  
 
 Slik det sees handler etableringen om Tarmkreftforening mye om å skaffe 
penger til forskning. Når NORILCO mottar midler fra Kreftforeningen 
signeres det begrensinger i innsamling. Fagmiljøet har særlig etterspurt blå 
sløyfe som en innsamling til forskning, noe lignende rosa sløyfe som 
Brystkreftforeningen og Kreftforeningen har. Det er fra Kreftforeningen 
også tydelig kommet frem at en sløyfe ikke er nødvendigvis er med på å 
løfte en sak. Det vises her til blå sløyfe aksjonen som PROFO har hatt 
sammen med Kreftforeningen og som har skulle satt fokus på prostatakreft 
men som ikke lyktes til tross for stor bruk av ressurser. Rosa sløyfe har blitt 
stor i verden blant annet fordi Barack Obama løftet brystkreftsaken høyt. 
 
Om ikke NORILCO ønsker å opprette en tarmkreftforening så har 
fagpersonene sagt de gjør det. Det er under her satt opp tre ulike modeller 
som kunne vært alternativ for å gi tarmkreft et bedre tilbud.  
 
Model 1: 
Tarmkreftforeningen opprettes og administreres gjennom NORILCO. For å 
få dette til må det da opprettes et aksjeselskap som blir eier av to ulike 
organisasjoner, NORILCO og Tarmkreftforeningen. NORILCO vil her være 
som i dag, men uten å dekke tarmkreft. Hver av foreningene må ha 
demokratiske oppbygging etter krav fra myndigheter. Kravene er de 
NORILCO følger i dag. I aksjeselskapet vil det være et «fikitvt»-styre. 
Aksjeselskapet vil ikke kunne ha noen myndigheter i organisasjonene under. 
Det vil være to uavhengige økonomier i foreningene.  
 
Tarmkreftforening vil her bli så selvstendig den faller inn i 
tilskuddsordninger. En pasientforening må bygges demokratisk opp og det 
er målgruppen som må sitte og ha overtallet i de styrende organene. Denne 
modellen krever mye administrasjon da mange av oppgavene må gjøres to 
ganger. Denne modellen menes er den som best mulig løfter tarmkreft.  
  
Model 2: 
Tarmkreftforening opprettes internt i NORICLO. Tarmkreftforeningen vil 
ikke ha et eget styre, men vil utad se ut som et prosjekt i regnskap og 
lignende. Det vil ikke gi noe økt økonomiske rammer annet enn at det kan gi 
noen flere medlemmer. Det lages egen nettside som viser til 
tarmkreftforening. Det vil bli egen del i NORILCO-Nytt fra 
Tarmkreftforeningen. Denne modellen vil kunne skape splid blant 
medlemmer da noen føler de blir mer prioritert enn andre.  
 
Model 3: 
NORILCO fortsettes som i dag og løfter tarmkreft i organisasjonen gjennom 
handlingsplaner og økt intern kunnskap om tarmkreft. Denne modellen vil 
føre til at andre personer etablerer Tarmkreftforeningen. Hvordan NORILCO 
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sitt forhold til Kreftforeningen da blir er ikke kjent, men det håpes at 
samarbeidet kan fortsette som det har gjort i 49 år til nå.  
 
 
Vedtak:  
Dette er en stor og omfattende sak for organisasjonen. Det er 
Representantskapet som avgjør hvilke diagnoser som skal være i NORILCO. 
Handlingsplanen 2018-2020 sier det skal sees på hvilke diagnoser NORILCO 
skal omhandle. HS har tidligere i perioden fattet vedtak om å fremme en 
revidering og presisering ovenfor Representantskapet 2020 om hvilke 
diagnoser som skal være en del av NORILC. 
 
Det er gjort mye godt arbeid i NORILCO for å løfte kreft i organisasjonen, 
men det har ikke gitt de ønskede resultater. HS velger model 3 noe som 
tilsier NORILCO drives som i dag. En Tarmkreftforening vil da bli etablert av 
andre. NORILCO skal ikke gi noen administrative tjenester til 
Tarmkreftforeningen, men samarbeide med de som med de andre 
pasientforeningene.  
 
DA orienteres om etableringen og valget til HS så raskt som mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

28/20 Diskusjon Handlingsplan 2021-22 
 
Det ble tatt en gjennomgang av handlingsplanen som skal fremmes ovenfor 
Representantskapet. Den blir bygget opp litt annerledes enn den som er 
gjeldene nå. I forslaget er det satt opp handlingsplan etter målsettinger. 
Dette for å beskrive hvorfor de aktiviteter som skal være er viktig og at de 
skal kunnes måles effekten av i etterkant. Per nå er aktivitetsinnholdet i 
planen noenlunde lik den samme som i den gjeldene handlingsplanen. 
Jubileet er ikke nevnt i den foreslåtte handlingsplanen, men alle planene i 
jubileet baserer seg på handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen som skal fremmes må sees i sammenheng med planen 
som er gjeldene nå. Er det noe som må videreføres? Er det noe der som 
ikke er gjennomført men som er ønskelig fremmes videre?  
I forkant av møte har Annlaug fremmet forslag om å inkludere med IBD i 
planen. Dette støttes av HS og blir tatt med inn i handlingsplanen som skal 
fremmes. 
 
Endelig handlingsplan som skal fremmes for Representantskapet vedtas på 
HS møte i august.   
 
 

29/20 Diskusjon og 
vedtak 

Vedtekter 
 
Under sist HS møte ble det tatt en gjennomgang på vedtektene for å se om 
det er noen vedtekter det skulle fremmes endringer på. Under møtet kom 
det opp mange endringer og sekretariatet fikk i oppdrag å komme med 
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forslag på endringer etter ønsker fra HS. Det ble tatt en gjennomgang på 
endringsforslagene i vedtekter som fremmes av HS til Representantskapet. 
Mange av endringene som fremmer er rydding og påvirker ikke vedtektens 
innhold og menig. Det er lagt inn forslag om familiemedlemskap for å kunne 
få flere unge medlemmer og for å skåne barnefamilier for høye utgifter.  
 
Ny medlemskategori: 
§ 4.2 Familiemedlemskap 
Familiemedlemskap dekker: Ektepar/samboere samt barn og ungdom i vår 
målgruppe innen samme husstand. Øvre aldersgrense for barn/søsken er 18 
år. Familiemedlemmer har organisatoriske rettigheter i organisasjonen. 
 
Begrunnelse for endring: 
Her er det opprettet en ny kategori medlemskap med tanke på å minske 
kostnader for familier med barn. Vedtekten er bygget opp etter modell som 
Barnekreftforeningen har for sine medlemmer.   
 
For en familie med mor, far og 2 barn er det i dag krav om at de voksne og 
barnet som har vært pasient skal være medlem for å delta på 
familiesamlinger. Om alle skal være medlemmer vil dette koste kr 1100,- i 
medlemskontingent. (Det er ikke krav til søsken under 15 år må være 
medlem for å delta på sentrale arrangement) I tillegg kommer egenandeler 
som betales på arrangement. Dette gjør at deltagelse på arrangement i 
NORILCO er dyrt for en familie. 
Ved å lage familiemedlemskap vil det genere flere medlemmer ved at 
søsken meldes inn, da dette ikke vil koste ekstra for en familie. I dag er det 
ikke mange søsken som er medlemmer med oss, og en økning i dette vil 
kunne gi oss flere tellende unge medlemmer, som vil gi oss økonomisk 
støtte i tilskuddsordninger.  
Pris anbefales til 600,-. Dette vil da bli samme pris som et ektepar vil betale. 
(Hovedmedlem kr 350,- pluss hovedmedlem uten blad Kr 250,-) Krav fra 
myndigheter til kontingent er 50,- for ett enkeltmedlem og 100,- for ett 
familiemedlemskap.  
 
 
Mindre justering: 
§ 4.5 Tildeling av æresmedlemskap 
Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer 
og av distriktsavdelingene med begrunnelse innen 60 dager før 
Representantskapsmøte. Hovedstyret utpeker æresmedlemmer på 
bakgrunn av de innkomne forslag.  

 
§§ 4.3 – 4.5 har bare fått ny paragraf etter ny familiemedlemskap er 
fremmet. 
 
§ 5.3 Redusert kontingent 
Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert medlemsavgift 
kontingent inneværende år, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og 
med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av 
representantskapet. 
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Begrunnelse: Bare en presisering for hvilken periode den innbetalte 
kontigenten varer. 
 
 
§ 7.7 Saksliste 
Representantskapet har som minimum følgende saksliste: 

1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av 
forretningsorden 

2. Presentasjon av styrets beretning 
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning 
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning 
5. Endringer i vedtektene 
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden 
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder: 

a. Fastsettelse kontingent 
b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til 

distriktsavdelinger 
c. Fastsettelse av styrehonorar 

8. Behandling av innkomne uttalelser 
9. Valg av hovedstyre:  

a. 1 Styreleder 
b. 1 Nestleder 
c. 5 Styremedlemmer 

10. Valg av valgkomité: 
a. 1 Leder 
b. 2 Medlemmer 
c. 1 varamedlem 

11. Valg av kontrollkomité  
a. 2 medlemmer 
b. 1 varamedlem 

12. Valg av statsautorisert revisor 
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter 

innstilling fra hovedstyret 
14. Avslutning 

 
Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte 
hovedstyret til sammen består av personer med stomi, reservoar og/eller 
mage-/tarmkreft. 
 
Begrunnelse:  
Det åpnes for at representantskapet kan behandle flere saker enn det som 
står opplistet, men at det som står i vedtekt er et minimum. Dette gjør det 
lettere å løfte saker opp til Representantskapet. 
 
§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet 

Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:  
1. Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til Feil! 

Fant ikke referansekilden.. 
2. Hovedstyret og hovedstyrets varamedlemmer møter med 

observatørstatus med mindre de er tildelt delegat- eller 
observatørstatus etter Feil! Fant ikke referansekilden.. 
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3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 
eller 2 etter denne paragraf. 

4. NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på 
representantskapsmøtet. 

5. Kontrollkomiteen har møteplikt med møte- og talerett. 
6. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og 

talerett på representantskapsmøtet og innehar 
observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker. 

7. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende 
saker.  

8. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg. 
9. Medlemmer av NORILCO har talerett på 

representantskapsmøtet. 
 
Begrunnelse: 
2. Vara er strøket siden det ikke lengre er varamedlemmer i Hovedstyret. 
4. er strøket da dette allerede er beskrevet i punkt 1. 
5. Det er satt møteplikt inn på Kontrollkomiteen. Det blir gjort viktige 
vedtak på et representantskap som kontrollkomiteen bør være med på. 
 
§ 9.3 Innkalling 
Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. 
Denne skal inneholde informasjon om hvor og når ledermøte skal avholdes, 
gjeldende frister og program, hovedstyrets beretning og regnskap, samt 
hvilke saker som skal tas opp ihht § 9.6. 
Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt 
saksliste. 
 
Begrunnelse: 
Her er det lagt inn mer krav til frister og hva innholdet i innkallinger skal 
være. Det har tidligere ikke vært krav til når sakspapirer utenom program 
skal sendes ut. 
 
 
§ 9.4 Møterett  
På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som 
distriktsavdelingene utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 
representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom selv utpeker. 
Kontrollkomite har møteplikt. 
NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin 
avdeling. Distriktsavdelingene dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan 
stille i sin helhet.  
Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt 
skriftlig, og representanter som kommer på ledermøtet, kan maksimalt 
møte med én fullmakt. 
 
Begrunnelse: 
Det er ønskelig fra Hovedstyret at Kontrollkomiteen også er tilstede på 
Ledermøte. Dette fordi det vedtas ting som har stor betydning for 
organisasjonen 
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§ 9.6 Saksliste for ledermøtet 
Ledermøtet har som minimum følgende saksliste: 

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller 
vedtektenes krav til størrelse og sammensetning 

2. Uttalelser 
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende 

periode 
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning 
5. Revidering av rammebudsjett ved behov 
6. Eventuelt 

 
Begrunnelse: 
Det er her lagt inn en begrensing på hvilke saker Ledermøte skal 
kunne behandle. Hovedstyret ønsker at det skal være forskjell på 
mynden til Ledermøte og Representantskapet. Om det sees det er 
behov for å behandle flere saker enn det Ledermøte har mynde til 
skal det kalles inn til ekstraordinært Representantskap. 

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen  
Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:  
 

• Konstituering av årsmøtet 
• Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet 
• Valg av to protokollunderskrivere 
• Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes 
• Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte 
• Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår 
• Innkomne saker 
• Valg av styre 
• Valg av valgkomité 
• Valg av revisor:  

a) to eller flere regnskapskyndige 
b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en 
autorisert regnskapsfører som objektivt kan utføre 
revisjonsoppdraget 

 
Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen 
består av personer i vår målgruppe. med stomi, reservoar og/eller mage-
/tarmkreft. 
 
Begrunnelse: 
Pårørende er inkludert til å kunne inkluderes i styrene. Alle våre 
medlemmer (fysiske personer) skal ha like demokratiske rettigheter, men 
det er krav fra tilskudds givere at flertallene i styrene må bestå av personer 
innen vår målgruppe. 
 
 
§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning 
Hovedstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer valgt av 
representantskapsmøtet. Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver 
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distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i styret, innehar én 
stemme. Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet 
i hovedstyret. NORILCOs Ungdom har møte- og stemmerett i hovedstyret 
med 1 representant. 
 
Begrunnelse: 
Her er det presisert hvem som er HS og hvem som velger de inn. 
 
 
§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse  
Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember. 
 
Det nye hovedstyret skal møte på siste hovedstyremøte sammen med det 
sittende hovedstyret det året det er representantskapsmøte.  
Det gamle hovedstyret tilstreber gode overgang til ny innvalgt styret.  
 
Begrunnelse: 
Her er det fjernet kravet om nytt og gammelt styre skal møte. Det er viktig å 
sikre gode overganger, men fysiske møter sikrer ikke dette alene. Å møtes 
fysisk er også en kostnad og i perioder med dårlig økonomi må man kunne 
finne gode løsninger uten å kunne møtes. Overgang kan også skje på andre 
arenaer enn gjennom et styremøte, f.eks. ved at ny og gammel styreleder 
møtes. Det nye forslaget hindrer ikke nytt og gammelt styre i å møtes. 
 
 
§ 16.3 Vedtaksdyktighet  
Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og minst 
halvparten av hovedstyrets medlemmer er til stede. For at hovedstyret skal 
være vedtaksdyktig, må dessuten minimum halvparten av de avdelinger 
som er representert i hovedstyret, være til stede. 
 
Begrunnelse: 
Fjernet siste setning da denne allerede er ivaretatt i sammensetningen av 
styret. I dag er det 7 styremedlemmer pluss NU som utgjør Hovedstyret. 
Ved sykdom kan det bli vanskelig å få samlet et vedtaksdyktig styret om 
f.eks. 2 distriktsavdelinger er representert med to medlemmer hver og det 
da kun vil være 5 DA som er representert. 
 
 

§ 17 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem 
og vararepresentant utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende 
medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens 
første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og 
nestleder som arbeidsutvalg.  
 
Begrunnelse: 
Det er lagt inn varamedlem i arbeidsutvalget. Dette praktiseres allerede i 
dag. 
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§ 18 Foreldregruppen 

Barn fra 0-15 år og deres foreldre/pårørende skal ivaretas av 
Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre 
gruppemedlemmer som utpekes i henhold til instruks fra foreldregruppen. 
på Familiesamlingen, eller andre sentrale arrangementer. Perioden 
foreldregruppens medlemmer utpekes for er to år. Gruppen kan suppleres 
dersom et av gruppens medlemmer trekker seg i perioden. 
 
Foreldre/pårørende til barn over 15 år har også mulighet til å delta på 
arrangementer initiert av Foreldregruppen. 
 
Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn med 
stomi/reservoar og mage- og tarmkreft. Gruppens arbeid skal godkjennes 
av og rapporteres til hovedstyret. 

 
Begrunnelse: 
Her gis det myndigheter til foreldregruppen selv å bestemme mer hvem som 
skal være med i foreldregruppen. Instruks som foreldregruppen jobber etter 
vedtas i HS, men utarbeides i samarbeid med foreldregruppen. I forbindelse 
med Covid-19 har NORILCO sett hvor sårbare man er for sentrale 
arrangement. Det bør ikke stå i vedtekter det skal arrangeres sentrale 
arrangement da dette styres av økonomi og kommer inn under 
handlingsplaner som vedtas av Representantskapet. 
 
 

§ 22 Sekretariatet 

NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har 
arbeidsgiveransvar for sekretariatet. på prinsipielt nivå.  
 
Begrunnelse: 
Det er stor usikkerhet i hva som menes med prinsipielt nivå. Enten har man 
arbeidsgiveransvar eller så har man det ikke.  
 
 
 
Vedtak: 
HS fremmer forelagt forslag til endringer til Representantskapet. 
Enstemmig vedtatt 
 

30/20 Orientering Evaluering Likepersonkurs 
 
Likepersonkurset ble holdt på Thon Hotel Oslo Airport 6.-8. mars 2020. 26 
personer, fra 13 ulike DA deltok under likepersonkurset. 25 personer 
fullførte kurset. Grunnet Covid-19 kom det noen avbestillinger helt opp til 
begynnelsen av kurset. Blant de to personene som skulle holde innlegg.  
Programmet bygget på opplæringsplanen som er vedtatt.  
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Evalueringen viser gode tilbakemeldinger fra deltagerne. På en skala fra 1-8 
på hvor fornøgd de totalt sett var med kurset ble score gitt til 7,19. Det vil si 
de er fornøyd med kurset totalt sett. 
 
Torunn Mayer var innleid for temaet menneske i krise. Hun hadde med en 
kompanjong med seg. Meyer holdt et veldig fint innlegg om 
kommunikasjon og møte mennesker i krise, som har fått på en skala fra 1-8 
hele 7,38 i evaluering. Hun var flink til å sette tematikken opp mot hva våre 
likepersoner møter.  
 
Samlingen gikk under budsjett, men dette skyldes lavt antall deltagere. I år 
var det ikke lagt opp til likepersonledere på samme samling som kurset 
grunnet økonomi. Det er fordeler med å ha de tilstede. Ved samme antall 
deltagere som i år og med samme pris på reiser/hotel som i år vil det være 
rom for ledersamling på neste likepersonkurs. 
 
Vedtak: 
Sak tas til orientering. Sekretariatet planlegger kurs for 2021 som normalt 
med Likepersonledere i tillegg.  
 
 

31/20 Orientering Kreftforeningen og Covid-19 
 
Det har vært telefonmøte mellom sekretariatene i pasientforeningene og 
Kreftforeningen. Etter Covid-19 kom har mye aktivitet stoppet opp grunnet 
restriksjoner innen smittevern og at mange av våre medlemmer er i 
risikogruppen. Kreftforeningen har bedt om rapport på hvordan dette har 
påvirket den enkelte pasientforening som er tilknytt de og da særlig bedt 
om en status på de prosjektmidler som er mottatt for 2020. Denne 
rapporter er overlevert Kreftforeningen, og det er kommet gode 
tilbakemeldinger på denne. Kreftforeningen har også bedt om en ny 
rapport i midten av september fra alle pasientforeningene på hvordan 
status er da.  

 
Brukerundersøkelse 
Kreftforeningen har sendt ut en brukerundersøkelse til deltakerne i 
brukerpanelet. Undersøkelsen handler om behov for og erfaring med 
informasjon i tilknytning til koronaviruset, samt hvordan det er å være 
kreftpasient og pårørende i denne situasjonen. Der etterspørres også 
innspill til hva som kan være til hjelp nå og i tiden fremover. 
Pasientorganisasjonene inviteres til å sende undersøkelsen til sine 
medlemmer. Dette har NORILCO gjort gjennom nyhetsbrev. 
 
Økonomi 
Avbestillinger av hotell/reiser. Juristene i Kreftforeningen er bedt komme 
med generell veiledning til hvordan man kan ta dette med selger av hotell- 
og reisetjenestene. 
Økonomisk støtte fra Kreftforeningen for 2020. Støtten for 2020 er todelt, 
en del til formålsarbeidet generelt og en del til konkrete prosjekter (etter 
søknad). En del arbeid vil måtte legges på is inntil situasjonen normaliserer 
seg, og det kom spørsmål om hva som vil skje med utbetalingene fra 
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Kreftforeningen. Dette er noe som nå diskuteres på i Kreftforeningen. Vi 
kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig. 
 
Likepersonsarbeid 
Pasientforeningenes likepersonsarbeid videreføres så godt det lar seg gjøre 
i disse dager. Størst utfordringer er det selvsagt for dem som har hatt 
personlige møter med pasienter/pårørende. Foreningene ser på ulike 
digitale løsninger. 
Kreftforeningen ser på hvordan likepersonstilbudet ved Vardesentrene kan 
tas ut på andre måter. 
Vi ber likeledes om at dere i pasientorganisasjonene sender oss oversikt 
over hvilke digitale løsninger dere bruker i likepersonsarbeidet. 

 

32/20 Orientering Jubileum 2021 
 
Det har vært arbeidsmøte i arbeidsgruppen rundt jubileet. HS har tidligere 
satt opp tema for hver måned. Det er gjort noen mindre endringer i når 
temaene er satt opp for å få et mer logisk oppsett. Det ble tatt en 
gjennomgang på de planer som er lagt. 
 
Hensikten med jubileet er å løfte frem de viktige problemstillingene som er 
beskrevet over. Vi ønsker også å formidle ny forskningsbasert kunnskap til 
medlemmer og samfunnet. Alle temaer og undertemaer er i tråd med 
NORILCOs handlingsplan for 2021-2022. Ved å spre det viktige budskapet vil 
NORILCO være synlig og ta på seg en tydelig rolle som 
interesseorganisasjon.  

Jubileumsåret retter seg først og fremst utad mot beslutningstakere hhv. i 
helse- og omsorgssektoren, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner. Flere av 
temaene vil også bære preg av opplysning og kunnskapsspredning til 
medlemmer og befolkningen. Her har vi et mål om at potensielle nye 
medlemmer skal se hvilken verdi NORILCO har. 

Det overordnede temaet for jubileet er «et år med kroniske og alvorlige 
sykdommer i mage- og tarm». Det vil gjennom året legges vekt på pasient- 
og brukerhistorier som en måte å få frem vårt budskap. Vi ønsker å bruke 
året til å løfte frem viktige problemstillinger og gjøre NORILCO mer synlig 
utad. Eksempler på budskap er manglende oppfølging av stomiopererte og 
lite forskning på tarmkreft. Gjennom året vil vi bruke emneknaggen 
#NORILCO50år som en måte å synliggjøre jubileet i sosiale medier. Vi 
arbeider med 11 undertitler, en for hver måned med unntak av november 
og desember. Det vil bli seende slik ut: 

Januar - Barn i fokus 
Mange barn lever med kroniske mage- og tarmsykdommer, og stomi. I 
januar ønsker vi å rette fokuset mot utfordringer barn med mage- og 
tarmsykdommer står ovenfor. Mange har tilpasset seg hverdagen med 
stomi og sykdom, mens andre opplever det som mer tabubelagt. 
Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan være tøff for mange og vi 
ønsker å dele informasjon om dette for å gi bedre kunnskap til barne- og 
ungdomskoler om hvordan de kan tilrettelegge på best mulig måte. 
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Problemstillingen vil vi løfte ved å dele barnas og ungdommenes erfaringer. 
En annen problemstilling vi ønsker å løfte er hvordan det er for barn og 
unge å være på sykehus. Hvordan er det for søsken og andre pårørende? Vi 
vil publisere videoklipp fra NORILCO-filmen som viser Camilla Tjessem som 
barn. I tillegg vil vi intervjue barn om hvordan de opplever det å ha en 
diagnose. Det er ønskelig at familiegruppa har ansvar for denne måneden 
da de vet best hvor skoen trykker. Det er også ønskelig at DA gjennomfører 
lokale aktiviteter som tar utgangspunkt i planen for januarmåned. Det 
planlegges å kontakte en som forsker på barn og unge med stomi for et 
intervjue om hva livet med stomi og kronisk sykdom har å si for barn. 
Informasjon og historier kan deles i alle NORILCO sine kanaler. Det er likevel 
viktig at man tar hensyn ved deling av historier og ikke deler noe som kan 
oppleves som utleverende for barna eller ungdommene det gjelder.  

Februar - Ungdommen: Hva betyr NORILCO for deg? 
NORILCO har en aktiv og viktig ungdomsgruppe (NU, NORILCOs Ungdom). 
Gruppen gjør en helt nødvendig jobb for unge som har fått anlagt stomi. Vi 
ønsker å dele mest mulig av det flotte arbeidet som gjøres i NU. Dette kan 
gjøres ved at NU får februar måned til å dele fra livet sitt gjennom videoer 
og historier. NU har mange solskinnshistorier som vi ønsker å få frem. 
Eksempler på historier og videoer er snøscooter-historien og filmer fra 
vinterleir.  Vi ønsker i tillegg å vise den delen av livet som er vanskelig og 
utfordringer man kan møte. Tanken er å vise fellesskapet i NU, hvor man 
møter forståelse for de utfordringene man kan møte i hverdagen. Det er 
planlagt å lage en videosnutt i uka der ungdom forteller hva NORILCO har 
betydd for dem og dele videoer via Tarmbanden sin Snapchatkonto en gang 
i uka. Deling av videoer via «takeover» hos Tarmbanden kan være et forslag 
til flere grupper i NORILCO. Videoer og historier kan deles i alle NORILCO 
sine kanaler. Det er også ønskelig å forsøke å bli invitert som gjester i en 
podcast 

Mars - Tarmkreft: Å leve med tarmkreft 
Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene, men får altfor lite 
oppmerksomhet og forskningsmidler. Stadig flere yngre personer rammes 
av tarmkreft og mange etterlyser nå et nettverk for tarmkreftpasienter. 
Planen for måneden er å arrangere gode aktiviteter over hele landet for 
personer med tarmkreft. Denne måneden krever god dialog med DA om 
hvordan vi kan få til dette. Samtidig vil vi fortsette å lage 
informasjonskampanjer om symptomer og hvordan det er å leve med 
tarmkreft. Denne informasjonen kan deles i alle NORILCO sine kanaler. Vi vil 
i tillegg forsøke å få til medieoppslag som intervjuer, kronikker og til og med 
TV-opptreden. En naturlig samarbeidspartner her vil være Kreftforeningen. 
Sammen kan vi bidra til mer forskning på tarmkreft. Vi er avhengig av at 
personer med tarmkreft ønsker å stille opp med sine historier. Kanskje 
klarer vi å nå ut til flere og være med på å bryte ned noen tabuer. 

April – Seksualitet 
Seksualitet og samliv er noe NORILCO har arbeidet mye med. Det snakkes 
for lite om seksualitet og samliv med personer med funksjonsnedsettelser. 
Dette vil NORILCO ha en slutt på. Alle har en seksualitet og mange har 
partnere som de opplever å miste når kroppen endres som følge av 
sykdom. NORILCO arbeider for at alle skal ha rett på en samtale om 
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seksualitet og samliv. Planen er å dele historier og informasjon fra pasienter 
og brukere om hvordan de har opplevd behandlingen i helsevesenet. Dette 
kan gjøres gjennom intervjuer, kronikker og andre medieoppslag. I tillegg 
kan det være aktuelt med gjesteopptreden i ulike TV programmer og 
podcaster. Målet er å løfte problemstillingen til å bli en samfunnsdebatt.  
Det er flere som har historier og det er viktig at berørte personer vet at det 
er hjelp å få. Et eksempel er personer fra «midt i livet» som har opplevd 
samlivsbrudd, går gjennom omfattende kroppslige endringer og skal drive 
med sjekking. For medlemmer og andre berørte kan det gjennomføres en 
opplysningskampanje med for eksempel webinarer med sexologer, 
psykologer og annet helsepersonell. Aktuelle samarbeidspartnere for dette 
temaet kan være LMF og Unge Funksjonshemmede.  

Mai - Reise med stomi 
NORILCO har opp gjennom årene delt mye informasjon om reising. Planen 
er å dele informasjonen samlet og gi nødvendig og betryggende 
informasjon til våre medlemmer, og personer med mage- og 
tarmsykdommer. Tillitsvalgte og andre medlemmer er de som har flest 
erfaringer og er «ekspertene» på hvilke utfordringer som kan oppstå. Det er 
ønskelig at deres historier, erfaringer og tips deles med andre gjennom 
NORILCO sine kanaler. Et eksempel er historier der personer fra «midt i 
livet» har opplevd kroppspress. Vi leser stadig om unge personer som har 
opplevd dumme kommentarer som følge av at de har stomi og ønsker å 
sole seg på offentlig strand. NORILCO ønsker å tydeliggjøre at dette er 
uakseptabelt. Andre eksempler er hvor mye stomiutstyr det er lov å ha med 
seg på flyet og hva man gjør dersom man må bruke litt lenger tid på do. 
Pasientene/brukerne deler selv sine erfaringer i mai. Kanskje dere kan 
inspirere andre til å dra på en skikkelig oppdagelsestur når fellesferien 
kommer? Det er ønskelig å gjeste en podcast hos for eksempel Unge 
funksjonshemmede eller Crohnsglede. 

Juni – Utenforskap og inkludering 
Mange som er rammet av mage- og tarmsykdommer opplever store 
utfordringer knyttet til det å være i arbeid. Flere opplever å bli hundre 
prosent sykemeldt til tross for at de ønsker å være i arbeid. Andre kan bli 
såpass utmattet av sykdommen at de sliter med å jobbe fulltid. Den 
psykiske helsen kan også påvirkes i form av utbrenthet, manglende 
engasjement eller depresjoner, noe som bidrar til følelsen av utenforskap. 
Er arbeidsplassen tilrettelagt for arbeidstakere som er rammet av sykdom? 
Hvilke ordninger finnes for de som er uføre og hvilke økonomiske 
konsekvenser får dette? Hvordan kan man bedre tilrettelegge for 
arbeidstakere som ikke kan jobbe A4 vakter? NORILCO har mange historier 
å ta av og disse vil bli delt i NORILCO sine kanaler. Vi ønsker å løfte frem 
temaer knyttet til arbeid, sykdom og utenforskap for politikere og andre 
med arbeidslivsansvar. Dette kan gjøres gjennom intervjuer, kronikker og 
andre medieformer. Det kan også være aktuelt med paneldebatt. Aktuelle 
samarbeidspartnere her kan være LMF som har arbeidet med et lignende 
tema tidligere. 

Juli – Mat og ernæring 
En fellesnevner for hele målgruppen i NORILCO er at alle er like i villrede om 
hva de kan spise. Rådene for sunn mat gjelder ikke nødvendigvis for folk 
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med tarmsykdom og fastleger og annet helsepersonell har ofte for liten 
kompetanse innen ernæring. NORILCO har tidligere delt mye informasjon 
om mat og ernæring. Planen er å dele mye av informasjonen som vi 
allerede har samt å dele ny forskning på området. Mange frykter at enkelte 
matvarer og ikke minst snacks skal gjøre sykdommen deres verre. Planen er 
å gi medlemmer og andre betryggende informasjon og råd om hva de kan 
spise og muligheter for et tilpasset kosthold. Informasjonen kan kanskje 
trykkes i et samlehefte. Informasjon kan deles via NORILCO sine kanaler og 
webinarer med ernæringsfysiologer og annet helsepersonell.   

August – Trening og fysisk aktivitet 
Mange kontakter NORILCO med spørsmål om hvordan de best kan trene, 
hvor mye de kan trene og hva som er de faglige rådene for trening. Planen 
er å dele mye av den gode informasjonen vi allerede har delt før, i tillegg til 
mestringshistorier fra tillitsvalgte og medlemmer, i NORILCOs kanaler. Vi 
har mange medlemmer som er svært fysisk aktive til tross for sykdom. Ved 
å dele historier og informasjon om trening kan NORILCO knuse myter rundt 
det å leve med en kronisk eller alvorlig sykdom i mage- og tarm. NORILCO 
har en treningsdagbok som kan løftes frem samtidig som informasjon om 
trening og fagpersoners råd kan spres i sosiale medier. Det er også et ønske 
å få DA til å gjennomføre arrangementer med aktiviteter. Det kan være alt 
fra turgruppe og fotballturnering til skitur. August er en fin måned å 
arrangere et sentralt arrangement. For eksempel kan man leie Ingvar 
Andersen som har hatt utetrening ved Montebello rehabiliteringssenter. Et 
annet eksempel er at NORILCO kan leie Thomas Andersen til å holde et 
treningsarrangement. En aktuell samarbeidspartner kan være Norges 
idrettsforbund. Kanskje kan de bidra til å spre kunnskap om vår målgruppe 
og trening slik at vi kan bryte ned myter og nå ut til både idrettslag og 
trenere. 

September – En hyllest til pårørende 
Pårørende er en enorm støtte for personer som blir rammet av sykdom. 
NORILCO ønsker å være en organisasjon som gir støtte tilbake til pårørende. 
Det gjør vi gjennom å være en inkluderende organisasjon som forsøker å 
tilby et nettverk til pårørende på lik linje med de som er direkte berørt. 
Denne måneden skal tillitsvalgte, medlemmer og alle der ute få lov til å 
hylle sine pårørende. Det skal de få gjøre gjennom en kampanje i sosiale 
medier. Samtidig deler NORILCO pårørendehistorier i alle kanaler. En 
aktuell samarbeidspartner er Pårørendealliansen. De besitter mye god 
kunnskap som vi kan dra nytte av i denne kampanjen. Det er naturlig at 
denne måneden også tar for seg den siste tiden for pårørende, og selve 
avslutningen på livet. Dette er ofte en krevende tid for pårørende hvor 
mange beskriver at de må vise styrke ovenfor den syke. 

Oktober – NORILCO gjennom 50 år 
I denne måneden vil vi gjennomføre en samling hvor «NORILCO gjennom 50 
år» er tema. Det vil være fokus på hvordan og hvorfor organisasjonen 
startet opp. Historier fra opp igjennom vil bli presentert i NORILCO sine 
kanaler. Kanskje kan vi få til et medieoppslag med en god vinkling og 
historie om hvordan vi ble etablert. På samlingen vil det bli invitert gjester 
som har betydd mye for NORILCO. I tillegg vil vi leie inn en kjent 
konferansier som vil lede festkvelden. Aktiviteter slik som «posefest» og 
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antrekk laget av stomiposer er et alternativ. Planen er også å leie 
Vitensenteret hos Kreftforeningen for å vise hvordan stomiutstyr har endret 
seg gjennom tiden. Vi får også låne «kjempetarmen» fra Kreftforeningen 
helgen vi skal ha markeringen. Emneknaggen #NORILCO50år vil bli brukt 
hyppig denne måneden. 

November og desember – Mestring og frihet 
Månedene november og desember brukes til å presentere gode historier 
om hvordan tillitsvalgte og medlemmer har oppnådd mestring og frihet 
gjennom for eksempel medlemskap eller det at de på egenhånd har 
tilpasset seg et liv med eller etter sykdom. Hvordan hadde de det når de 
fikk diagnosen og hvordan klarte de å ende opp med den mestringsfølelsen 
de har i dag? Mental helse og mestringsfølelse kan ofte påvirkes negativt av 
sykdom og det er derfor viktig å rette fokus mot hva som kan bidra til å 
styrke den. Fagpersoner som psykologer kan bidra med teknikker for å 
oppnå mestringsfølelse. Planen for denne måneden er også å dele andre 
mestringshistorier som er blitt delt tidligere i løpet året. En ide kan være å 
intervjue Camilla Tjessem og Odd Magne Bekkelund i 2020. Begge mestrer 
og har gjort karriere. Det kan stilles spørsmål relatert til temaene over. Tenk 
hvilken inspirasjon det vil være for andre! 

Det planlegges møte med samarbeidspartnere i juni for en gjennomgang 
over hva som skal skje i 2021. Dette arrangeres etter ønsker fra 
leverandører og bandasjister da de ønsker å planlegge 2021 på best mulig 
måte og ønsker informasjon så raskt som mulig. Ting som skal diskuteres 
med leverandører og bandasjister er hva kan våre samarbeidspartnere 
hjelpe oss med? Hvordan kan de feire vårt jubileum? 
 
Hvordan involvere DA? 
DA kalles inn til telefonmøte for å gå igjennom planene med de. Møtet blir 
etter sommeren men det sendes ut informasjon til de før sommeren så de 
kan planlegge og snakke sammen internt. Hva er det de ønsker fra sentralt? 
Hva kan de bidra med? Hvordan ønsker de å delta i de ulike temaene? 
 
Det er kommet inn ønske om å utarbeide en jubileumsbok. Dette er 
tidligere diskutert også i HS. Det er ikke ressurser til denne boken og det er 
heller ikke muligheter å selge denne boken som gjør det kommer en 
inntjening på summen som benyttes.  
 
Vedtak: 
Planene som legges er ambisiøse og for å kunne gjennomføre dette kreves 
det ekstern finansiering. Planene godkjennes som de foreligger. 
 
Sekretariatet søker om ekstern finansiering på prosjekter som kan løfte de 
ulike tematikken. Uten ekstern finansiering kan ikke alt gjennomføres. Dette 
er det tatt omsyn til i planene. 
 
Det brukes mye av den informasjonen vi allerede har. Bok er det ikke 
ressurser til å produsere nå. Tidligere er det gitt ut jubileumsutgaver i 
NORILCO-Nytt. Dette kan gjøres i 2022 når jubileet er ferdig og man kan 
oppsummere NORICLOs 50 år lange historie i en oppgradert 1. utgave i 
2022. 
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Enstemmig vedtatt 
 

33/20 Diskusjon og 
vedtak  

Psykisk Helse 
Sak fremmet av Annlaug 
Etter et innlegg fra en dame på 62 år i Facebookgruppen «Midt i livet» som 
skapte stort engasjement fremmes det forslag om å etablere et prosjekter 
der psykisk helse er i fokus. For å hjelpe de som sliter psykisk, kan NORILCO 
søke Stiftelsen Dam. Dette kan f.eks. gjøres via sentrale kurs, informasjon om 
dokumenterte psykiske senskader etter kreft og alvorlig kronisk lidelse, 
reportasje i NORILCO Nytt og seminar, brosjyrer m.m.  
Man kan oppfordre DA til å ha psykisk helse som tema på medlemsmøter og 
lokale kurs og seminar. Lærings og mestringssenteret bør også ha det i 
programmet på sine kurs. Sykehuset bør også være forpliktet til å snakke 
med pasienten om psykiske reaksjoner etter kreftdiagnose og mangeårig 
kronisk sykdom med IBD. Og ikke minst bør de snakke om det med å få en 
stomi og en pose på magen, hva det gjør med psyken til mange.  
Denne saken kan sees litt i sammenheng med saken om samarbeid med 
Olympiatoppen. Mange av de som skrev kommentarer slet psykisk fordi de 
var så utmattet. 
 
Vedtak 
Psykisk helse er et svært omfattende tema. 
Unge funksjonshemmende har et prosjekt vedrørende dette.  
Camilla snakker med Malin som sitter i styret i UF vedrørende om de har et 
prosjekt på gang. Camilla sender dette rundt til HS når de har fått svar.  
 
NORILCO oppfordrer LMS til å inkludere psykisk helse i deres kurs. 
Sekretariatet tar kontakt med senskadesenter for å høre om de har noen 
rapporter vedrørende psykisk helse. 
 
Ellers kan NORILCO benytte de kanaler og kunnskaper vi allerede har til å 
sette fokus på psykisk helse. 
 
Per nå søkes det ikke om et prosjekt innen psykisk helse da det ikke er 
kapasitet til dette under jubileumsåret. 
 
 
 

34/20 Diskusjon  
Vedtak 

Bekkensenteret    
Det var kommet inn en henvendelse fra NORILCO Bergen vedrørende 
etablering av Bekkensenter. Dette etter et engasjement fra lokallagene i 
PROFO, NORICLO og Gynkreftforeningen som sogner til Haukeland 
Universitetssykehus.  Henvendelsen omhandlet et ønske å etablere en 
studie som skal skape grunnlag for etablering av Bekkensenter. Per i dag er 
Bekkensenter bare virtuelle og er bygget opp som en arena for 
kunnskapsoverføring blant fagpersoner. Dette er ikke et sted en pasient har 
tilgang til per i dag.  
 
Gjennom Helse-Nord er det allerede søkt midler til en studie på senskader i 
bekken. Denne søknaden har NORILCO stilt opp som brukerrepresentant 
på. Studien fikk ikke økonomisk støtte og ble stoppet.   
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 NORILCO er svært positiv til etablering av studier da dette kan resultere i 
bedre behandling og oppfølging fra vår målgruppe. NORILCO er med i 
mange søknader som har til mål å starte studier for vår målgruppe. 
NORILCO gir ikke penger til studier men stiller opp med brukererfaring. 
 
 

35/20 Diskusjon og 
orientering 

Medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler – Avanse 
 
Camilla var meldt inhabil i sak 35 og forlot møte under behandling av den 
saken 
 
Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2019 i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD): "Helsedirektoratet skal gjennomgå og 
vurdere behov for endringer i dagens avansestruktur og -nivå på områdene 
medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som dekkes over 
blåreseptforskriften §§ 5 og 6, herunder behovet for ev. å klargjøre 
regelverket på dette området. Frist for forslag til ev. endringer er medio 
2020. Berørte parter skal underveis i arbeidet gis anledning til å gi innspill til 
mulige løsninger." Fristen for å levere forslaget er utsatt til 1. oktober 2020. 
  
Dette innebærer at det skal gjennomgås og vurderes endringer i avansen 
for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler.  
  
I dag består avansen til apotek/bandasjist av et prosentvis påslag på 
produktenes pris fra leverandør. Apoteket eller bandasjisten skal hjelpe 
brukere med å finne riktig produkt, og gi veiledning i riktig bruk av 
produktene. 
  
I prosjektet skal det sees nærmere på om avansen skal beregnes annerledes 
enn i dag uten at det skal medføre endring i kostandene for folketrygden. 
Det skal sees nærmere på alternativer som bruk av kronetillegg eller 
prosentsatser eller disse i kombinasjon. I tillegg utredes muligheten for å 
skille ut noe av veiledning og hjelp som apotek/bandasjist utfører ovenfor 
brukere som en egen tjeneste mot betaling dekket av folketrygden, såkalt 
tjenestebetaling. Dette sees på for områdene hver for seg. 
  
NORILCO skal delta i et møte mandag 8. juni hvor målet med møtet er å 
diskutere mulige løsninger. Det ønskes særlig innspill på om det er områder 
det anses som fornuftig å innføre tjenestebetaling. Helsedirektoratet vil 
gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dagen veiledning oppleves i dag. 
Dersom det er innspill på fordeler, ulemper og mulige konsekvenser av en 
eventuell tjenestebetaling, så vil helsedirektoratet vite om dette 
  
Dette er en stor og viktig sak for NORILCO og våre medlemmer. Hvo mye 
avanse den enkelte badasjist/apotek får har NORILCO egentlig ikke noe 
med. Men om avansen endres så mye at servicenivået endres kan dette får 
store konsekvenser for våre medlemmer og målgruppe. Per i dag er er 
veiledningen og kompetansen til Bandasjistene/spotekene en stor del av 
stomiomsorgen i Norge. Endres denne må det være andre organ som kan ta 
denne oppgaven.  
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I forkant av møtet har NORILCO vært i møte med våre 
samarbeidsorganisasjoner LARS, Blærekreftforeningen og LMF. I tillegg 
deltok bransjeforeningen i Melanor i dette møtet for å gå igjennom de 
signaler de har fått. Det er også vært dialog mellom NORILCO og Pårørende 
alliansen som vi er medlemmer med. I tillegg er det gjennomført møte med 
politisk sekretariat i Kreftforeningen.   
 
 
Vedtak: 
HS holdes orienter om dette videre.  
Sak tas til orientering 

 
 

36/20 Orientering Vinterleir 
 
Det ble tatt en gjennomgang av evalueringen etter leiren i 30 januar- 2. 
februar. Evalueringen etter leiren var veldig bra. Alt i alt en vellykket 
vinterleir. Tilbakemeldingene er bedre enn i fjor, og det er ganske 
imponerende. Vi har hatt 2 veldig bra vinterleirer de siste årene, og det 
håpes det forsetter slik fremover. Det har vært en lite generasjonsskifte i 
NORILCOs Ungdom de siste årene, og vi har slitt med å fylle plassene på 
vinterleirene 
 
Det er ekstra gledelig at man fikk fylt opp alle plassene, og litt ekstra. Det 
var budsjettert med 35 plasser som vanlig. Men det er første gang på 
mange år man har klart å fylle oppe alle plassene. Det deltok 38 stykk.  

 
 Det ble lagt opp til mye aktivitet med curling, skibakke, uteaktiviteter og 
mye sosialt både inne og ute. 
 
Grunnet en større økonomisk støtte fra Fordelingsutvalget gikk leiren godt 
innenfor budsjett.  
 
Vedtak 
Sak tas til orientering 
 

37/20 Orientering Hovedstyrets beretning 2019 
 
Hovedstyret beretning begynner å bli klar. Det ble tatt en gjennomgang på 
denne i møtet. Beretningen er skrevet etter mal som er laget fra tidligere år, 
men det er kun 2019 som er med da 2018 ble presentert på Ledermøte. 
 
Ting som per nå ikke er med i beretningen men som skal med er: 
Brukerbanken som er bygget opp 
Svar fra Solgården  
Medlemsmodellen og status på arbeidet rundt denne.   
 
Årsberetningen godkjennes av HS på neste møte. 
 



 
  

Side 22 av 26 
 

38/20 Orientering Bursdagsinnsamlinger på Facebook 
 
Sak fra Katinka: 
Det har kommet inn spørsmål fra medlemmer om de kan få ha innsamlinger 
på Facebook som blir øremerket til spesielle prosjekter.  
 
Svar fra sekretariatet: 
For å få lov til å samle inn penger gjennom Facebook har NORILCO søkt om å 
bli godkjent og har der sagt hva pengene skal gå til. Alle bidrag, innsamlinger, 
gaver og donasjoner går til NORILCOs formål. Donasjonene går til 
organisasjonens formål og kan ikke øremerkes. Formålet står beskrevet både 
under "om" på Facebook og ute på nettsiden. Donasjonene må gå til det vi 
sier det skal gå til. 
 
Kort sagt går all denne type inntekt til likepersonarbeid og ulike samlinger for 
de ulike gruppene, for fellesskap og tilhørighet. Det er dessverre heller ikke 
teknisk mulig å lage egne, personlige innsamlingsaksjoner for en frivillig 
organisasjon på Facebook. Dette er ikke annerledes for vår organisasjon enn 
for andre. Dette betyr vi klarer ikke å differensiere innsamlingsaksjoner som 
pågår og vi er forpliktet til å bruke penger der vi har sagt vi skal bruke 
penger. 
 
Hvis øremerkede formål er ønsket, kan man forsøke å opprette en personlig 
"Spleis", selge vafler eller lodd til inntekt for formålet. Likevel følger i siste 
instans vårt mandat vedrørende fordeling av inntekt, se over. 
Vippsnummeret vårt 526828 er allerede øremerket NORILCOs arbeid. Det 
samme gjelder det oppgitte kontonummeret vårt. 
 
Dersom det er ønsket at større summer skal gå til familiesamling, NU-leir, 
30+ og lignende etter en rettferdig fordeling fremfor likepersonsarbeidet 
vårt ved oppsett av budsjett, kan gruppene og/eller HS argumentere for 
dette med en god begrunnelse ved rep.møtet. Eventuelt argumentere for at 
en viss prosent av donasjoner skal gå til ulike formål, også etter en rettferdig 
fordeling.   
 
Sak  tas til orientering 
 
 

39/20 Orientering DA og NU 
 
Rapportene fra DA har nå endelig kommet. Det har vært litt vanskelig å få tak 
i enkelte rapporter fra DA. Nå som alt er på plass kan arbeidet med 
utbetalinger til DA begynne. Det er noen tall som må sjekkes opp da det er 
store avvik på tall fra i 2018. Dette blir tatt med den enkelte DA det gjelder.  
DA vil få tilsendt utbetalingsplanen på høring som normalt før utbetalingen.  
 
Her er en liten rapport fra de DA og NU man har vært i kontakt med: 
 
NU Bergen 
- Sliter med rekrutering 

NU Sør-Vest 
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- Avlyste Surfetur hvor Sør-Trøndelag styret skulle delta for 
organisasjonsopplæring.  

- Har arrangert skypemøte som medlemsaktivitet og planlegger å 
arrangere de inntil videre. 

NU Sør-Trøndelag 
- Har fått med to fra Nord-Trøndelag til de har avholdt årsmøte og for å 

kunne etablere NU- Trøndelag.  
 

Nordland: 
Skal arrangere årsmøte neste uke. 
 
Romsdal: 

  Har fått midler til ungdomsaktivitet. 
Har hatt årsmøte. 
Møte med Coloplast satt på vent til det er mulig å gjennomføre. 
 
Bergen: 
Styremøte på Skype 
Planlegger tur 18.-20. september til Golsfjellet. 
Starter opp med møteplass igjen i Bergen sentrum. 
 
Akershus: 
Styremøte i juni  
Er invitert på møte med A-hus vedrørende oppfølging. Dette møtet ønsker 
de sekretariatet skal delta på sammen med de.  
Har deltatt i årsmøtet/nedleggelse av FFO Akershus. 
 
Oslo: 
Skulle ha ulike aktiviteter blant annet konsert i forbindelese med Krafttak 
mot kreft som måtte avlyses. De begynner nå på igjen med aktivitet og 
inviterer til en gåtur ute. 
 
Sør- Trøndelag 
Sliter med sykdom i styret. Har ikke hatt noe form for aktivitet grunnet 
covid og styresituasjonen.  
 

Sør -Rogaland 
Har arrangert turer ute og har arrangert medlemsmøter via Skype/Teams. 

 
 

40/20 Orientering 
og vedtak 

Smittevernstiltak ved arrangement 
 
Det er laget en veileder for smittevern under arrangement i DA. Denne er 
utarbeidet etter forslag fra Frivillighet Norge og LNU. Forslaget fra Frivillighet 
Norge og LNU var svært krevende og det var vanskelig å få oversikt over 
hvilke tiltak som måtte gjøres for å kunne gjennomføre arrangement på en 
trygg måte.  
  
Vedtak: 
Smitteveileder godkjennes og sendes DA og NU så raskt som mulig. 
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Enstemmig vedtatt.  
 

41/20 Diskusjon og 
vedtak 

Stomikurs 
Sak innmeldt av Annlaug 
Det er mange med stomi som sliter med utfordringer både når det gjelder 
det praktiske med stomistell, sår hud, lekkasjer og psykiske reaksjoner. Det 
er mange ting sykehuset burde informert pasienten om, men dessverre er 
det alt for mange som skrives ut fra sykehuset uten å ha fått god nok 
opplæring i stomiskift, hva som er normalt, hva som er unormalt m.m. 
 
På grunnlag av tilbakemeldinger har man i forbindelse med de to siste 
samlingene på Montebello, og det man ser i Facebookgruppen til Midt i 
livet og Facebookgruppe for de med Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn, mener 
hun at det er behov for kurs for stomi og reservoaropererte.  
 
Mange av de som var på samlingene på Montebello hadde mer behov for et 
kurs enn en samling. Og de to samlingene var egentlig lagt opp mer som 
kurs enn en samling også. Det ble gitt tilbakemelding fra flere av de som 
ikke søkte på 35+ 2017 og 30+ 2019 at de ikke søkte fordi de ikke hadde 
behov for kurs, men for en samling med det sosiale som fokus med noe 
faglig innhold. Og selvfølgelig få møte likesinnede. 
 
Det menes NORILCO burde ha et tilbud om begge deler. Både en 30+ 
samling og et kurs. Hun forstår det er et økonomisk spørsmål, men tenker 
dette er noe som kan søkes midler om. 
 
Et kurs kan ikke hete stomikurs, men det er per nå en arbeidstittel.  

 
Vedtak: 

Opplæring i stomi er en oppgave for helsevesenet. Det er litt vanskelig å vite 
hvordan man skal utvikle et kurs. Annlaug sender inn forslag til et program så 
det fås en bedre forståelse av hvilke innhold kurset bør ha. Sekretariatet 
hjelper til med å utarbeide søknaden til eksterne tilskuddsordninger. 
 
 

42/20 Diskusjon og 
vedtak 

Olympiatoppen 
 
Sak fra Annlaug: 
Mange av medlemmene våre lider av ekstrem utmattelse. Det kan være flere 
årsaker til utmattelsen. Mangel på nødvendige vitaminer og mineraler som 
kroppen behøver kan være en av årsakene. Erfaringer mange har er at 
legene ikke er så opptatt av vitamin og mineralinnholdet til pasientene med 
stomi og reservoar. Det er ønskelig å prøve å få til et samarbeid med 
Olympiatoppen da de har kunnskap om vår målgruppe.  
 
Vedtak: 
Det som beskrives i sak kan katekiseres som rehabilitering og rett 
energibalanse i hverdagen. Det er mange variabler som spiller inn for å bygge 
energi og hva som skaper energibalanse i hverdagen er individuelt. 
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Olympiatoppen er vant til å jobbe med personer som har et høyt energinivå 
og det er usikkerhet om dette er rette instans og jobbe med.  
Annlaug jobber videre med et konsept som definerer mer hva som er 
ønskelig å oppnå. 
Instanser som kan kunne mye om dette er Ernæringsfysiologer, 
Institusjonskokker, rehabiliteringsinstitusjoner og idrettshøyskoler som 
utdanner mange av de som jobber innen rehabilitering.  
 
 

43/20 Diskusjon Status handlingsplan  
 
Det ble tatt en gjennomgang på status på hvordan NORILCO ligger an i 
forhold til handlingsplanen 2019-2020. NORILCO er i rute i forhold til 
handlingsplanen.  
Man ser til nå at medlemsmodellen ikke sikkert er det mest riktige for 
organisasjonen. Mye av det modellen baserer på er allerede godt 
implementert i organisasjonen. Det vil bli tatt kontakt med DA for å høre om 
hvilke workshop i medlemsmodellen lokalt de ønsker for å øke 
rekrutteringen av likepersoner, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. 
 
 

44/20 Orientering HELFO – Endringer som er gjort 
 
Saken er satt opp etter innspill fra medlem. 
1. juli 2019 ble det tatt bort noen skumbandasjer fra blåreseptlisten for 
stomi samt det 1. januar ble lagt inn antalbegrensninger på noen produkter.  
 
NORILCO har tidligere bedt medlemmer om å få en faglig veiledning på bruk 
av utstyr for å kunne dokumentere at det er behov for produktene som er 
fjernet eller satt begrensinger på. Dette har NORILCO nå fått og det blir 
jobbet videre mot myndighetene for å endre vedtak gjort i HELFO. NORILCO 
jobber for en god og rettferdig blåreseptordning, og man ser at vedtak om 
begrensninger og fjerning av produkter er til skade for enkelte av våre 
brukere. 
 
Vedtak: 
Sekretariatet ber om møte med Helsedirektoratet vedrørende denne saken 
og ber de reversere vedtaket og/eller vurdere vedtaket på nytt. HS og 
NORILCOs medlemmer holdes orientert om saken.  
 

45/20 Vedtak Representantskap 2020 
 
Det er kommet inn spørsmål fra DA om man kan avlyse representantskapet i 
2020 og heller bruke penger på jubileet.  
 
Covid-19 kan gi utfordringer for Representantskapet i 2020 som er planlagt i 
Sarpsborg. Det er per nå krav om minst en meter mellomrom mellom 
deltagere og maks 50 personer. Normalt deltar det 90- 100 personer på 
representantskapsmøtet.  
Per nå er det kontroll på smittesituasjonen i Norge, men det forventes en 
økning av smitten til høsten når influensasesongen starter.  
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Det er forventet lite tilgang på fly i forhold til hva vi har vært vant med de 
siste årene, noe som vil gi høye reisekostnader. Dette vil føre til at mange 
kan måtte dra tidlig fra møte for å kunne ta fly hjem. I tillegg må de fleste 
deltagere ta ekstra kollektivreiser for å kunne reise til Sarpsborg noe som gir 
lang reisetid til og fra Gardermoen, og det er ikke ønskelig per nå med tanke 
på smitte at personer tar kollektivtransport.  
 
Vedtak: 
 
Representantskapet må gjennomføres i en eller annen form.  
 
Roy og Jane tar et møte med NORILCO Østfold for å høre hva deres tanker 
rundt dette er og om det er mulig å flytte møtet til Gardermoen. 
 
NORILCO følger de retningslinjer gitt av myndighetene som til enhver tid 
foreligger. Om retningslinjene setter begrensninger blir dette også gjort i 
NORILCO. En digital gjennomføring av møtet er mulig, men lite ønskelig da 
dette kan svekke demokratiet og muligheter for alle å delta på en god måte.  
 
HS kan ikke nekte noen å komme på representantskapsmøtet, men det 
sendes en anbefaling til DA om å sende færrest mulig delegater til møtet. 
Dette for å redusere antall mennesker i samme sal samt spare penger der 
det er mulig. Det anbefales heller at DA setter av penger til å bruke på 
jubileet og jubileumshelgen i oktober i 2021 som vil koste en del. 
 
Per nå er ikke det noen større saker som skal opp på representantskapet.  
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