Protokoll
Tid: 6.-7. februar 2021
Sted: Teams
Møtestart: 6. februar kl 10:00
Til stede: Jane Halvorsen, Odd Magne Bekkelund, Marianne Wik Kolstad, Annlaug Årflot, Hege
Elisabeth Almaas, Jan Kjensli og Kine Svindland-Kvamsø (NU)

Sak
27/21

Sakstype
Vedtak

Tittel og orientering
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent
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Vedtak

Godkjenning av saksliste
To saker ble lagt på sakslisten dagen før møtestart og sendt til HS.
Dette var sak 47 Smittevern og arrangement og sak 48 Oppnevning
brukerutvalget Helsereiser ANS
Vedtak:
Sakslisten godkjent.
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Vedtak

Godkjenning av referat
Det ble tatt en formell godkjenning av referat fra forrige HS møte.
Vedtak:
Referat fra HS møte er godkjent
AU- møte tas til orientering

30/21

Vedtak

Lars Grimelund Kjelsens Stiftelse
Hovedstyret er representert i styret til Lars Grimelund Kjelsens
Stiftelse. Arbeidsmengden i dette styret er svært liten, og det er stort
sett bare et kort møte i året over digitale kanaler. Det er ønskelig at
personen som sitter i stiftelsen er medlem i Hovedstyret.
Bente Løkaas sitter i dag i styret på vegne av NORILCO sammen med
Jane Halvorsen.
Vedtak
Marianne Wiik Kolstad velges til å overta plassen til Bente Løkaas i
stiftelsen. Bente er orientert om dette og deltar på neste møte i
stiftelsen.
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Orientering

Verdens kreft dag
4. februar var verdens kreftdag hvor tema var pårørende. Dagen er en
av FN internasjonale dager som markeres. Dagen ble markert digitalt
med webinar og artikler som har blitt delt gjennom sosiale medier og
nettsider. NROILCO ved Malin i sekretariatet har vært med i
arbeidsgruppen for i utarbeidelsen av konseptet for denne dagen i
Norge.
I forbindelse med Verdens kreftdag ville Mester Grønn dele ut en del
av overskuddslageret av blomster hvor en pårørende skulle få en
blomster på døren. Et av medlemmene til NORILCO fikk dette.
Vetak
Saken ble tatt til orientering
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Diskusjon og Informasjons i Boots toalettmapper
vedtak
Boots Homecare deler ut toalettmapper til nye stomibrukere. I
mappene er det litt ulik informasjon om stomi og produkter. De
ønsker informasjon om NORILCO i mappene.
Dagens brosjyrer er alt for omfattende og for myk til å legge inn i
mappene. Med en folder med sterkt forenkle informasjon og en QR
kode til nettsidene våre vil vi mye lettere kunne gi informasjon om oss
til nye stomibrukere.
Sekretariatet ønsker å produsere noen infoholdere med maks A5
størrelse med fast papir som sier noe om NORILCO og for å fremme
likepersonstjenesten.
Denne folderen lages ikke bare til Boots Homecare, men kan også
deles med andre som ønsker å gi informasjon om NORILCO.
Vedtak:
Det lages en ny infofolder som deles ut til Boots Homecare og andre
som kan ha nytte av dette. Sekretariatet får i oppgave å utarbeide
denne.
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Diskusjon og Frivillighetens år 2022
vedtak
Gjennom FFO er vi blitt invitert til å være en del av frivillighetens år
2022. Dette skal markeres gjennom hele året. Frivillighetens år skal
vise frem all frivillighet. Ikke bare for organisasjoner innen FFO, men
alle frivillig arbeid. Her vil idrett, korps og alt annet også være med.
Det er utarbeidet en logo og ulike konsepter til frivillighetens år, men
det er opp til NORILCO selv å velge hva vi ønsker å være med på.

Dette er en fin måte å vise frem frivillig arbeid som skjer i NORILCO.
Vedtak:
NORILCO er med på frivillighetens år. Vi bruker de prosjekter vi
allerede har til å fremme og vise frem frivilligheten. Det sees når det
nærmer seg hva NORILCO kan være med på av det som kommer av
seminar og aktiviteter.
34/21

Orientering

Økonomi
Det jobbes nå med å avslutte årsregnskapet for 2020. Det blir tatt en
gjennomgang av regnskapet. Når regnskapet er klart presenteres
dette for HS. Det er mulig det må settes opp et eget HS møte for
gjennomgang av regnskapet.
Det er kommet endringer gjennom en «Midlertidig forskrift om
endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner». Endringer i denne forskriften sier at 2020
ikke vil være et gjeldene år. Dette har NORILCO blitt orientert om
ville komme, men nå er denne vedtatt.
Tilskudd fra Fordelingsutvalget er kommet. Dette er penger vi får for
ungdommer som er medlem. Dette er penger som er med å
finansiere ungdomsarbeidet. I år mottar vi ca 250 000 som er en liten
nedgang fra i 2020. Dette skyldes at vi har litt færre ungdommer nå
enn i 2019.
Det er ikke noen økonomisk status for 2021 ennå.
Det er mottatt støtte for to prosjekter som tidligere varslet i 2021.
Tilskudd til digitale samlinger for tarmkreftpasienter på kr 123 000
samt Likepersonsledersamlingen på kr 120 000. Begge prosjektene er
Fullfinansiert gjennom denne støtten. I tillegg får vi 10% ekstra som
skal dekke utgifter vi har med regnskapet og revisjon av prosjektene.
Sekretariatet søker stadig om prosjektstøtte til aktivitetene vi har.
Kreftforeningen har ennå ikke åpnet for søknader for 2021. Her
kommer vi til å søke på mange av de faste aktivitetene vi har i
NORILCO.
Vedtak
Saken ble tatt til orientering
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orientering

Oppdatering fra HS og sekretariatet
Covid-19 påvirker kontorhverdagen mye. Lørdag morgen 23. januar
valgte Regjeringen, etter ønsker fra kommuner, å lage forskrift om

hjemmekontor for de som har muligheter til dette på noen
Østlandskommuner.
I NORILCO har vi hatt hjemmekontor allerede, men daglig leder har
hatt noen dager på kontoret. Gjennom forskriften er det lagt inn krav
om at ansatte skal ha mottatt beskjed om krav om hjemmekontor og
dette skal dokumenteres. 25. januar har daglig leder mottatt skriftlig
dokumentasjon som kreves. Siden de ansatte allerede hadde
hjemmekontor påvirket dette ikke så mye, men de ansatte gleder seg
til å kunne møtes igjen.
Følgende konsekvenser er det etter stenging:
• Utsending av brosjyrer, medlemspakker og annet blir noen
dager sen.
• Grunnet hjemmekontor vil post bli levert bare en gang i uken.
• Utsending av brev kan gå som normalt, men etiketter sendes
ikke ut.
Kontingenter er sendt ut til medlemmer. Det er sendt ut i to puljer.
Det er ekstremt trykk på epost for tiden.
Sekretariatet:
Roy deltatt i podcast fra Coloplast
Roy deltatt i webinar Coloplast
Deltatt i møte med Askin
Katinka:
Er med i en artikkel som Mediplanet skal utarbeide om tabubelagte
tematikker. Mediplanet produserer artikler om de finansieres av
sponsorer da gjerne legemiddelfirma eller produsenter innen
medisinteknisk utstyr. Denne artikkelen jobbes det fortsatt med for å
få finansiering.
Annlaug:
Au møte i pasientreiser
Utvalgsmøte i pasientreiser
Ressursgruppe i prosjekt i Pasientreise.
Jane
Styreledermøte i Kreftforeningen.
Møte med Askin
Jane og Camilla har vært med i innspilling av podcast «Shit happend»
Vedtak:
Sak tatt til orientering
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Orientering

Likepersonstjenesten
Kurset som skal være i mars er utsatt til 18.-20 juni grunnet
smittesituasjonen. Dette er den helgen som var ledig for
foredragsholder og sekretariatet. Påmeldingsfristen er samtidig
utsatt. Det er per nå 33 som har søkt om deltagelse på kurset, men
påmeldingen holdes påmeldingen åpen lengre. Mange av de 33
påmeldte er likepersonsledere og andre kjente personer i NORILCO.
Dette vil si det er en del ledige plasser per nå.
Brystkreftforeningen har spurt om de kan delta på kurset med
representanter fra deres HS. Dette for å se på organiseringen og
gjennomføringen av kurset og om dette er noe de selv kan
Programmet settes opp etter den vedtatte opplæringsplanen.
Likepersonledersamlingen har fått tildelt midler og er fullfinansiert
gjennom stimuleringsprogrammet som administreres gjennom
Stiftelsen Dam. Etter søknad fikk vi tildelt 120 000. Det er søkt om
midler til å lære likepersonsledere å veilede personer som har
digitale likepersonssamtaler.
Likepersontelefon:
Det har ikke vært en økning på linjene under Covid-19 som vi hadde
håpt på. Det er gjennomført en liten evaluering av
likepersonstelefonen for de som svarer på denne. Det er svært ulike
behov for oppfølging av likepersonene i tjenesten. Inntil nå har det
ikke blitt tilbudt noe oppfølging i tjenesten, utover at de selv
kontakter sin likepersonsleder ved behov etter vanskelige samtaler. 2
personer har svart at de er fornøyde med dagens oppfølgingsnivå. 1
person har ikke behov for noe oppfølging.
3 personer ønsker seg en digital erfaringsutveksling med alle på linja.
2 ønsker seg en årlig oppfølgingstelefon individuelt, og 3 personer
kunne ønsket seg et faglig innlegg av en fagperson i året for å heve
motivasjonen.
1 person skriver under «Annet» at det kunne vært fint å få noen
standardiserte retningslinjer om likepersonslinjen om hvordan den
skal betjenes/svares annet enn kun informasjon om hvordan appen
fungerer, slik at likepersonene på linjen jobber noenlunde likt med
tanke på hvordan linjen svares.
Vedtak:
HS ønsker et program på ledersamling som er mer konkret enn det
har vært til nå. Det er viktig det settes fokus på likepersonsleder sin
rolle.
Er det ledige plasser på kurs inviteres det inn personer fra andre
organisasjoner.

Sak tas til orientering
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orientering

NORILCO Ungdom (NU)
Det ble tatt en oppdatering fra NU
NU er klar til februar hvor det skal presenteres videoer om hvordan
ungdommen forteller om hvordan det har vært å være en del av
NORILCO.
NU har laget video med bilder og klipp for å vise aktivitet, med
hovedfokus vinterleir. Blir publisert når den er klar.
Blir publisert bilder på Instagram med jevne mellomrom og
oppfordrer folk til å publisere bilder og tagge #NORILCO50 år, vi har
en Instaansvarlig i styret.
Jane og Camilla deltok i podcasten «Shit Happens» med Crohnsglede
4 februar. Fokus var NORILCO og likepersonstjenesten. Den blir
publisert etter hvert som den blir klar.
NU holder på å gjøre ferdig video fra medlemmer som forteller hva
NORILCO/NU betyr for dem, som publiseres i forbindelse med
jubileet.
NU har tatt en gjennomgang angående artikler, og det er planlagt en
artikkel om vennskap skapt gjennom NU/vinterleir, og artikkel om
arbeidslivet.
NU gjestesnapper for Tarmbanden med jevne mellomrom dette
jubileumsåret. Snappdagen i januar hadde barn som fokus –
publiserte da det som allerede var delt av NORILCO angående barn.
Samme med februar måned. Gjestesnappet i uke 6, med fokus på
ungdom- da deler vi det vi har laget klart for tema denne måneden.
Jane har sagt ja til å være med å gjestesnappe, vi finner ut når det
passer for henne, og hjelper til om det er behov for det.
NU har fått tilbud om å delta i Coloplast sin podkast “stomiliv” så
snart som mulig i februar, men de ønsker intervjuobjekter mellom 13
og 17 år på Østlandet. Kjenner vi noen? Gjerne gi beskjed til styret i
NU om så. Elisabeth forespør om det er mulig å ta det digitalt
istedenfor å møtes fysisk.
NU skal delta på NOA/EOA møte i løpet av høsten. EOA arrangeres i
Italia, mens NOA arrangeres i Norge.
Regnskap/Frifond:

Interne retningslinjer for frifond er oppdatert. De tar utgangspunkt i
retningslinjene til LNU (frifonds organisasjon), og våre interne
retningslinjer er godkjent av dem. Sekretariatet tar nå over regnskap
for alle lokale LUL.
NORILCO-Nytt
Det er laget en plan for tema/publisering i NORILCO-nytt.
NU bidrar med 1 artikkel pr blad, og disse artiklene vil også bli delt på
NU-nytt på nettsiden.
Lokale ungdomslag
Alle LUL skal ha digitalt årsmøte før utgangen av mars.
Alle LUL har en kontaktperson i styret, slik at vi opprettholder
dialogen og er til hjelp om det skulle være noe.
Vedtak:
Sak tatt til orientering
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Orientering Familiegruppen
og diskusjon
Januar har hatt fokus på barn. Det er publisert 3 artikler på nettsiden,
blitt arrangert webinar og laget en film som viser overgang fra barn til
voksen i forbindelse med jubileet.
Etter januar måned har vi fått flere henvendelser fra familier som lurer
på tilbud og informasjon om tilbud vi har. Dette viser at å sette fokus å
I samarbeid med familiegruppen bør det lages noen lavterskel tilbud
som vi kan tilby. Jan tar dette videre med familiegruppen.
Det er ønskelig å se om man kan ta ut lydfiler fra webinar som er laget
og presentere dette som en podcast. Jan sjekker dette opp med en
kollega som har gjort dette tidligere.
Vedtak:
Sak tatt til orientering.

39/21

Diskusjon og Internasjonalt – EOA
vedtak
European Ostomy Association (EOA) som skulle arrangeres i 2020 er
flyttet til siste helgen i oktober 2021. Møtet i år gjennomføres i Italia i
nærheten av Bergamo. Odd Magne er oppnevnt fra NORILCO til å sitte
i styret og det må drives lobby virksomhet for å få han inn.
Jane og Odd Magne deltar på møtet i Italia sammen med NORILCO
Ungdom. Det er mottatt økonomisk støtte til dekning av kostnadene vi
har for to ungdommer. Ungdommene har selv midler til å kunne delta

med flere om de ønsker dette. Ungdommen selv kommer med
tilbakemeldinger på hvem som deltar.
Vedtak:
Sak tatt til orientering
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Vedtak

Funkis årsmøte
Det er kommet innkalling til årsmøte i studieforbundet Funkis 29.
april.
Samtidig ønsker Funkis valgkomite innspill på personer til styret.
Vedtal:
Jane og Annlaug samt en fra sekretariatet deltar på årsmøtet til
Funkis.
Annlaug sendes inn som forslag til å sitte i styret.
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orientering Arbeidsprogram
Det ble tatt en gjennomgang av arbeidsprogrammet som er vedtatt
av Representantskapet. Det ble presentert hva som er en del av den
daglige driften og hvor det må settes inn trykk.
Kommentar:
Det kommer en del tilbakemeldinger på at personer som møter opp i
aktiviteter ute i DA ikke føler seg velkommen som ny. HS reagerer
sterkt på at medlemmer føler det slik og ønsker å sette sterkt trykk
på dette. Når aktivitet åpner opp igjen er det særlig viktig at nye
medlemmer føler seg velkommen når de møter opp på aktiviteter.
Det er ønskelig det lages et skriv som sendes ut til DA om hvordan de
kan ta imot nye medlemmer. Dette brevet er så viktig det sendes ut
alene.
Når det åpnes for aktivitet anbefaler HS at DA som er på tur rundt om
i Norge tar kontakt med DA i området de besøker. DA har mye å
tjene på å samarbeide.
HS ønsker en Instagram konto til NORILCO. Dette har vært tema
tidligere også. Sekretariatet har spurt HS hva de ønsker å bruke
Instagram til og hvilken «historie» de ønsker å benytte den til. Det er
viktig dette ikke blir en bildebank av stomier.
Rehabilitering er en viktig del av arbeidsprogrammet. Det anbefales å
gi HS en bedre oversikt over temaet og at det lages en rapport for
rehabilitering innen vår målgruppe.
Vedtak:

Sekretariatet får i oppgave å skrive et brev til DA med tips og råd til
mottak av nye medlemmer.
Sekretariatet lager en rapport som gjelder rehabilitering og hvordan
tilbudet er i dag i Norge.
Det sees på muligheter til å etablere en Instagramkonto og hvordan
denne kan administreres.
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Orientering

Kreftforeningen
NORILCO er invitert til å nominere representanter til
Representantskapet i Kreftforeningen. Jane Halvorsen har til nå sittet
som vara. Det er ønskelig fra NORILCO at vi er representert i
representantskapet og fremmer forslag om Jane inn i
representantskapet igjen.
I tarmkreftmåneden i mars har Kreftforeningen og NORILCO begynt
planleggingen av en digital kampanje som har til hensikt å bevisstgjøre
folk om sine levevaner og hva som kan forebygge tarmkreft.
Kampanjen vil også oppfordre folk til å sjekke seg. kampanjen er
planlagt på Facebook, og TIKTOK. Mer informasjon vil komme når
dette prosjektet er planlagt.
Vedtak:
NORILOC sender inn forslag på å få inn Jane inn som fast
representant i representantskapet. Samtidig sendes det inn forslag
på Odd Magne og Katinka som vara.
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Orientering

Samarbeid med leverandører og bandasjister
Sekretariatet er nå i gang med å lage og revidere samarbeidsavtaler
med bandasjister og leverandører. Samarbeidsavtalene legges ut på
nettsiden etter hvert som de blir jobbet med.
Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan samarbeid med
sentralleddet skal være med bandasjister og leverandører. Det
jobbes tett med bandasjister og leverandører i dag og det det er
ønskelig det utarbeides rutiner som særlig sier noe om når det er
overgang til reklame om produkter og firmaer. NORILCO har blitt
utfordret litt på dette nå når aktivitet skjer digitalt og nesten kun
sentralt. Sekretariatet har spurt forbrukertilsynet om hjelp og
veiledning for å definere hva som er reklame.
Vedtak
Retningslinjer presenteres HS når det foreligger et forslag på detteSak tatt til orientering.
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Vedtak

Medlemsfordeler Askin`
Jane og Roy deltok på et møte med hudlegespesialistfirmaet Askin
19.01.2021 hvor lege Mohammad Rizvi og markedssjef Heidi
Bergseng deltok. Mohammad er lege på Rikshospitalet til vanlig og
har jobbet mye med stomibrukere og stomisykepleiere på
Rikshospitalet og i Helse Sør-Øst.
Askin` er en hudlegespesialist som driver med konsultasjon via bilde
eller video i app. De har 16 ansatte hudleger over hele landet som
stort sett jobber i det offentlige til vanlig. Se mer om firmaet her:
https://www.askin.no/
En pasient til Askin` vil laste ned en app og logge inn via BankID. For å
få en konsultasjon vil en bruker ta bilde av hudproblemene og få
dette vurdert av en lege. Henvendelser til lege vil bli besvart innen 24
timer. Pris på en konsultasjon er i underkant av 600kr for
bildekonsultasjon inkl. utskriving av resept om dette er nødvendig.
Video er noe dyrere. Pris på konsultasjon inkluderer utskriving av
resept om det er behov for dette. Det sendes epikrise til fastlege.
Hudproblemer er meget vanlig hos stomipasienter og det er ca. 70%
av de med stomi som har peristomal hud (huden rundt stomien).
Peristomal hud spiller en viktig rolle ift. en velfungerende stomi.
Hudproblemene fører ofte til at festeplaten ikke fester seg skikkelig
noe som igjen kan føre til lekkasje..
Hudproblemer fører ofte til bytte av produkter da de tror de reagerer
på produktene. Mens fakta er at under 1 % av stomibrukere har en
allergisk reaksjon på produkter. Om man er allergisk er enkelt å
sjekke ved at man klipper en bit av platen og legger den på hånden et
par dager. Er det ikke reaksjoner da på hånden er det ikke allergisk
reaksjoner på produktet1.
Tall de har viser at 70% av de som tar kontakt med de (ikke bare
stomister) har nok med en henvendelse. 9 % henvises videre til
fastlege eller offentlig spesialisthelsetjeneste, mens 21 % anbefales
andre videre tiltak.
Det jobbes med at det skal kunne henvises til Askin` og det da dekkes
gjennom Helfo (egenandelskort), men dette er det en del arbeid som
gjenstår før det er klart.
Askin` ønsker et samarbeid med NORILCO hvor vi tilbyr deres
tjenester til redusert pris. Mot dette kan vi få fagartikler og foredrag
f.eks. NORILCO betaler ikke Askin` noen form for penger og de heller
ikke til oss. Psoriasisforbundet har inngått samarbeid med dem, og
det sees der medlemmene der får konsultasjon med 10% rabatt,
mens de kjøre en kampanje med 50% rabatt under psoriasisdagen.

Vedtak:
NORILCO lager et samarbeid med Askin’ og tilbyr dette som en
medlemsfordel. Dette legges ut på nettsiden og presenteres i
NORILCO Nytt sammen med andre fordeler. Det gis ingen gjenytelse
fra NORILCO
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Vedtak

Fordelingsnøkkel
Det har tidligere blitt snakket om det skal sees fordelingsnøkkelen og
kriterier for fordelingsprinsippene. Dagens fordelingsnøkkel ser slik
ut:
Medlemmer 70 %
Alle likepersonbesøk 5 %
Rekruttering 0 %
Geografi
10 %
Antall aktive likepersoner
5%
Medlemsaktiviteter 10 %
Hver avdeling får for geografi ut ifra avstand, og at det er store
avstander i enkelte distriktsavdelinger er det ikke tvil om. Det er
ønskelig at HS ser på om midlene DA får for geografi skal brukes til
geografi, og hvordan vi kan følge opp DA og rettleie de til hvordan de
på best måte kan nytte seg av de midlene de får for geografi.
Alle medlemmer som ønsker det skal ha mulighet til å være aktive
medlemmer uavhengig av hvor de bor. DA bør derfor prøve å
tilrettelegge for at medlemmer skal ha mulighet til å delta på alle
aktiviteter i sitt distrikt med sponsing av reise og overnatting for de
som har behov for det.
Når likepersoner informerer pasienten om NORILCO, hadde det vært
fint om vi kunne gi et tilbud til alle, og ikke bare de som bor sentralt.
Mange styrer har styremedlemmer som bor rundt om i fylket. Noen
DA har en god del utgifter til ferger, bommer, drivstoff og
bussbilletter. Dette er det tanker om at noe av tilskuddet geografi
skal gå til. Det bør være lagt opp til at styret kan bestå av
medlemmer fra utkantene også, og ikke bare de som bor i nærheten
av der det blir holdt styremøter. Mange DA sliter med å finne folk
som vil sitte i styret. Hvis en sponser medlemmer fra distriktene så de
kan komme seg på medlemsmøter, kan det være at mulige nye
styremedlemmer kommer på møte. Det kan føre til at valgkomiteen
har flere å velge i når det skal nomineres til nytt styre.
Vedtak:
Saken blir tatt på ledermøte.
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Vedtak

Distriktsavdelinger
Det er kommet inn sak fra Østfold hvor de stiller spørsmål om
gjennomføring av årsmøte. Flere DA opplever utfordringer med å
gjennomføre de digitalt, men utsettelser vil kunne skape utfordringer.
Sekretariatet har sendt flere eposter til DA hvor vi har tilbudt hjelp til
gjennomføring av digitale møter. Noen få DA har tatt kontakt med
sekretariatet for hjelp.
I vedtekter står det at årsmøter skal gjennomføres innen 31. mars og
rapportering til sentralt skal være gjort innen 15. april. Dersom
årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter
fristens utløp, jamfør § 11.1 Tid for årsmøte, kan hovedstyret
gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.
Man vet at gjennomføring av digitalt årsmøte er utfordrende for noen
av våre medlemmer, men erfaringer fra andre organisasjoner er at
dette går veldig fint. Det er per i dag strenge nasjonale retningslinjer
som gjør at fysisk møte ikke er gjennomførbare. Å sette en
maksbegrensing på deltagelse i årsmøte er ikke lov. Ved å ikke
gjennomføre årsmøte vil man ikke kunne regne denne avdelingen i
tilskuddsordninger.
Vedtak:
DA må forholde seg til vedtektene.
Det er en åpning for utsettelse i vedtektene, men grunnet smittevern
garanterer ikke for fysisk gjennomføring selv etter påske. Det er derfor
en risiko å planlegge et fysisk møte da det kan måtte avlyses raskt og
det ikke er plass til alle som ønsker å delta.
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Diskusjon
og vedtak

Smittevern og arrangement
Det er endringer i smitten til enhver tid. Og det kommer pop-up
smitte flere steder som tidligere har vært skånet for smitten. DA tar
kontakt med oss for rådgiving, og det oppleves at mange glemmer de
nasjonale smittevernreglene som har vært svært inngripende særlig
etter jul. Det er tydelig det må bli tatt en gjennomgang av smittevern
og hva som skjer utover våren. Sekretariatet ønsker å arrangere et
informasjonsmøte via Teams der styremedlemmer i DA kan delta.
Vedtak:
Det inviteres inn til et møte med DA via Teams hvor det blir tatt en
gjennomgang av hvilke retningslinjer som er gjeldene, hva som skal
være på plass før det smittevern
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Vedtak

Oppnevning brukerutvalget Helsereiser ANS
Det er oppnevning til brukerutvalget til Helsereiser ANS som
Pasientreiser er en del av. Annlaug sitter i dette brukerutvalget per
nå og ønsker re-oppnevning. Oppnevning skjer via FFO.
Vedtak:
Annlaug Årflot innstilles til re oppnevning fra NORILCO.

