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Innledning   

Hovedstyret har i 2020 arbeidet i tråd med formålsparagrafen, vedtektene og gjeldende vedtatt 

handlingsplan. Arbeidet i organisasjonen gjøres gjennom stor innsats på alle nivåer i organisasjonen. 

2020 ble sterkt preget av Covid-19 og restriksjoner satt av myndigheter som hindret gjennomføring 

av aktivitet. 

Aktiviteten i distriktsavdelingene og på de sentrale samlingene er viktig. Når denne aktiviteten 

stopper opp er dette sårbart for NORILCO. Når personer i vår målgruppe ikke får møte våre 

likepersoner eller være med på aktivitet er det vanskelig å både rekruttere og ivareta nye 

medlemmer. Dette ser vi igjen både i medlemstall og i aktivitet.  

Til tross for Covid-19 er det mye godt arbeid som er gjort i 2020. I denne beretningen vil vi gi deg som 

leser en oversikt over hvordan organisasjonen har klart å gjennomføre den vedtatte Handlingsplanen 

vedtatt på Representantskapet i 2018.  

Jeg ønsker dere alle en god lesning 

 

På vegne av hovedstyret 

 

 

Jane Halvorsen 

  



NORILCOs årsberetning 2020 
 

 
4 
 

Hovedstyret   

 

Styret hatt følgende sammensetning i 2020:   

Jane Halvorsen Akershus Styreleder, AU 

Odd Magne Bekkelund Oslo Nestleder, AU 

Thomas Rikardsen Oslo Styremedlem, AU 

Bente Løkaas Sør-Trøndelag Styremedlem 

Katinka Hauge Bergen Styremedlem 

Annlaug Årflot Romsdal Styremedlem 

Else Lindvig Nordland Styremedlem  

Camilla  Sør- Rogaland NORILCO ungdom representant 

 

Det er avhold 4 ordinære styremøter i 2020 samt flere arbeidsmøter grunnet Covid-19. I 2020 er det 

behandlet 73 saker. 

Arbeidsutvalget (AU)   

AU har bestått av styreleder, nestleder, og et tredje medlem utpekt av og fra HS. I 2020 ble det 

avholdt 2 møter i 2019 og AU behandlet 9 saker. Utvalget har fungert som saksforberedende for 

hovedstyret, med daglig leder Roy Aleksander Farstad som sekretær.  

I 2020 hadde AU følgende sammensetning:  

Leder: Jane Halvorsen 

Nestleder: Odd Magne Bekkelund 

Styremedlem: Thomas Rikardsen 

Vara: Annlaug Årflot 

 

Sekretariat og administrasjon   

Sekretariatet arbeider på oppdrag fra Hovedstyret og har den daglige driften av organisasjonen.  Det 

er 4 fulle stillinger i NORILCO. 

Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:  

Roy Aleksander Farstad, daglig leder  

Jacqueline Blum Mikula, fast ansatt kommunikasjonsrådgiver 

Ina Merkesdal, fast ansatt rådgiver for Likepersonstjenesten, i permisjon frem til august 2020 
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Malin Svinndal, fast politisk rådgiver 

Elisabeth Fidjeland i vikariat fra mars 2020. 

 

Covid-19 

Fra midten av mars 2020 ble aktivitet stengt ned i NORILCO. I begynnelsen var ting veldig usikkert og 

vi hadde ikke forventet at det skulle ta så lang tid før man igjen kunne starte med aktivitet. Det har 

hele tiden for Hovedstyret vært fokus på medlemmers sikkerhet og NORILCOs omdømme. Under 

nedstengningen har det blitt sendt informasjon til distriktsavdelinger via epost, møter på både 

telefon og Teams samt besvart de henvendelser som er mottatt. Det er sendt ut retningslinjer, men 

det har vist seg de ikke har kunnet bli benyttet da stenging av aktivitet har vært eneste mulighet. 

Erfaring viser at det har vært vanskelig å få noen av distriktsavdelingene til å forstå alvoret med 

Covid-19. Flere avdelinger har brukt mye ressurser på å finne smutthull til å kunne ha aktivitet, til 

tross for at det har vært kommunisert ut at aktivitet ikke skal gjennomføres. Dessverre ser man at 

enkelte avdelinger har gjennomført aktivitet til tross for sterke anbefalinger fra myndigheter og 

hovedstyret om å ikke gjennomføre aktivitet. 

 

NORILCOs distriktsavdelinger   

I perioden har avdelingene rapportert inn følgende aktivitet og økonomi. 

 

Tabellen over viser utbetalinger som ble gjort til Distriktsavdelinger i 2020. Dette er utbetalinger som 

baserer seg på aktivitet i 2019. 1 distriktsavdeling har ikke levert inn regnskap eller årsberetning for 

2020. Dette jobbes det med å få de inn.  

Resultat

Avdeling Antall medl.
Personlige 

besøk Alle besøk Rekruttering 
Like 

personer
Lkepersons 

aktiviteter Geografi Egenkapital Sum kostnader Til utbetaling 
NORILCO Vest-Agder 264 111 235 1 12 99 2 225,02kr       404 462,95kr      450 057,71kr         77 641,37kr      
NORILCO Østfold 330 92 167 1 12 38 1 278,37kr       330 315,99kr      253 469,97kr         69 101,47kr      
NORILCO Nord-Trøndela 130 3 11 1 12 8 6 854,08kr       168 178,68kr      98 715,50kr          34 996,33kr      
NORILCO Hedmark 179 3 4 1 13 8 8 377,73kr       73 207,00kr        183 119,00kr         44 903,89kr      
NORILCO Bergen 596 119 348 1 23 36 10 413,65kr     322 260,04kr      230 158,87kr         121 971,80kr    
NORILCO Buskerud 129 4 14 1 10 5 4 506,58kr       443 349,00kr      92 444,00kr          5 000,00kr        
NORILCO Sør-Rogaland 341 132 287 1 14 60 1 432,07kr       202 634,00kr      204 566,00kr         79 110,02kr      
NORILCO Aust-Agder 132 27 43 1 8 27 2 800,27kr       74 331,83kr        115 889,33kr         35 952,31kr      
NORILCO Vestfold 230 0 0 1 4 5 680,38kr          154 907,87kr      90 566,24kr          40 213,04kr      
NORILCO Finnmark 85 2 21 1 5 1 14 870,48kr     93 260,00kr        90 673,00kr          34 261,34kr      
NORILCO Oppland 106 12 27 1 8 4 7 703,27kr       68 548,35kr        94 130,70kr          31 631,60kr      
NORILCO Troms 225 5 10 1 6 5 7 908,40kr       112 168,55kr      98 824,08kr          47 729,27kr      
NORILCO Nordmøre 65 2 6 1 2 5 1 539,06kr       68 079,88kr        47 609,20kr          17 554,57kr      
NORILCO Sør-Trøndelag 273 25 58 1 17 11 5 760,73kr       113 850,00kr      376 333,00kr         60 524,42kr      
NORILCO Romsdal 162 95 176 1 9 23 1 539,06kr       200 181,28kr      302 074,03kr         43 404,26kr      
NORILCO Drammen 125 12 22 1 3 17 52,90kr           454 468,39kr      296 504,73kr         28 828,18kr      
NORILCO Nord-Rogaland 116 28 56 1 11 23 1 432,07kr       159 494,09kr      68 605,00kr         31 470,12kr      
NORILCO Telemark 139 0 2 1 6 3 4 677,33kr       14 299,34kr        22 702,50kr          31 342,87kr      
NORILCO Oslo 489 88 226 1 27 56 138,85kr          282 114,99kr      194 517,66kr         98 344,99kr      
NORILCO Akershus 342 8 19 1 6 5 1 503,81kr       80 447,00kr        94 908,00kr          58 087,79kr      
NORILCO Sunnmøre 162 4 8 1 12 7 1 539,06kr       80 600,23kr        127 028,30kr         34 646,31kr      
NORILCO Nordland 318 36 139 1 16 17 11 766,81kr     221 675,30kr      190 780,04kr         73 284,03kr      
Sum / kontroll 4938 808 1879 236 463 99 000,00kr     4 122 834,76kr   3 723 676,86kr      1100000
Verdi per enhet i kroner 140,34kr   26,34kr      209,75kr   213,82kr      

Fordelingsresultat for 2020

Data fra distriktsavdelinger fra foregående år
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Under er en oversikt over aktivitet for 2020 hvor man ser at det er sterkt redusert i forhold til 

tidligere år. Det er en økning på egenkapital på kr 1 366 902.  I tråd med vedtatt rammebudsjett ble 

det fordelt 1 100 000 kr, fordelt etter vedtatt modell for fordeling av driftsstøtte til 

distriktsavdelingene.  

 

 

Sekretariatet har fortsatt arbeidet med å sende ut jevnlige korte oppdateringer til 

distriktsavdelingene med aktuell informasjon, status og nyheter fra sentralleddet, og har fått gode 

tilbakemeldinger på dette. Sekretariatet prioriterer oppfølging av distriktsavdelingene når de måtte 

trenge det.  

 

Medlemsutvikling i perioden  

Oversikten under tar utgangspunkt i betalende medlemmer i 2020, og som har betalt 50kr eller mer i 

kontingent.   

 

Medlemstype       2018  2019 2020 

Hovedmedlemmer     4803  4953 4603 

Bedriftsmedlem   75  78 77 

Abonnenter      31  34 29 

Kampanjemedlemmer    125  136 57 

Total         5034 5201  4766 
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Det har vært en nedgang i medlemstallet. I perioden etter aktivitet ble stengt ned kom det ikke 

mange nye medlemmer, særlig kom det svært få under kampanjeperiode i slutten av året. Dette sees 

som helt naturlig når det ikke er aktivitet som trekker medlemmer. 

Det er flere kvinner enn menn i foreningen. Det var i 2020 56 % kvinner og 44 % menn. Dette er 

tilnærmet uendret fra 2019. Gjennomsnittsalderen i foreningen er 59,5 år som er snart et halvt år 

mer enn i 2019. Gjennomsnittsalderen på de som meldte seg inn i 2020 er svært likt gjennomsnittet 

på hele medlemsmassen. 316 personer meldte seg inn i NORILCO i 2020.  

 

Kurs og samlinger 

Likepersonskurs 

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. Programmet bygget på opplæringsplanen som er 

vedtatt. Evalueringen viser gode tilbakemeldinger fra deltagerne. På en skala fra 1-8 på hvor fornøyd 

de totalt sett var med kurset ble score gitt til 7,19. Det vil si de er fornøyde med kurset totalt sett. 

Torunn Mayer var innleid for temaet menneske i krise. Hun hadde med seg en kompanjong. Meyer 

holdt et veldig fint innlegg om kommunikasjon og det å møte mennesker i krise, som har fått en 

evaluering på hele 7,38 på en skala fra 1-8. Hun var flink til å sette tematikken opp mot hva våre 

likepersoner møter. 

Familiesamlingen 

Det ble ikke gjennomført familiesamling 2020 grunnet Covid-19. Opprinnelig skulle samlingen 

gjennomføres i Sarpsborg på samme sted som i 2019. Familiegruppen har arbeidet gjennom 

perioden og planer som er lagt i 2020 vil bli overført til 2021. 

 

30+ samlingen  

De var opprinnelig planlagt en tur med Kiel-fergen. Denne kunne ikke gjennomføres og ble avlyst 

grunnet Covid 19.  

 

Representantskapet 

Gjennomføringen av representantskapet ble i 2020 gjennomført med en hybrid løsning, hvor noen 

deltok fra hotellet på Gardermoen mens de aller fleste satt i egne distriktsavdelinger. GoPlenum ble 
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benyttet som et digitalt forslag- og avstemmingsverktøy. Det har kommet svært gode 

tilbakemeldinger på denne digitale løsningen.  

  

Likepersonstjenesten 

I normale år vil likepersoner i NORILCO ha i underkant av 2000 samtaler som er registrert. Under 

pandemien har det ikke vært mulig å drive oppsøkende likepersonstjeneste som normalt og tallene 

som er i denne beretningen er derfor svært mye lavere enn normalt.  

 

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 Talkmore bedrift (tidligere Dipper).  

 

I 2020 er det blitt besvart 107 av 127 anrop gjennom den sentrale likepersonstelefonen. Dette er en 

svarprosent på 79%.  Gjennomsnittlig samtaletid er 3 minutt og 19 sekunder. Gjennomsnittlig 

ventetid er 29 sekunder på de som ble besvart, mens de som la på ventet i gjennomsnitt 25 

sekunder. I 2020 var det 8 personer på linjen som besvarte samtaler. Etter Covid-19 kom ble det søkt 

og mottatt støtte fra Gjensidigstiftelsen på kroner 10 000 til å dekke utgifter som er ved at 

likepersoner er koblet opp mot Likepersonstelefonen.  

Likepersonslogg.no 

Fra og med 2018 startet NORILCO med registrering av samtaler og vakter av likepersoner i den 

elektroniske portalen for likepersonsarbeid: Likepersonslogg.no. Programmet er utviklet av Klopp, 

den samme leverandøren som leverer medlemssystemet RegWeb til NORILCO. 

I 2020 hadde 207 av 236 likepersoner registrert seg med en bruker i portalen, og det ble gjort 487 

registreringer i løpet av året. Dette er en sterk nedgang og naturlig grunnet pandemien. Likepersoner 

som leverte sine rapporter gjennom papirskjemaene fra 2020 ble skrevet inn i likepersonsloggen 

uten bruker, slik at alle samtaler ligger lagret samme sted.  
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Kommunikasjonsarbeid   

Trykksaker 

Alle foreningens brosjyrer ligger offentlig tilgjengelig for bestilling på nettsidene. Det kommer stadig 

inn bestillinger på brosyrer, noe som viser behovet for dem. Særlig hyggelig er det å se avdelinger på 

sykehus selv er inne og bestiller brosjyrer. Det er behov for en revidering av enkelte brosjyrer 

samtidig som man ser det er kostnadskrevende å ha så mage brosjyrer.  

 

Nettsiden 

Nettsiden er den viktigste kommunikasjonskanalen vi har. Det var 169 183 545 sidevisninger på vår 

nettside. 64,8% av de som besøker vår nettside kommer via google. Det vil si de har søkt etter 

informasjon og funnet NORILCO gjennom søk. Nettsiden er dermed en stor markedsføringskanal for 

oss. Sider som blir mest benyttet er informasjonssidene om de ulike diagnosene. Dersom man 

sammenligner med 2019 får man en nedgang på 15% i antall besøkende på vår nettside. Det jobbes 

kontinuerlig med å bedre nettsiden, men den er utfordrende å jobbe med. Plattformen nettsiden 

bygger på et utdatert og det krever mye ressurser i å få publisert og for å rydde i struktur.  

Det er fortsatt slik at nettsidene til NORILCO brukes i for liten grad til informasjon om aktivitet i de 

enkelte DA. Sekretariatet er behjelpelig dersom DA ønsker det.  

 

Medlemsblad  

Det har blitt gitt ut 6 medlemsblad i 2020. Sekretariatet har ansvaret for produksjonen av bladet, og 

dette inkluderer også annonsesalget. Det har i 2020 vært en nedgang i annonseinntekter noe som 

gjør bladet dyrt å produsere.  

 

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 har siden 2016 sluttet seg til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. 
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Sosiale medier  

NORILCO bruker Facebook og Twitter som sosiale medier-kanal. NORILCOs side på Facebook hadde 

1685 følgere ved årets begynnelse, og har gått jevnt oppover hele året og avsluttet med 1938 følgere 

ved utgangen av 2020. 

 

 

 

Innlegget som nådde flest i 2020 var om antallsbegrensninger som det ble satt fokus på under 

stomidagen. Innlegget nådde 25 590 personer og 1267 personer reagerte, kommenterte eller delte 

innlegget. Dette slår alle tidligere rekorder. Under denne perioden fikk vi også mange nye følgere.  

I perioden hadde vi følgende lukkede grupper på Facebook, som modereres av sentralleddet:   

NORILCOs Ungdom: ca 400 medlemmer ved utgangen av 2020 

NORILCOs «Midt i livet»: ca 1350 medlemmer ved utgangen av 2020 

NORILCOs Familiegruppe ca 170 medlemmer ved utgangen av 2020 

Twitter er et sosialt medium som NORILCO begynte å bruke i denne perioden. Publikummet som er 

på Twitter er et helt annet enn det vi har på Facebook. Gjennom dette sosiale medium kan man være 

i direkte dialog med politikere og andre organisasjoner. Dette så man særlig i saken om 

mengdebegrensning hvor man var i dialog med stortingsrepresentanter og medlemmer av Helse- og 

omsorgskomiteen.  

 

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. 
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Viktigheten av politisk arbeid har kommet godt frem i 2020. Etter det ble satt mengdebegrensninger 

på noen produkter så man at dette kom svært uheldig ut for våre medlemmer. Etter en stor politisk 

innsats har denne saken blitt løftet både i Stortinget og media. Særlig blåreseptordningen er det 

viktig at NORILCO jobber godt med også videre for å sikre våre medlemmers interesse.  

 

Representasjon og deltagelse i møter, utvalg og andre fora: 

- Helsedirektoratet, i forbindelse med blant annet mengdebegrensninger 

- Fagrådsmøter samt andre møter med HELFO 

- Kreftforeningen 

- Samarbeidsmøte med LARS, LMF og Blærekreftforenignen 

- Budsjettkonferanse med FFO og Kreftforeningen i forbindelse med statsbudsjettet. 

- Pakkeforløp Hjem, Helsedirektoratet 

- Brukerseminar med Frifond   

- Fordelingsutvalgets opplæringsseminar 

- Faglig referansegruppe i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 

- Fagråd i HELFO 

- Fagkonferansen til stomisykepleierne 

 

Brukermedvirkning 

NORILCO er aktiv med brukermedvirkning. Covid-19 har gjort at mange prosjekter og utvalg har blitt 

satt på pause. Dette skyldes blant annet at ansatte i helsevesen har blitt omrokert internt i 

sykehus/kommune for å møte pandemien, det har vært vanskelig å samle personer og stengte 

avdelinger.  

Som oversikten viser er våre medlemmer brukerrepresentant i ulike fora på systemnivå innenfor 

helsetjenesten. Dette innebærer at mange av våre medlemmer deler sine erfaringer som bruker, og 

bidrar til at NORILCO får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Dette 

betyr også at vi har mange medlemmer med god kompetanse om NORILCO som organisasjon.  

Det er vanskelig å ha en oppdatert oversikt over hvem som sitter i utvalg og grupper, hvilken periode 

de er innvalgt for og hvordan kommunisere med de videre. Det anbefales at det utvikles et bedre 

system for brukermedvirkning for å sikre at man vet hvem som sitter i ulike utvalg 

I NORILCO har vi personer representert i utvalg og grupper hos: 
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- Brukerrepresentant Lærings og mestringssenteret ved UNN, Tromsø 

- Kommunalt brukerutvalg for helse. 

- Fagrådet HELFO 

- Brukerpanel for forskningsnettverket ACREDIT: Advanced Colorectal Cancer - Individulization 

of Therapies 

- Brukerutvalget St. Olavs hospital, Trondheim.   

- Forskningsprosjektet: Circulation tumor DNA in patients with colorectal cancer included in 

the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT).  

- ACREDIT brukerpanel 

- Forskningsprosjekt om. Sepsis, St. Olavs Hospital Trondheim. 

- Brukerutvalget i Helse Vest 

- Styringsgruppe for Vardesenteret ved Nordlandssykehuset, Bodø 

- REK - Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

- Forskningsprosjekt i Helse Nord om behandling av senfølger etter endetarmskreft. 

Engelsborg Ressurssenter Oslo 

- Brukerrådet Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus 

- Brukerpanel Kreftregisterets kvalitetsregistre 

- Brukerutvalg Pasientreiser 

- Kreftforeningens Regionalt forum for brukermedvirkning Oslo og Akershus 

- Brukerrepresentant i forskning: Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft. 

Prosjektleder: Inger Larsen, Kreftregisteret 

- Brukerrepresentant i forskning: Nye former for immunterapi. Utvikle nye former for 

immunterapi med flere typer celler og mekanismer for å øke angrepet mot tarmkreftsvulster. 

Prosjektleder: Prof. Frode Jahnsen, Oslo Universitetssykehus 

- Brukerrepresentant i forskning: Nye former for immunterapi. Utvikle nye former for 

immunterapi med flere typer celler og mekanismer for å øke angrepet mot tarmkreftsvulster. 

Prosjektleder: Prof. Frode Jahnsen, Oslo Universitetssykehus 

- Ressursgruppe for nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring 

- Ressursgruppe for etablering av Tarmscreening i Helse sør-Øst 

 

 

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 

NORILCO er representert i ressursgruppen for Pakkeforløp hjem i Helsedirektoratet. Arbeidet er litt 

forsinket grunnet Covid-19. Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt 
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organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i 

utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det vil bli jobbet videre med utarbeidelsen med 

pakkeforløpet i 2021.  

 

Samarbeid med industrien  

NORILCO har i 2020 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.  

Samarbeidet med leverandører og bandasjister gir NORILCO god kunnskap i både utfordringer 

medlemmer står i og nyheter som kan påvirke hverdagen til medlemmer.  

 

Ungdomsarbeid  

NORILCOs Ungdom (NU) har i perioden opprettholdt sine 5 lokale ungdomslag, og hatt ulike 

kontaktpersoner igjennom året i sekretariatet. Kontaktpersonen fungerer som sekretær på NUs 

møter, og bidrar med administrativ forberedelse av aktiviteter de ønsker. 

Vinterleir 

NU arrangerte vinterleir på Sjusjøen Lodge hvor 38 personer deltok. Leiren mottok 50 000 kr fra 

Fordelingsutvalget til gjennomføring av leiren. Som vanlig var det mulig å ta seg en tur i skitrekket for 

de som ønsket dette, eller aktiviteter på hytten. I år var curling et populært innslag.  

NORILCO Ungdom fikk et større overskudd i 2020 grunnet tilskudd og lite aktivitet.  

 

Solgården 

I handlingsplanen har det vært et ønske om å etablere et samarbeid med Solgården. Det var planlagt 

at dette arbeidet skulle videreføres i 2020. Den økonomiske situasjonen til Solgården har i løpet av 

2020 blitt usikker og det må sees på hvordan utviklingen av økonomien i Solgården er før det inngås 

et evt. samarbeid med dem.  

 

Internasjonalt arbeid 2020 

Opprinnelig skulle det arrangeres møte i Europe Ostomy association (EOA) i Italia. Siden 

smittesituasjonen var som den er i Europa ble dette møte utsatt. Møtet er planlagt gjennomført i 
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oktober 2021. For 2020 mottok NORILCO økonomisk støtte til å sende ungdom på møtet. De 

økonomiske midlene er blitt overført til 2021. Norge er arrangør av Nordisk møte (NOA) i 2021 og det 

er jobbet med planlegging av dette i 2020.  

 

 

Økonomi   

Inntektene i 2020 beløp seg til kr 6 827 098 og er en nedgang på kr 716 494 kr fra 2019. 

Driftskostnadene ble totalt kr 6 870 597, som er i overkant av 840 000 kr lavere enn fjoråret. 

Resultatet for 2020 gir et negativt årsresultat på kr 24 129.  

 

Midler som kommer inn er i større grad øremerket, noe som vil si at det er bestemt hva de skal 

brukes til når de kommer på kontoen. Tilskudd fra Kreftforeningen for 2020 er på kr 1 765 000 hvorav 

265 000 er øremerkede til prosjekter. 

Innbetalt medlemskontigent er på kr 1 664 135 for 2020 noe som er en nedgang på kr 86 673 fra 

2019. Dette sees i sammenheng med lite aktivitet i organisasjonen. Administrasjonsprosenten er 

høyere enn ønskelig. Dette skyldes lavere omsetning og aktivitet.  
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