
 

REFERAT nr. 4 /2021  
Emne  
Styremøte, Lymfekreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 6. mai kl. 17-18.30  

Møtested  
Videokonferanse - Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Norstrand, Hanne Kittilsen og John 

Meling. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent) 
Forfall:   

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

36-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 

37-2021 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (20.4.21) 
Godkjent 

 

38-2021 Orienteringer  
• Tove har deltatt i en åpen høring i regi av Oslo kommune om nytt 
sykehus på Gaustad. Plan og Bygg orienterte, og ønsket blant annet 
å avkrefte misoppfattelsen om at tomten på Ullevål er større en 
tomten på Gaustad. Videre kunne de fortelle at begge tomtene er 
like utfordrende å regulere. 

 

39-2021 Medlemsrapport 
• Oversikt over årets utvikling 
Medlemsrapporten ble presentert. Pr 3. mai har foreningen 1006 
betalende medlemmer, og 61 som ennå ikke har betalt. Det sendes i 
disse dager et avklaringsbrev til de 61. 
 
Det ble en diskusjon rundt hvordan rehabiliteringsboken kan brukes 
i medlemsverving. Det er viktig at tillitsvalgte og likepersoner har 
tilgang på boken.  
Tove skal nevne boken i en sak hun skal skrive om pakkeforløp hjem. 

 
 

40-2021 Landsmøte 2021 – siste forberedelser 
• To til å undertegne protokollen 
Påmeldingslisten ble gjennomgått og flere navn notert. 
• Andre ting? 
Møteleder presenterer årsmeldingen. Sekretariatet gjennomgår 
økonomien og den innsendte saken fra styret. Dersom noen fra 

 
 
 



 

valgkomiteen er tilstede vil de bli bedt om å legge frem innstillingen; 
dersom ikke vil sekretariatet presentere den. 

41-2021 Innføring av nye legemidler 
• CAR-T og veien videre 
26. april besluttet Beslutningsforum at Yescarta ikke skal innføres 
som behandlingsmetode for voksne pasienter med DLBCL. Det har 
siden vært en sak på NRK (riktignok med misvisende vinkling), denne 
ble fulgt opp med et debattinnlegg i Aftenposten (avsender er 
lymfomlegene, Kreftforeningen og Lymfekreftforeningen), Arne 
Kolstad har vært i Dagens medisin, og det jobbes med en sak i TV2.  
Styreleder og nestleder vil også forsøke å få et debattinnlegg inn i 
Aftenposten.  

 
 

42-2021 Oppfølging av lokallag 
• Avvikling av årsmøter – status 
ABO, Innlandet, Rogaland og Telemark har planer for avvikling av 
landsmøte. Status for de resterende lokallagene er foreløpig ukjent. 
Fristen for avvikling er 30. juni.   

 

43-2021 Likepersonsarbeid 
Det er bevegelser som tyder på at noen av Vardesentrene snart 
åpner, og forhåpentligvis vil man kunne komme i gang med noe, om 
begrenset, aktiviteter.  

 

44-2021 Eventuelt 
Ingen saker.  

 

 

Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående 

Styremøter: 
Onsdag 9. juni kl. 17.00 

 
 

 

  


