
 

REFERAT nr. 9 /2021  
Emne  
Styremøte, Lymfekreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 25. november kl. 17-19.30  

Møtested  
Videokonferanse - Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Kari Sandberg (fra kl. 17.45), Tove Nakken, Nina Nordstrand, John Meling, 

Andreas Vikhals og Amund Aasgaard. Fra sekretariatet: Carita Teien 
(referent) 

Forfall:   

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

95-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 

96-2021 Godkjenning av forrige referat (30.09.2021 og 28.10.21) 
Godkjent 

 

97-2021 Orienteringer  
• Tove og Kari deltok på representantskapsmøte med 
Kreftforeningen. Det var et raskt møte ettersom forarbeidet var 
grundig. Det skjer endringer i representantskapets sammensetning, 
og de skal blant annet redusere antall medlemmer fra 50 til 40. Det 
kan trolig påvirke Lymfekreftforeningens representasjon.  
• Nina deltar på likepersonsseminar i regi av Kreftforeningen 1. 
desember. 

 

98-2021 Medlemsrapport 
• Oversikt over årets utvikling 
Medlemsrapporten ble gjennomgått. Foreningen har ny 
medlemsrekord med 1110 betalende medlemmer.  

 
 

99-2021 Økonomi 
• Regnskap til og med oktober og budsjett 2022 
Regnskapet, prognosen og budsjettet for neste år ble gjennomgått.  

 
 
 

100-2021 Landskonferanse og landsmøte 2022 
• Status for landskonferanse 
Arne Kolstad og Johanna Olweus har bekreftet. Unn-Merete Fagerli 
og Maja Gunvor Eilertsen fra FHI er begge positive, men må avklare 
datoen. Harald Holte er kontaktet, men har foreløpig ikke svart.  

 
 



 

Første invitasjon går ut i bladet som kommer i desember, med lenke 
til nettside og påmeldingsskjema. Sekretariatet vil overvåke 
påmeldingen og tilpasse markedsføringen.  
For ekskursjonen er det forslag om Maihaugen og guidet byvandring.  
 
Tove foreslår Henrik Syse som avslutningsforedrag. Sekretariatet 
følger opp.   
 
Kari foreslår å invitere Montebellosenteret til å ha en stand. Både 
Montelbello og Steffensrud rehabilitering vil bli kontaktet av 
sekretariatet.  
 
Det stilles spørsmål til hvorvidt man kan ta opptak av foredragene 
for å bruke de i etterkant. Sekretariatet undersøker nærmere.  
• Landsmøte: planlegging, valg, viktige datoer for landsmøte 
Valgkomiteen vil få beskjed om at Kari, John og Amund er på valg. 
 
Når det gjelder annonsering av landsmøte sier vedtektene følgende: 
Innkalling med saksliste pr internett senest 1 mnd før. 
Sakspapirer gjøres tilgjengelig for påmeldte senest 14 dager før.  
Forslag til endringer i vedtekter må være hovedstyret i hende senest 
6 uker før.  
 
Styret ønsker at det tilrettelegges for digital deltakelse på landsmøte 
dersom mulig.   

101-2021 Lymfekreftbladet 
• Utgave 4 – innhold og utgivelse 
Utgave fire består av invitasjon til landskonferansen, et intervju med 
Karita Bekkemellem og en rekke andre mindre saker. Det lykkes ikke 
å komme i kontakt med medlemmet fra Oslo til et portrettintervju – 
hun blir kontaktet ifm neste utgave.  
• Idemyldring fremtidige utgaver 
Tove foreslår intervju med en av de nye lymfomlegene på 
Radiumhospitalet (f.eks Riise). 
• Utgivelsesplan 2022 
1-2022: Utgivelse 7. mars. Frist for innhold 21. februar  
2-2022: Utgivelse 20. juni. Frist for innhold 6. juni  
3-2022: Utgivelse 10. oktober. Frist for innhold 19. september (får 
akkurat med lymfomuka)  
4-2022: Utgivelse 9. desember. Frist for innhold 25. november  
 

 

102-2021 Innføring av nye legemidler (fast sak) 
• Status for profilering av CAR-T saken 

 



 

Det ble drøftet hvorvidt man kan sette en profilert jurist på saken, 
f.eks Geir Lippestad, og kjøre en sak utifra et 
menneskerettighetsperspektiv.  
 
Styret ønsker også at man går i dialog med politikerne, helst 
helseministeren. Dette kan også følges opp med et intervju i 
medlemsbladet. 

103-2021 Lokalavdelinger/ tillitsvalgte 
• Status for årsmøter 
Alle lokallag med unntak av Nord-Norge og Vestfold har avholdt 
årsmøter. De har besluttet å avvente til neste år, men sender inn 
øvrige dokumenter. 
• Status for påmelding til samling i mars 
Foreløpig er det ingen påmeldte, men Nord-Norge, Trøndelag, ABO 
og Innlandet planlegger alle å sende to personer hver. De øvrige 
lokallagene er det foreløpig ikke kommunisert med.  
Kari spesifiserer at man kan gå utenom det vanlige lokallagsstyre, og 
invitere f.eks aktive likepersoner eller personer som er spesielt 
engasjert.   

 

104-2021 Årshjul 
Årshjulet for 2022 ble presentert.  

 

105-2021 Møteplan våren 2022 
Torsdag 20. januar 17-19.30  
Torsdag 10. februar 17-18 (kun forberedelser til seminaret) 
 
10. februar ser man an situasjonen med covid og beslutter neste 
møte.  

 
 

106-2021 Eventuelt 
- Tove ønsker en annen modell for hvordan likepersonsarbeid og 

antall likepersoner utløser støtte. Hun planlegger å skrive et brev 
til Kreftforneingen for å belyse situasjonen og også poengtere 
behov for å utvikle en moderne brukermedvirker. Digital 
opplæringen er ikke tilstrekkelig for å sikre en god 
brukermedvirker. Opplæringen bør sidestilles med den til 
likepersonene.  

- Kreftregisteret har sendt en forespørsel om brukermedvirker til 
gruppen for nasjonalt kvalitetsregister på lymfom. Nina foreslås 
som representant.  
Vedtatt. 

- Andreas V fremmet forslag om en slags «aktivitetshelg» neste 
høst for å engasjere og motivere likepersonene og vitalisere 
likepersonstjenesten. Det undersøkes om det er mulig å søke 
støtte til et slikt arrangement.  

 



 

- LKF Innlandet er med og arrangerer Vinterlekene, et 
arrangement i regi av Kreftforeningen.  

- Amund har blitt med i en likepersonsgruppe-på-tvers av 
pasientforeningene på innlandet. Første møte finner sted 
26.11.  

 

Møtedatoer våren 2022 ble besluttet som nedenstående 

Styremøter: 
Torsdag 20. januar 17-19.30 (digitalt) 
Torsdag 10. februar 17-18 (kun forberedelser til seminaret) (digitalt) 
 
Landsmøte: 
Fredag 6. mai 

 
 

 

  


