
 

REFERAT nr. 2 /2022  
Emne  
Styremøte, Lymfekreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 3. mars kl. 18.30-20.30  

Møtested  
Videokonferanse - Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand, John Meling, Andreas Vikhals 

og Randi Folden. Fra sekretariatet: Andreas Hole (sak 17 og 18) og Carita 
Teien (referent) 

Forfall:   

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

11-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 

12-2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
Godkjent 

 

13-2022 Orienteringer  
• Pakkeforløp hjem – referat fra møte i regi av Kreftforeningen 
Kreftforeningen hadde invitert pasientforeningene til et møte om 
pakkeforløp hjem, for å diskutere svakhetene de opplever at 
pakkeforløpet inneholder. Foreningen vil følge saken. 
• Likepersonssamtaler 
Kari har opplevd å ha flere samtaler den siste tiden.  
• Helsetorg på nye Radiumhospitalet  
Tove kunne fortelle at det blir et helsetorg. Hun og flere har kjempet 
for at pasientforeningene skal få en plass her.  
• Rundebordskonferanse om nye metoder 
Kari deltok på konferansen som var i regi av LMI (28. feb). 
Evalueringen av nye metoder er på høring, og skal opp på Stortinget 
23. mars.   

 

14-2022 Likepersonsarbeid/ opplæring 
• Videre samarbeid med Kreftforeningen 
Presentasjon v/ Kari Felicia 
Kari Felicia presenterte resultatene av arbeidet som har skjedd rundt 
organisering av likepersonsarbeidet. Presentasjonen er sendt til 
styret i forkant av møtet.  
Det ble en diskusjon om hvorvidt man skal fortsette å samarbeide 
med Kreftforeningen om likepersonsarbeidet.  

 
 



 

Vedtak: Styret er enig i å fortsette samarbeidet med 
Kreftforeningen.  
Nina Norstrand, som likepersonsansvarlig, blir en sentral person 
videre. Man bør også sikte etter en person til.  
 
Det ble også en diskusjon om hvorfor det er vanskelig å få innpass 
inn på sykehusene. Denne utfordringen må det jobbes videre med.  
 
• Rutine for godkjenning av likepersoner   
Saken har blitt presserende pga en henvendelse fra en som er kurset 
av andre, men ønsker nå å representere LKF. 
Det ble foreslått at godkjenningsprosessen involverer en 
refleksjonssamtale med de som er ferdigkurset og at samtalen 
gjennomføres av likepersonsansvarlig og én fra sekretariatet. Det 
gjøres oppmerksom på at man også kan spørre om referanser osv.   
 
Nina og Carita avtaler et møte for å snakke med Mette.  

15-2022 Økonomi 
• Foreløpig regnskap 2021 
Carita presenterte det foreløpige regnskapet. Foreningen går med et 
betydelig overskudd. 
• Budsjett 2022 
Budsjettet ble gjennomgått. 
Styret må tenke over hvordan de ser for seg møtevirksomheten 
fremover.  

 
 
 

16-2022 Medlemsrapport 
Pr 24.2 har foreningen 880 betalende medlemmer. 
 
Det ble stilt spørsmål om man kan se hvem som har efaktura. 

 
 

17-2022 Landsmøte/ landskonferanse 
• Status påmelding 
Pt er det over 150 påmeldte. Det er dette antallet det er reservert 
for. Styret er enig i at man utvider antallet dersom mulig for hotellet, 
og legger til rette for at alle som kan bli med får det.  
Lokallagene får en påminnelse om å melde seg på nå og at det er 
god påmelding.  
• Begeistring til søndag/ underholdning til lørdag 
Det foreslås å invitere enten Lars Petter Hjelle, Einar Øverenget eller 
Lars Berrum.  
Budsjett er 20.000.  
Sekretariatet følger opp.  
Underholdningsinnslag til lørdag: forslaget fra Amund med Camilla 
Granlien følges opp.  
• Forberedelse årsmøte 
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Sekretariatet lager forslag til årsmelding og vil også ferdigstille 
regnskap. Innkalling annonseres på nettsiden senest 1 mnd før, og 
sakspapirer sendes ut 14 dager før.  
• Status valgkomite 
Det sittende styret tar gjenvalg.  
Carita sender henvendelse til valgkomiteen om de ønsker å 
fortsette. 

18-2022 Lymfomuka 
• Status 
Andreas presenterte forslag til avvikling av ukas markeringer, og 
presentasjonen sendes ut til styret. 
Alternative lokasjoner ble utforsket. Styret er omforent med at de 
ønsker et arrangement i Oslo. 
Sekretariatet jobber videre med planene.  

 

19-2022 Innføring av nye legemidler (fast punkt) 
Beslutningsforum er i en evalueringsprosess og foreningen følger 
saken.   

 

20-2022 Lymfekreftbladet (fast punkt) 
• Idemyldring fremtidige utgaver 
Følge med på behandlingen av evalueringsrapporten om Nye 

metoder som skal behandles 23.3.  

 

21-2022 Status for prosjekter 
• Forslag fra Andreas V om likepersonssamling – videre tanker fra 
sekretariatet 
Det er fortsatt mulig å søke på stimuleringsmidler fra Stiftelsen Dam. 
En av tiltakene de ønsker å prioritere er stimulering av 
likepersonsaktivitet. Sekretariatet ønsker derfor å sende inn en 
søknad, med et opplegg som ligner litt på Opplevelseshelgen for 
noen år siden, men en mindre ekstrem variant.  
En slik helg bør ha fokus på å gjøre aktiviteter sammen, i form av 
turgåing, grilling, kanopadling, fisking med mer. 
De pårørende bør inkluderes som målgruppe. Og aktivitetene bør 
være av en slik art at nesten alle aldersgrupper kan være med.  
Sekretariatet lager et utkast.  

 
 

22-2022 Eventuelt 
Ingen saker 

 

 

Møtedatoer våren 2022 ble besluttet som nedenstående 

Styremøter: 
Torsdag 7. april kl. 18.30-20.30 
Fredag 6. mai tidspunkt avklares nærmere 

 


