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Sentrale tillitsvalgte fra 23. april 2017
Landsstyret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig
Studieleder:
Styremedlem:
Styremedlem LNTBU:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem LNTBU:

Ragnar Skjøld
Nina Roland
Leif Tore Lorentzen
Torstein Taule
Nina Terese Sørdalen
Aleksander Kristensen
Bjørn Stian Hojem
Lars Skar
Angelica Bråten

Oslo og Akershus
Aust- og Vest-Agder
Nordland
Aust- og Vest-Agder
Telemark
Rogaland
Nord-Trøndelag
Hedmark
Oslo og Akershus

2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon:
Leder:
Ragnar Skjøld
Oslo og Akershus

2017-2019

LNTBU
Leder:
Nestleder:
Styremedlem :
Styremedlem:
Familiekontakt:
Varamedlem:
Varamedlem:
Vara for familiekontakt:

Aleksander Kristensen
Angelica Bråten
Knut Gihle Arvesen
Nikolai Raabye Haugen
Nina Roland
Maylen Fredheim Jensen
Marit Helen Olsen
Nina Terese Sørdalen

Rogaland
Oslo og Akershus
Aust- og Vest-Agder
Nordland
Aust- og Vest-Agder
Nordland
Oslo og Akershus
Telemark

2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019

Kontrollkomité:
Leder:
Medlem:
Vara:

Erik Horgen
Ottar Korsnes
Martin Jakobsen

Aust- og Vest-Agder 2017-2019
Hedmark
2017-2019
Sør-Trøndelag
2017-2019

Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem LNTBU:
Varamedlem
Varamedlem

Olav Fikse
Arve Nordlie
Utnevnes av LNTBU-styret
Erik Momrak
Stein Arve Pettersen

Nord-Trøndelag
Hedmark
Oslo og Akershus
Møre og Romsdal

2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019

Landsstyret – konstitueringer etter Ragnar Skjølds bortgang
I styremøte 25. august 2018 ble Nina Roland konstituert som ny leder, varamedlem 1 Bjørn
Stian Hojem som styremedlem og varamedlem 2 Lars Skar som ny nestleder. Konstitueringene
gjelder frem til Landsmøte 2019.
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
Nina Roland ble konstituert som leder fra 25. august 2018.
Kontrollkomité
Erik Horgen har trukket seg fra kontrollkomitéen i perioden.
Vara Martin Jakobsen har rykket opp som medlem i tillegg til Ottar Korsnes.
LNTBU-medlem i valgkomiteen er Benedikte Vivaas Kise, valgt av LNTBU etter landsmøte i
2017.
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Organisasjonens virksomhet
Landsstyret 2018
Landsstyret har avholdt sju styremøter, herav fire møter på Skype. To møter er avholdt over to
dager. Det er behandlet 142 saker.
Arbeidsutvalget avgjør saker mellom styremøtene og har bestått av styreleder Ragnar Skjøld,
nestleder Nina Roland, økonomiansvarlig Leif Tore Lorentzen og daglig leder Marit Gonsholt.
Endring pr. 25.8. iht styreendring, se forrige side.

Sekretariatet
Sekretariatet har i 2018 vært bemannet av daglig leder Marit Gonsholt, organisasjonskonsulent
Ingvild Østli og redaktør og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken, alle i full
stilling.
Sekretariatet har kontor i Grenseveien 99 på Helsfyr i Oslo og hadde i 2018 kontorfellesskap
med følgende organisasjoner: Oslo MS-forening, Autismeforeningen i Norge, Norsk Lymfødemog lipødemforbund, Psoriasis- og eksemforbundet. Organisasjonsfellesskapet er positivt for
dialog om felles problemstillinger, fordeling av felleskostnader og sosialt fellesskap.

Fylkeslag og kontaktpersoner
LNT har 16 fylkeslag, som representerer 17 fylker. Sogn og Fjordane har vært representert med
kontaktperson. Det vises til årsrapporter fra fylkeslagene bakerst i årsmeldinga.

Medlemsutvikling
Pr. 31.12.
Hovedmedlemmer nyre
Støttemedlemmer nyre
Hovedmedlemmer lever
Støttemedlemmer lever
Hovedmedlemmer pancreas
Støttemedlemmer pancreas
Husstandsmedlemmer
Betalende, personlige medlemmer i alt

2018
1861
1082
103
30
19
9
39
3143

2017
1873
1127
94
32
18
10
29
3183

2016
1812
1119
87
33
13
4
22
3090

2015
1851
1013
78
28
7
1

2014
1832
1015
70
28

2978

2 963

LNT har 3143 medlemmer pr. 31. desember 2018, hvorav 110 medlemmer er under 26 år.
I tillegg til personlige medlemmer har LNT 15 bedriftsmedlemmer (17 i 2017).

Utvalg, råd og komitéer
LNTs fagråd
LNTs fagråd har følgende sammensetning:
Anders Hartmann, overlege Nyremedisinsk avdeling, OUS Rikshospitalet, Cato Mørk, hudlege,
Anna Bjerre, seksjonsoverlege Barneklinikken, OUS Rikshospitalet, Kai-Gunnar Lillefosse,
sykepleier Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og leder for Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for
nyresykepleiere.
All kommunikasjon med fagrådet har foregått på e-post. Fagrådets hovedoppgave er å vurdere
forskningssøknader til ExtraStiftelsen. I tillegg er fagrådet forespurt i enkeltsaker.
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Redaksjonskomité LNT-nytt
Redaksjonskomitéen har følgende sammensetning:
Ansvarlig redaktør: Daglig leder Marit Gonsholt. Redaktør: Jon Anker Lisberg Sarpebakken.
Medlemmer: Arve Nordlie, Odd Bjørnstad, og Marit Helen Olsen. Redaksjonskomitéen hadde
fire møter i 2018, et møte i forkant av hver utgivelse.

Interessegruppe for levende donor
Interessegruppe for levende donor etablert november 2017. Ansvarlig for gruppen er IngerMette Gustavsen, Buskerud og Kenneth Larsen, Rogaland.
Inger Mette Gustavsen har hatt innlegg på LNTs Ledermøte, fylkeslagsmøte i Møre og Romsdal
og i Oslo og Akershus med fokus på hva som bør forbedres i prosessen med å være levende
donor. I tillegg har hun i samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon arrangert en konsert for
organdonasjon i Drammen 20. september.

LNTs likepersonsarbeid
Besøkstjenesten
Besøkstjenesten utgjør hovedtyngden av LNTs likepersonsarbeid. LNT har besøkstjeneste i 14
fylkeslag, som dekker 15 fylker. Besøkerne er pasienter, donorer og pårørende som jevnlig
besøker dialyseavdelinger/nyreposten på medisinske avdelinger. Lederne for Besøkstjenesten i
de ulike fylkeslagene er oppført med kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og ev. epostadresse) i LNT-nytt og på LNTs nettsider.

Familiekontakter
LNT har familiekontakter i ni fylkeslag, som dekker ti fylker. Dette er foreldre til
nyresyke/transplanterte barn fra 0 til 15 år, som stiller seg til disposisjon, primært på telefon, for
andre foreldre med nyresyke/transplanterte barn. Navn, telefonnummer og ev. e-postadresser til
familiekontaktene finnes i LNT-nytt og på LNTs nettsider.

Leverkontakter
LNT har leverkontakter i ti fylkeslag, som dekker tolv fylker, i alt elleve levertransplanterte, som
kan kontaktes av de som har behov for å snakke med noen i forbindelse med
levertransplantasjon. Navn, telefonnummer og ev. e-postadresser til leverkontaktene finnes i
LNT-nytt og på LNTs nettsider. Noen av leverkontaktene er tilknyttet LNTs besøkstjeneste.

Likepersoner med PD-kompetanse
LNT har PD-kontakter i sju fylkeslag, som dekker ni fylker, i alt 12 personer. PD-likepersonene
har vært i peritonealdialyse (PD) og stiller seg til rådighet for både personer, og eventuelt
sykehus/dialyseavdelinger, som ønsker informasjon om PD. Navn, telefonnummer og ev. epostadresser til PD-likepersonene finnes i LNT-nytt og på LNTs nettsider.

Pancreaskontakter
LNT har én pancreaskontakt, som er oppført med kontaktinformasjon i LNT-nytt og på LNTs
nettside og kan kontaktes av de som har behov for noen å snakke med i forbindelse med
transplantasjon av pancreas (bukspyttkjertel).
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Brukerrepresentanter
Brukerutvalgsrepresentasjon på nasjonalt og regionalt nivå
Helse Sør-Øst RHF
Nina Roland er nestleder i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF fra 2017-2019.
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet:
1. Arve Nordlie, LNT Hedmark har vært brukerrepresentant i følgende fora:
 Brukerrådet ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
 Forskningsprosjekt:
o «Helseinformasjon hos nyretransplanterte».
o «Utvikling av app. for økt mestring etter transplantasjon».
2. Maylen Fredheim Jensen, LNT Nordland
 Forskningsprosjekt: Pancreastransplantasjon
3. Lærings- og mestringssenteret
 LNT Oslo og Akershus er brukerrepresentanter og underviser for henholdsvis nyre/pancreas- og levertransplanterte totalt 8 kurs pr. år. Sekretariatet er til stede og
informerer om LNT på samtlige kurs.
4. Fagrådet Norsk nyreregister
 Odd Bjørnstad, LNT Oslo og Akershus ble oppnevnt som brukerrepresentant i 2016.
Vestre Viken HF, Bærum sykehus
 Arve Nordlie, LNT Hedmark. Forskningsprosjekt «Amyloidose i nyrer - epidemiologi
og diagnostikk».
Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet
 Konst. nestleder Lars Skar har deltatt i ekspertgruppemøte om tidlig oppdagelse og
behandling av sepsis 9. november.
Pasientreiser ANS
 Jan Amund Lanner, LNT Telemark.
Nyremedisinsk fagråd Helse-Nord
 Per Nordnes, LNT Nordland.
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LNTBU
LNT mottok i 2018 driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid fra Fordelingsutvalget, Barne- og
likestillingsdepartementet, på 216 053 mot 202 690 i 2017, dvs. en økning på 13 363. Det er
gitt med dispensasjon fra kravet om minst 100 medlemmer under 26 år.
LNT mottok etter søknad 165 000 til «Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne» fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som finansierte årets barne- og familieleir.
Prosjektmidler fra ExtraStiftelsen:
75 000 til «Veien videre for barn og unge». Nytt omslag og kapittel til Rikshospitalets
informasjonsperm om livet etter transplantasjon tilrettelagt for barn, unge og foresatte.
Prosjektet ferdigstilles første halvår 2019.
134 000 til «Livspositivisme gjennom felles aktivitet», ungdomssamling. Gjennomføres vår
2019.
LNT inngikk mot slutten av året en avtale med selskapet DrugStars. De har laget en app som
hjelper deg å holde oversikt over medisinbruk. I takt med at man registrerer informasjon om seg
selv og inntak av medisiner, donerer selskapet penger til en pasientforening som brukeren
velger. Selskapet kan bruke anonymiserte data til videresalg, både til kommersielle aktører og
forskning.

Aktiviteter
LNTBU har hatt syv styremøter i 2018. Fire av møtene ble avholdt via Skype. Ett styremøte ble
avholdt i forbindelse med LNTs ledermøte, ett styremøte ble avholdt i forbindelse med
ungdomssamling og det siste var et fysisk styremøte i Oslo. Til sammen ble det behandlet 77
saker, inkludert orienteringssaker.
LNTBU-styret har et nyhetsbrev som blir distribuert elektronisk til alle LNTBUs medlemmer med
jevne mellomrom. I 2018 ble det sendt ut tre nyhetsbrev.
Organisasjonsutviklingskurs 21. – 23. september med midler fra LNU (Landsrådet for norske
ungdomsorganisasjoner). 10 deltakere.
Barne- og familieleir ble arrangert ved Haraldvigen, Kristiansand, 20.–24. juni. 52 personer,
fordelt på 13 familier deltok.
LNTBU har familiekontakter i ni fylkeslag, som dekker ti fylker: Oslo og Akershus, Vestfold,
Telemark, Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
og Nordland.
LNTBU har egne sider i LNT-nytt og på LNTs nettside, åpen side og lukket gruppe på Facebook
og en åpen Instagram-profil.

Deltakelse i møter
Unge Funksjonshemmede avholdt generalforsamling 2. – 4. november. LNTBU var representert
ved nestleder Angelica Bråten og styremedlem Knut Gihle Arvesen, som begge gjorde seg
bemerket med gode innlegg og nye idéer. Styremedlem Nikolai Raabye Haugen var også til
stede og ble valgt inn som nestleder i Unge Funksjonshemmede.
Organisasjonskonsulenten deltar fast i Unge Funksjosnhemmedes ansattnettverk og har deltatt
på flerer møter om skole og utdanning i regi av FFO.
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LNTBUs styreleder deltok på møtet i Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan (NNS) 25.-26.
oktober, i Finland. Nordisk samling for ungdommer planlegges i Norge høsten 2019.

Medlemsutvikling
LNTBU har 212 medlemmer pr. 31. desember 2018, hvorav 110 medlemmer er under 26 år.

Samarbeidspartnere
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet 6. mars 1997. Bak stiftelsen står:
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), representert ved Foreningen for hjertelungetransplanterte (FHLT), Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT),
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) og Voksne
med medfødt hjertefeil (VMH).
Stiftelsens formål er å bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner ved å
 gjennomføre informasjonstiltak som vil øke allmennhetens kunnskap om
organtransplantasjoner
 styrke befolkningens bevissthet om betydningen av at hver enkelt av oss tar stilling til om
vi er villig til å gi bort våre organer hvis dette måtte bli aktuelt
 være pådrivere i forhold til helsevesen og politiske myndigheter
LNTs representant i styret: Lars Skar, med Nina Roland som vararepresentant.
LNTs representant i Representantskapet: Ragnar Skjøld med Marit Gonsholt som
vararepresentant. Ifm Ragnar Skjølds bortgang ble Marit Gonsholt fast representant 2. halvår
2018 og Ingvild Østli valgt til vararepresentant.
LNTs representant i valgkomitéen: Torstein Taule.
Minnemarkering for de ukjente donorene på Rikshospitalet 5.mars. Ann-Karin Presterud deltok i
arrangementet fra LNT.
LNTs landsstyre holdes løpende orientert på styremøtene om stiftelsens aktivitet og drift. For
øvrig vises til Stiftelsen Organdonasjons egen årsmelding.
Ny samarbeidsavtale mellom LNT og Stiftelsen Organdonasjon ble signert 16. oktober.
Informasjonsarbeid om organdonasjon utføres hovedsakelig av stiftelsen, men LNT informerer i
LNT-nytt og på LNTs nettsider om viktige saker. Den store mobiliseringen fra LNTs side skjer i
forbindelse med Donasjonsdagen, som i 2018 var lørdag 22. september, med stor aktivitet og
stands i de fleste fylker. Stiftelsen Organdonasjon er ansvarlig for utsendelse av materiell. LNT
har de siste årene sendt ut egne pressemeldinger om transplantasjonstall, ventelister og
behovet for levende giver av nyre.

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og
kronisk syke. LNT er én av de 84 medlemsorganisasjonene som til sammen representerer mer
enn 335 000 medlemmer. FFO er viktig som helsepolitisk aktør og talerør i store saker av felles
interesse for medlemsorganisasjonene.
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LNT er en forholdsvis liten organisasjon, og vi har ikke de ressurser som trengs for å arbeide
med større helsepolitiske saker alene. Vi ser det derfor som svært viktig å ha en
paraplyorganisasjon som FFO i ryggen.
FFO tilrettelegger også for en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjonene kan
samtale og samarbeide om felles interesser. Styreleder og/eller daglig leder har deltatt på FFOs
helsepolitiske og organisasjonsnettverksmøter som drøfter aktuelle temaer og felles saker.
Basert på FFOs anbefalinger har landsstyret vedtatt skriftlige etiske retningslinjer for LNT og
rutine for varsling om seksuell trakassering.
Styreleder deltok på FFOs ledermøte 15. mars.
LNTs fylkeslag er automatisk medlem av FFOs fylkeslag, som er viktige arenaer for samarbeid.
LNT-medlemmer er valgt inn som representanter for FFO i ulike brukerutvalg på landsbasis og i
Nasjonalt faglig nettverk for organdonasjon til transplantasjon (NFNOT) i Helsedirektoratet.
Konst. styreleder Nina Roland deltok i FFOs representantskapsmøte og ekstraordinær kongress
24. november.
Det er sendt inn høringssvar til FFO på følgende saker:
Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene på området
som gjelder Statped og deres oppgaver 2. mai.
Innspill til retningslinje – forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 11. juli.
Høring vedr. endring av innkreving av medlemskontigent for sentral- og fylkesledd i FFO 23.
august.

Studieforbundet FUNKIS
Funkis har 81 medlemsorganisasjoner, LNT har vært medlem siden 1994. Funkis fordeler
voksenopplæringsmidler til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene og deres fylkesledd.
Det er opprettet verv for studieleder i de fleste av LNTs fylkeslag. Landsstyrets studieleder er
Torstein Taule. Ingvild Østli i sekretariatet har vært ansvarlig for å følge opp fylkeslagene og
raporterere til Funkis sentralt.
Ingvild Østli har deltatt på studieledersamling 24. – 26. april og 19. november.
LNT fikk i 2018 tildelt kr. 68 158 til ekstra tilretteleggingstiltak (TRT) til sentralleddet.

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.
Mer enn 300 organisasjoner, som representerer over 50 000 lag og foreninger over hele landet
er medlemmer. LNT ble medlem i 2015.
Daglig leder har deltatt på informasjonsmøter og årsmøte.

Norsk nyremedisinsk forening
I forbindelse med Verdens Nyredag 8. mars ble det sendt ut pressemelding i samarbeid med
Norsk nyremedisinsk forening. På foreningens vårmøte 13.-15.juni hadde LNTBU-styremedlem
Nikolai Raabye Haugen innlegg om LNT og Odd Bjørnstad fortalte sin 50-årige historie som
transplantert.

NSFs faggruppe for nyresykepleiere
Leder for NSFs faggruppe for nyresykepleiere er medlem av LNTs fagråd.
Diakonova høgskole
Odd Bjørnstad og Ivar Ytreland Larsen fra LNT Oslo og Akershus og Marit Gonsholt, daglig
leder i LNT deltok på undervisning for fremtidige nyresykepleiere 5. mars. Førstnevnte delte
sine pasienthistorier og sistnevnte informerte om LNT.
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ExtraStiftelsen
LNT er medlem i ExtraStiftelsen, som består av 36 medlemsorganisasjoner. LNT har mottatt
midler til ulike prosjekter gjennom alle år, helt fra første tildeling i 1998.
Prosjektmidler/administrasjonstilskudd fra ExtraStiftelsen er et viktig bidrag til LNTs arbeid.
Administrasjonstilskuddet til søkerorganisasjoner som er medlem i ExtraStiftelsen, utgjør 20 %
av bevilget beløp pr. prosjekt.
LNTBU-leder Aleksander Kristensen er oppnevnt som saksordfører i Extra-Express-ordningen i
perioden februar 2018 til februar 2021.
Daglig leder representerer LNT i prosjektkoordinatørmøter vår og høst og årsmøte.
Følgende prosjekt ble invilget i 2017, gjennomført i 2018:
Film «Mamma skal få nyren min»
Hjemmedialysebrosjyre – sluttføres i 2019.

kr 170 000
kr 105 000

Følgende prosjekt ble innvilget i des. 2018, gjennomføres i 2019:
Helse
LNTBU «Livspositivisme gjennom felles aktivitet»
LNT/Helse Nord Trøndelag «Sensorplaster for måling av væskebalanse»

kr 134 000
kr 776 490

LNT fikk ikke godkjent forskningsprosjekt i 2018.
Fylkeslagene kan søke på ExtraExpress.
Det ble i 2018 tildelt midler til i alt 15 prosjekt fordelt på fem fylkeslag.

NNS – Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan
Ansvaret for å arrangere møte i Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan (NNS) går på omgang
mellom deltakerlandene (Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge). Finland var arrangør for
årets møte 25. og 26. oktober. LNTBU-leder representerte LNT. I tillegg var Lars Skar til stede
på vegne av EKPF.
Nordisk sommerleir planlegges i Norge høsten 2019.

European Kidney Patients’ Federation (EKPF) (tidligere CEAPIR)
LNT meldte seg inn i 2005. Nyreforeninger fra 12 europeiske land er medlemmer.
LNT v/Lars Skar har de siste årene deltatt aktivt for å påvirke driften av fremtidens EKPF. Lars
Skar og Olav Fikse er med i styret i EKPF som kasserer og revisor og deltok på Generell
Assembly 28.-30. september i Spania.
LNTs landsstyre vedtok å trekke seg ut av EKPF i styremøte 2. desember på bakgrunn av liten
aktivitet og at LNT får lite igjen for samarbeidet.
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Helsepolitisk arbeid
Grunnlaget for LNTs helsepolitiske arbeid ligger i LNTs helsepolitiske program, som vedtas av
LNTs landsmøte for fire år av gangen, og LNTs handlingsplan, som vedtas av LNTs landsmøte
for to år av gangen.
LNT driver helsepolitisk arbeid på flere plan:
 Er synlig i den offentlige debatten
 Deltar i offentlige råd og utvalg
 Samarbeider med fagmiljøene, bl.a. transplantasjonsmiljøene ved OUSRikshospitalet, Norsk nyremedisinsk forening og Norsk sykepleierforbunds
faggruppe for nyresykepleiere
 Sender ut pressemeldinger
 Avgir høringsuttalelser til myndighetene

Pressemeldinger
Trenden har snudd – flere transplantasjoner redder liv 5. januar
For første gang på flere år, viser Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall en økning i
antall transplantasjoner med levende giver av nyre. Etter en gradvis nedgang fra 104
transplantasjoner i 2009, øker utførte transplantasjoner fra 47 i 2016 til 77 i 2017. Samtidig ble
det gjennomført 112 donasjoner fra avdød giver i 2017, mot 107 året før.
Dette resulterer i at antall gjennomførte nyretransplantasjoner øker fra 240 til 274 totalt.
-Dette er en svært gledelig oppgang etter en negativ utvikling de siste årene. Vi beveger oss i
riktig retning, sier styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT),
Ragnar Skjøld.
For lever og bukspyttkjertel har det også blitt utført noen flere transplantasjoner i 2017 enn året
før.
-Helt avgjørende
LNT har levende giver av nyre som et sentralt satsningsområde, og har engasjert seg i flere
prosjekter for å bidra til at andelen går opp.
-For å få ventelistene ned, er det helt avgjørende at flere i familien tar stilling til å bli levende
giver. Nå håper vi at denne oppgangen markerer starten på et positivt mønster i årene som
kommer. Det er viktig å understreke at det er transplantasjon med levende giver av nyre som gir
best resultater. Dette redder liv, forsikrer Skjøld.
Tallene viser også at ventelisten for nyretransplantasjon (med nyre fra avdød) går litt ned for
første gang siden 2011, fra 337 i 2016 til 334 i 2017.
- Avslagsprosenten går ned
-Ellers er det gledelig å se at avslagsprosenten – pårørende som sier nei til organdonasjon –
har sunket til 22 prosent. Den lå på 30 prosent i 2016, legger Skjøld til.
Verdens nyredag 8. mars
Reddet moren ved å gi bort nyren sin – En sterk historie om mor og datter».
8. mars slippes kortdokumentaren Mamma skal få nyren min i sosiale medier. Filmen, produsert
av Applaus! film&tv, viser den sterke historien om da Elin mottok nyre fra datteren Mette.
Budskapet treffer et viktig skjæringspunkt, ettersom Verdens Nyredag og kvinnedagen i år faller
på samme dag. Nestleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Nina
Roland, mener prosjektet på en god måte retter søkelyset mot en svært viktig sak.
-Dette er en sterk historie om mor og datter. Filmen gir oss et godt innblikk i hvordan en
transplantasjon med levende giver av nyre foregår. Det vil være et enormt behov for flere slike
historier i fremtiden, forsikrer Roland.
Åttende vanligste dødsårsak blant kvinner
Det internasjonale temaet for Verdens Nyredag i 2018, er kvinners helse. På verdensbasis blir
det anslått at om lag 600 000 kvinner dør av kronisk nyresykdom hvert år, hvilket utgjør den
åttende vanligste dødsårsaken globalt.
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Selv om denne globale utfordringen på langt nær er like kritisk i Norge, er kronisk nyresykdom
blant de dødsårsakene som øker mest blant norske kvinner. De senere årene har dessuten
sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og senere utvikling av nyresvikt blitt løftet fram
i norsk forskning, og fått internasjonal oppmerksomhet.
Leder i Norsk Nyremedisinsk Forening, Marit Dahl Solbu, påpeker at denne kunnskapen er
svært viktig for kvinners helse. (Utdrag)
«Rekordmange venter på ny nyre» 11. juli
Ventelisten for pasienter som venter på ny nyre er lengre enn noen gang. Det viser OUS,
Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første halvår i 2018.
Det er nå 363 pasienter som venter på en nyretransplantasjon, som er det høyeste tallet
noensinne. Over de siste seks årene har ventelisten for ny nyre økt med hele 87 prosent.
- Vi er svært bekymret over situasjonen, sier styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld.
Det har vært en nedgang i antall donasjoner som gjør at ventelista har økt dramatisk. Etter en
økning i første halvår 2017 ser vi nå en dramatisk nedgang til 43 donasjoner, det laveste
antallet på 10 år.
- Bakteppet for utviklingen er todelt. Den ene grunnen er at omfanget av livsstilssykdommer
øker, som igjen fører til at mange utvikler nyresvikt. Samtidig viser tallene at antallet donorer
har sunket de siste årene, forklarer Skjøld.
- Det er imidlertid gledelig at økningen i transplantasjoner med levende giver av nyre fortsetter.
Etter å ha sunket i flere år, steg tallet fra 31 ved første halvår i 2016 til 42 ved første halvår i
2017, og i år til 44 transplantasjoner med levende giver, fastslår Skjøld. (Utdrag)

I mediene
Pressemeldingene resulterte i omtale i ulike medier, både på nasjonalt og lokalt plan.
Eksempler på dette er TV 2, NRK radio og nett, Bergens Tidende, Helgelendingen og Dagens
Medisin.

Høringsuttalelser
Følgende høringsuttalelser er avgitt:
Helse- og omsorgsdepartementet
o Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal 10. juli.
o Forslag til endringer i egenandelsforskriften 20. september.
Kulturdepartementet:
 Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
9.mars.

Helse- og Omsorgsdepartementet
Styreleder har spilt inn følgende:
Dialysepasientenes transportsituasjon. Brev til statsråd Bent Høie 15. mai ifm Stortingets vedtak
om gjennomgang av pasientreiseordningen.
Organdonasjonskampanjen august 2018
«Pakkeforløp - utredning til nyretransplantasjon og for levende giver» 7. november.
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Øvrig engasjement
Helse Sør Øst RHF, Oslo Universitetssykehus HF
 Sykehotellet, Rikshospitalet.
Finn Larsson, LNT Hedmark og Marit Gonsholt, daglig leder LNT har fulgt opp
sykehotellet ift bl.a. dårlige hygieniske forhold generelt og spesielt ved matservering.
Sykehotellet holdt stengt for oppussing i matsal og inngangsparti julen 2018 og reåpnet
7. januar 2019.
 Organdonasjonskampanje i regi av Helse Sør-Øst RHF
Konst. styreleder Nina Roland og redaktør og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker
Lisberg Sarpebakken deltok i innspillsmøte om organdonasjonskampanjen 21. august.
 Lærings- og mestringssenteret, Rikshospitalet
Daglig leder og redaktør og kommunikasjonsansvarlig har orientert om LNT på
senterets temarekker for nyre-/pancreastransplanterte seks ganger og levertransplanterte to ganger.
 Arbeidsgruppe for å øke antall transplantasjoner med levende giver, Rikshospitalet
Nestleder Nina Roland og styremedlem Nina Terese Sørdalen har alternert på møter
som LNTs representant i gruppen.
 Samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon, Rikshospitalet
Styreleder Ragnar Skjøld og vara LNTBU Maylen Fredheim Jensen deltok på møtet 7.
februar.
 Samarbeidsmøte nefrologi, Rikshospitalet
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig deltok på møte 16. november.
 Geilomo barnesykehus
Nestleder Nina Roland er medlem av styringsgruppen for behandlingsopphold for
nyresyke og transplanterte.
 Samarbeidsmøte dialyseavdelingen Helse Sør-Øst RHF
Daglig leder hadde innlegg på møtet 18. oktober «Samarbeid mellom LNT og
dialyseavdelingene til beste for pasienten».
Direktoratet for E-Helse - JA til organdonasjon i kjernejournalen
I juni lanserte Direktoratet for e-helse muligheten til å uttrykke sin vilje til organdonasjon i
kjernejournalen. LNT har ivret for dette i lengre tid, og har vært en sentral pådriver for å få
løsningen på plass. LNT håper at dette kan bidra til at det blir flere organdonorer i fremtiden.
Den offisielle lanseringen fant sted på OUS, Rikshospitalet 21. september med Helseminister
Bent Høie. Konst. styreleder Nina Roland representerte LNT.
cDcD Metodevurdering i regi av Folkehelseinstituttet
Styreleder er oppnevnt som brukerrepresentant i ekspertgruppen som skal vurdere metoden og
har møtt i flere møter. Konst. nestleder Lars Skar har deltatt på møtene andre halvdel 2018.
Barne-, ungdoms- og familiedepartementet
o Organisasjonskonsulent Ingvild Østli har deltatt i referansegruppe ifm forskriftsendring for barne- og ungdomsorganisasjoner.
o Daglig leder Marit Gonsholt har deltatt i arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet
ifm omgjøring av tilskuddsregelverket til forskrift.
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LNTs Handlingsplan 2017–2019
Vedtatt på LNTs landsmøte 23. april 2017

Organdonasjon
 Arbeide for at avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) er så lav som
mulig, ned mot 20 prosent.
 Arbeide for at det utredes flere levende givere til nyredonorer.
 Bedre tilbud til levende giver i Lærings- og mestringssentrene i sykehus.
 Sikre at det etableres pakkeforløp for utredning til organtransplantasjon slik at
utredningstiden kortes ned.
 Kontaktsykepleier for alle som står på venteliste til organtransplantasjon (med kobling til
sosionom/psykolog når det er nødvendig).
 Organtransplanterte som trenger bistand fra hjemmesykepleie eller bor i sykehjem, må
sikres riktige medisiner og kosthold.
 Gjennom Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan fremme «Paired Living Donations» (at
ektepar, foreldre, venner og bekjente rundt to som trenger et organ, bytter nyre for bedre
match) og at dette gjøres gjennom Scandiatransplant, slik at alle land i Norden kan være
med i ordningen og at utvalget blir større.
Delrapport for 2018:
 Avslagsprosent (pårørende som sier nei til organdonasjon) var i 2018 21 prosent, mot 22
prosent i 2017.
 OUS, Rikshospitalet har i 2017 nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe for å øke levende
giver-transplantasjoner av nyre. Nestleder Nina Roland eller styremedlem Nina Terese
Sørdalen har deltatt i møter i gruppen i 2018.
 Pakkeforløp for utredning til transplantasjon. Konst. styreleder Nina Roland har 7.
november sendt anmodning til Helseministeren om møte for å diskutere pakkeforløp.
 «Paired Living Donations» vil sannsynligvis bli etablert i 2020.
Dialyse
 Følge opp at minst 30 prosent av dialysepasientene får tilbud om hjemmedialyse.
 Bedre feriedialyse i inn- og utland.
 Få en oversikt over dialysepasientenes transportsituasjon i den hensikt å forbedre den.
Delrapport for 2018:
Styringsmålet til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2018
inneholdt samme krav som i 2017: «Minst 30% av dialysepasientene får hjemmedialyse» LNT
har vært sterkt engasjert for å få flere pasienter i hjemmedialyse.
Styreleder sendte brev til helseministeren 15. mai ifm vedtak i Stortinget på at Pasientreiseordningen skulle gjennomgås.
LNTBU
 Barne- og familieleir gjennomføres hvert år som en permanent aktivitet.
 Utrede muligheten for å få opprettet en ungdomspoliklinikk på Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet.
 En ungdomssamling gjennomføres hvert år.
Delrapport for 2018:
Barne- og familieleir ble arrangert 20. – 24. juni på Haraldvigen, Kristiansand med 52 deltakere.
LNTBU gjennomførte organisasjonsutviklingskurs 21. – 23. september med midler fra
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
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Styrke LNT som organisasjon
 Motivere til at det etableres interessegrupper i LNT for lever- og pancreastransplanterte
og levende giver av nyre (donor).
 Stimulere medlemmene til kursing for brukerrepresentanter.
 Markere «Verdens nyredag» og Donasjonsdagen i samarbeid med aktuelle
organisasjoner.
 Arbeide for å øke inntektene til LNT.
 Aktivt verve nye medlemmer til LNT.
 Utvikle medlemstilbud som gjør det mer attraktivt å være medlem i LNT.
 Søke ExtraStiftelsen hvert år om minst ett landsomfattende prosjekt.
 Styrke fylkeslagene ved å arrangere organisasjonskurs.
 Etablere fylkeslag i Sogn og Fjordane og Troms i løpet av landsmøteperioden.
Delrapport for 2018:
 Interessegruppe som jobber med levende giver av nyre er etablert ultimo 2017 og
gruppen har vært engasjert med innlegg på fylkeslagsmøter og konsert i 2018.
 Verdens Nyredag ble markert ved utsendelse av pressemelding og kortdokumentaren
Mamma skal få nyren min i sosiale medier i samarbeid med Norsk Nyremedisinsk
forening. Fylkeslagene hadde stand på Donasjonsdagen.
 Hjemmedialysebrosjyre med midler fra ExtraStiftelsen ferdigstilles medio 2019.
 Ledermøte 2018 hadde fokus og opplæring på hvordan søke midler gjennom de
regionale helseforetakene, ExtraExpress og Funkis.
 Landsstyret og sekretariatet har jobbet aktivt for å øke LNTs inntekter, se avsnitt
Økonomi side 17.

Informasjonsarbeid
Det er viktig å informere både eksisterende og potensielle medlemmer, og LNT forsøker å bruke
de kanalene som er mulig, inklusive digitale medier.
LNTs fylkeslag informerer på nyreskoler rundt om i landet. LNTs sekretariat informerer om LNT
på temarekkene som Lærings og mestringssenteret på OUS Rikshospitalet har for hhv. nyre/pancreastransplanterte og levertransplanterte.

LNT-nytt
LNT-nytt utkom med en utgave á 40 sider og tre utgaver á 44 sider.
LNT-nytt er fortsatt den viktigste kanalen for å nå ut med informasjon til alle medlemmer.
Det legges vekt på å få med helsepolitisk stoff, informasjon om rettigheter og fagartikler som
berører de ulike pasientgruppene, og forskjellig småstoff som kan være av interesse. I tillegg er
det viktig å gjenspeile aktiviteten i LNT, både på sentralt og lokalt hold.
Følgende likepersoner er presentert i faste spalter med navn, tlf.nr. og ev. e-postadresse:
Ledere/kontaktpersoner for Besøkstjenesten, kontaktpersoner lever, familiekontakter,
likepersoner med PD-kompetanse og pancreaskontakt. LNTBU-sidene har i hele 2018 vært et
fast innslag i LNT-nytt. Landsstyrets medlemmer har alternert som forfattere av spalten «Styret
informerer». «Kjære medlemmer» har vært skrevet av redaktør og kommunikasjonsansvarlig.
Annonsører
Det er utfordrende å få tak i annonsører til bladet. Følgende annonserte i 2018:
Legemiddelfirma: AbbVie og Otsuka Pharma i alle fire blader. Private sykehus utenfor Norge,
med dialyseavdelinger: Mesogeios dialysesenter, Kreta nr. 1 og 4.
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Opplag LNT-nytt: 3 400 i første og andre utgave, 3150 i nummer tre og fire.
Ansvarlig for layout og trykking har vært 07 Media.

LNT.no
Nye nettsider ble etablert i 2016. Nettsidene har i gjennomsnitt hatt 280 besøk daglig i 2018.

Sosiale medier
LNT opprettet en lukket Facebook-gruppe i 2007. Arve Nordlie, Hildegunn Stenvik og
sekretariatet står oppført som administratorer.
En åpen Facebook-side ble lansert samtidig med den nye nettsiden i 2016. Facebook-siden
administreres av redaktør og kommunikasjonsansvarlig og hadde 780 følgere ved utgangen av
2018. Det er i hovedsak nyheter, artikler og undersider fra www.LNT.no som deles på
Facebook-siden.
Også LNTBU har en lukket gruppe og en åpen side på Facebook med 337 følgere. Både siden
og gruppen administreres av sekretariatet/LNTBU-styret. LNTBU har også en åpen Instagramprofil.
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig arrangerte Facebook-kurs for LNTs fylkeslag 6. oktober
på Scandic Gardermoen med 15 deltakere.
Brosjyrer
LNT har mange informasjonsbrosjyrer, det vises til oversikt i LNTs medlemsblad. Brosjyrene
sendes ut på forespørsel til sykehusenes dialyseavdelinger/nyrepoliklinikker/nyreavdelinger og
medlemmer.
 LNT fikk midler fra ExtraStiftelsen i desember 2017 til å utarbeide og trykke opp
hjemmedialysebrosjyre. Prosjektet startet opp i 2018 og blir ferdigstilt første halvår 2019.
 Informasjonsbrosjyre om LNT i samarbeid med JS Norge.
JS Norge har skaffet anonsører til en 8-siders brosjyre, hvilket innebærer fem sider med
stoff og tre sider annonser. Redaktør og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg
Sarpebakken har vært ansvarlig for brosjyren som ble distribuert til fylkeslagene på
Ledermøtet i april.

Profileringsartikler
LNT inngikk avtale med Briskeby Media ultimo 2017 om felles profileringsartikler for LNT. Egen
nettside for bestilling ble klart mai 2018. Avtalen er inngått for hele organisasjonen inkl.
fylkeslag for at det skal brukes felles artikler for å profilere organisasjonen. Det er viktig at alle
fylkesledd benytter denne leverandøren, slik at vi kan oppnå gode priser på artiklene og
fremstår likt ved profilering.
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Egne arrangement
Ledermøte
Årets ledermøte og organisasjonskurs ble avholdt på Scandic Gardermoen 20.- 22. april.
14 fylkeslag var representert med totalt 47 deltakere inkl. styret og sekretariatet.
Ledermøtets tema var:
Årsmelding og regnskap for 2017 til orientering og revidert budsjett for 2018.
Fylkessammenslåing iht Stortingets vedtak, aktuelle helsepolitiske saker, medlemsaktiviteter i
fylkeslagene, hvordan søke om midler til aktivitet i fylkeslagene, nye personvernregler, økt bruk
av sosiale medier, innlegg fra levende donor, ambassadonorprosjekt.

Besøkstjeneste-/likepersonskurs


LNTs årlige besøkstjeneste-/likepersonskurs ble holdt på Scandic Hell, Trondheim
13.-14. oktober med 20 deltakere. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og
Akershus, Bennedichte C. R. Olsen, som har vært kursleder i flere år, ledet kurset også i
2018. Ansvarlige fra sekretariatet var daglig leder Marit Gonsholt og redaktør og
kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken.
Kurset var åpent for både etablerte og nye besøkere, familiekontakter, leverkontakter,
pancreaskontakter og medlemmer med PD-kompetanse.
Fylkesvis fordeling av deltakere: To fra Oslo og Akershus, tre fra Telemark, tre fra Austog Vest-Agder, én fra Hordaland, én fra Møre og Romsdal, fem fra Sør-Trøndelag, tre
fra Nord-Trøndelag og to fra Nordland.

Barne- og familieleir
Barne- og familieleir ble gjennomført på Haraldvigen, Kristiansand 20.–24. juni. 52 personer,
fordelt på 13 familier deltok.
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Økonomi
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes reviderte regnskap for 2018 viser et
overskudd på 246 450,- mot et budsjettert underskudd på 122.000,-.
Egenkapitalen var pr. 31. desember 2018 på 5 591 411,- (31. desember 2017 5 344 961,-).
Landsmøte 2017 vedtok et budsjett for 2018 med en minus på 122.000,-. Pga. underskuddet
ble det tatt forbehold med tanke på bortfall av budsjettert kompensasjon for tapte spilleinntekter
på ca 300.000,- koblet opp mot å ikke utbetale kontingent til fylkeslagene i 2018.
Det ble gjort følgende vedtak:
«Dersom LNT mister midler fra Norsk Tipping, settes tilbakeføringsprosenten til 0 % for 2018.
Fylkeslag som hadde mindre enn 50.000,- på konto ved årskiftet får 25 %. Dette for å sikre 50
% stilling på kontoret/administrasjonen».
Pga at LNT ikke fikk tippemidler i 2018 ble det ikke utbetalt 25 % av medlemskontigenten til
fylkeslag i 2018 med unntak av Oppland og Buskerud som hadde mindre enn 50 000,- på
konto.
LNT startet opp med et nytt webbasert økonomisystem, Tripletex, fra regnskapsåret 2018.Det
er inngått avtale med nytt regnskapsfirma som utbetaler lønn, utarbeider regnskapsrapporter,
årsoppgjør og tar stikkprøvekontroller av regnskapet gjennom året. Regnskapssystemet gir oss
tilgang til regnskap fortløpende, og ikke på etterskudd slik vi tidligere har hatt det.
Landsstyret iverksatte en rekke tiltak for å få inn nye inntekter, og i ettertid må man konkludere
at disse hadde forskjellig grad av suksess. Ambassadonor der vi ba egne medlemmer og
støttespillere om å bli fast giver fikk dessverre ikke den responsen andre organisasjoner har fått
med sine, men samtidig fikk vi etablert nye inntektskilder der gaver via Facebook viste seg å bli
den mest effektive.
I september 2018 justerte Landsstyret budsjettet fra en minus på 122.000,- til en minus på 45.
369,- takket være nye inntektskilder.
Når vi nå gjør opp regnskapet for 2018, har vi snudd den negative trenden, og vi kan vise til et
overskudd på utrolige 246 450,- noe som er mer enn gledelig.
Hvorfor et så stort overskudd?
 170 150,- mer i driftstilskudd fra Bufdir (LNT og LNTBU)
 52 885,- mer i Gaver enn budsjettert
 14 136,- mer i Minnegaver enn budsjettert
 Innført periodisering av noen faste utgifter
 Innføring av et nytt økonomisystem gjør at vi til enhver tid har full oversikt
 Sist, men ikke minst en administrasjon som har kontroll på utgifter og snur på hver en
krone
LNTs søknadskalender
Søknadskalenderen vi laget våren 2017 og har oppdatert fortløpende, ser så langt ut til å ha blitt
en suksess for nasjonalt nivå så vel som for en rekke av våre fylkeslag. Vi har også tatt i bruk
en egen gruppe på Facebook for spredning av gode idéer, tilbud om penger og tips.
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Styrets årsberetning
Virksomhetens art og lokalisering
LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte er en interesseorganisasjon for
nyrepasienter, transplanterte og deres pårørende. Organisasjonen drives fra kontoret i
Grenseveien 99 i Oslo.
Landsstyret
LNT har et landsstyre med 6 medlemmer (4 menn og 2 kvinner) og 3 varamedlemmer (2 menn
og 1 kvinne). Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 142 saker.
Fortsatt drift
Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årets regnskap.
Arbeidsmiljø
Det har ikke vært ulykker eller skadetilfeller på kontoret i 2018. Sikkerhet, helse og miljø er
ivaretatt.
Ytre miljø
Det er intet ved foreningens drift eller virksomhet som påvirker det ytre miljø.
Likestilling
Organisasjonen har tre ansatte i 100% stilling, to kvinner og en mann.

Oslo, 31. desember 2018 / 7. mars 2019

Nina Roland
konst. styreleder

Lars Skar
konst. nestleder

Leif Tore Lorentzen
økonomiansvarlig

Torstein Taule
studieleder

Nina Terese Sørdalen
styremedlem

Aleksander Kristensen
styremedlem LNTBU

Bjørn Stian Hojem
konst. styremedlem, sign.
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Oslo 31. desember 2018 / 7. mars 2019

Nina Roland
konst. styreleder

Lars Skar
konst. nestleder

Leif Tore Lorentzen
økonomiansvarlig

Torstein Taule
studieleder

Nina Terese Sørdalen
styremedlem

Aleksander Kristensen
styremedlem LNTBU

Bjørn Stian Hojem, konst. styremedlem, sign.
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VEDLEGG
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
Styrets beretning 2018
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon har som formål å styrke
kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre
pasientgruppens livssituasjon. Fondet er tilknyttet Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte, men har eget styre og egne vedtekter.
Virksomheten
Fondets virksomhet er primært å samle inn midler, forvalte disse og dele ut støtte til forskning.
Det er ikke avholdt ordinært styremøte i løpet av året. All kommunikasjon i styret har foregått via
e-post.
Markedsføring
Det informeres om fondet i LNT-nytt under den faste spalten «Ønsker du å gi en gave til LNT
eller LNTs forskningsfond». Årlig utlysning av midler legges ut på nettsidene til Norsk
nyremedisinsk forening og Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for nyresykepleiere.
Kriterier for tildeling
Midler kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner m.m. for støtte til arbeid med å forbedre
situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte, ivareta donorenes og pårørendes
livssituasjon og sikre organtilgang.
Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning og
ellers til alle forskningsprosjekter som er i overensstemmelse med fondets formål. Det skal nå
være brukermedvirkning i alle forskningsprosjekter.
Prosjektmidler 2018
Det er ikke utdelt prosjektmidler i 2018 på bakgrunn av at det ikke kom inn noen søknader innen
søknadsfristens utløp 15.november.
Styret
Styret har i 2018 bestått av:
Leder Ragnar Skjøld; styremedlem Anders Hartmann, OUS Rikshospitalet; styremedlem Per
Fauchald, oppnevnt av Helsedirektoratet; styremedlem/sekretær Marit Gonsholt, LNTs
sekretariat. Nina Roland ble konstituert som leder fra august 2018.
Økonomi
Fondets inntektskilder består av gaver, testamentariske gaver og finansinntekter. Gavene gis i
hovedsak fra privatpersoner og som minnegaver.
Gaveinntekter: 191 506,- hvilket er 38 602,- mer enn i 2017.
Finansinntekter: 106 714,- hvilket er 12 753,- mer enn i 2017.
Fastrentekonto i BNBank på 6 mill. ble videreført i 2018.
Fondets egenkapital ved utgangen av 2018: 6 467 734,Styrehonorar er ikke utbetalt. Styret er av den oppfatning at det fremlagte årsregnskap gir en
rettvisende oversikt over fondets utvikling og drift.
Oslo 31. desember 2018 / 22. februar 2018

Nina Roland
konst.leder

Anders Hartmann
styremedlem

Per Fauchald
styremedlem
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31. desember 2018 / 22. Februar 2019

Nina Roland
konst.leder

Anders Hartmann
styremedlem

Per Fauchald
styremedlem
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Marit Gonsholt
styremedl./sekretær
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Medlemsrapport pr. 31.12. 2018
FYLKESVIS
Personlige medlemmer, betalt pr. 31.12.2018

Fylkeslag

Aust-/Vest-Agder
(Aust-Agder)
(Vest-Agder)
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo og Akershus
(Akershus)
(Oslo)
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vestfold
Østfold
LNT sentralt
(Utlandet)
SUM

Hovedmedlem

Medlem

Nyre

Lever

Pancr.

Nyre

Lever

Pancr.

88
(36)
(52)
108
30
99
164
123
68
133
65
349
(182)
(166)
169
33
102
119
47
70
93
1

3
(1)
(2)
7
1

2
(1)
(1)
2
1
1
1

3

1
(1)

1

67
(30)
(37)
35
11
81
79
72
37
109
18
151
(72)
(76)
139
16
65
95
13
30
64

1861

103

19

1082

30

4
3
5
4
6
30
(17)
(13)
9
2
8
3
5
5
8

2
1
1
5
(1)
(4)

2

(3)
1

U. 26
år

2
(1)
(1)
3
3

166
(70)
(96)
156
46
182
249
198
112
259
93
566
(284)
(276)
318
51
182
218
67
113
166
1

8
(2)
(6)
8
2
1
7
6
1
12
5
28
(14)
(14)
4
3
6
3
13
3

7
3
6
15
2
3
11
1
27
(5)
(20)
5
4
3
3
3
3
2

5
(5)

3143

110

102

3
1
17
(7)
(10)

2

8

Antall
1
4
1
9
15

LANDSBASIS
Andre medlemstyper (fri kontingent), aktive pr. 31.12.2018
Dialyse/sykehusavdelinger
Fagråd etc.
(Æresmedlemmer)
Foreninger etc.

3

3
1
2

BEDRIFTER O.L.
Fylkeslag
Rogaland
Oslo og Akershus
Aust-/Vest-Agder
LNT sentralt
SUM

SUM

1
1

6
2
9
(5)
(2)
1

117
14
3
15

31

9

Herav
26-35
år

Husstandsmedlem

39

4
(4)
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LNTs Helsepolitiske program 2017-2021
Vedtatt på LNTs Landsmøte 23. april 2017
1. Helsepolitiske målsettinger
1.1. Nyresyke, dialysepasienter og organtransplanterte skal sikres den beste tilgjengelige
behandling og god livskvalitet.
1.2. Myndighetene må sørge for at våre pasientgrupper får gode og likeverdige
behandlingstilbud, nødvendige trygde- og støtteordninger og muligheter for utdanning og
arbeid, uavhengig av pasientens alder, kjønn, økonomi, sosial status, bosted og etnisk
tilhørighet.
1.3. Støtteordninger og behandlingstilbud må utformes slik at både nyresyke, dialysepasienter
og transplanterte best mulig kan opprettholde sin yrkesaktivitet eller videreføre sin
utdanning.
1.4. Forskning og utvikling innen medisin og teknologi må sikres økonomisk gjennom de til
enhver tid gjeldende støtteordninger.
1.5. Forskning på bivirkninger ved langtidsdialyse, immundempende behandling og
stamcelleforskning må økes.
1.6. De regionale helseforetakene må ha nødvendig kapasitet for å møte framtidige behov for
dialyse.
1.7. Kurstilbudene ved Lærings- og mestringssentrene må også inkludere pårørendes og
donorers behov.
2. Dialyse
2.1. Nyresyke skal gis reell valgmulighet når det gjelder dialyseform og tid for behandling.
Minst 30 prosent av dialysepasientene skal få tilbud om hjemmedialyse.
2.2. Ingen dialysepasienter skal ha mer enn en times reisevei til/fra dialysebehandling.
2.3. I tråd med samhandlingsreformen må muligheten for dialyse i sykehjem og assistanse via
telemedisin utvides.
2.4. Dialysepasienter må sikres muligheten til gjeste- og feriedialyse både i inn- og utland.
3. Organdonasjon
3.1. Arbeide aktivt for å øke antall organdonorer sammen med Stiftelsen Organdonasjon.
3.2. Øke kunnskapen om organdonasjon i befolkningen
3.3. Alle donorsykehus skal ha en donoransvarlig lege og et fagteam for organdonasjon.
3.4. Delta aktivt i Nasjonalt faglig nettverk for organdonasjon og transplantasjon i regi av
Helsedirektoratet.
3.5. Andel levende donorer må økes (mål: 40 %) og utredningen effektiviseres.
3.6. LNT tar avstand fra alle former for kjøp og salg av organer.
4. Transplantasjon
4.1. Kapasitet og ressurser til transplantasjon må sikres, både når det gjelder utredning,
operasjon og oppfølging etter transplantasjon.
4.2. Økning til to transplantasjonssentre bør utredes.
4.3. Pasienten må sikres god oppfølging etter transplantasjon med tanke på oppholdet på
sykehotellet, permisjonsreise etc.
4.4. Alle donorer må sikres nødvendig informasjon, god oppfølging og veiledning etter
transplantasjon.
4.5. Det regionale helseforetaket skal være ansvarlig for å sikre at donors økonomiske tap blir
kompensert på en god måte.

32

Årsmelding og regnskap 2018
LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
_____________________________________________________________________________________________________

5. Forebygging
5.1. Organsvikt må forebygges. Forebygging vil øke livskvaliteten og bidra til å redusere
eller utsette organsvikt.
5.2. Fastlegene må ha oppdaterte kunnskaper om forebygging og behandling av pasienter
med organsvikt.
5.3. Samarbeide med relevante pasientforeninger for å redusere organsvikt som
følgesykdom.
6. Samarbeid og informasjon
6.1. Drive aktivt informasjonsarbeid for å øke medlemmenes innsikt i, og mestring av egen
livssituasjon.
6.2. Helsepersonell må gjøres kjent med at foreningens likepersoner har erfaring som kan
være nyttig for pasientene.
6.3. Utadrettet virksomhet og synlighet i samfunnet er viktig for å gjøre LNT mer kjent.
6.4. Fortsatt være bidragsyter og aktiv deltaker i videreutvikling av innholdet i kurstilbudene til
sykehusenes lærings- og mestringssentre.
6.5. LNTs helsepolitiske målsettinger skal fremmes gjennom dialog med våre
helsemyndigheter og i et aktivt samarbeid med andre organisasjoner, pasientforeninger
og faggrupper av helsepersonell.
6.6. Øke medlemsandelen av aktuelle pasienter og pårørende.
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ÅRSRAPPORTER FYLKESLAG
Årsrapport LNT Østfold 2018
Tillitsvalgte 2018
Leder/sekretær Rita Molvik, nestleder Torunn Schei, kasserer Per Ingar Skaar, styremedlem
Marit S.K Halvorsen, varamedlem Anne Ørmen
Besøkstjenesten leder Marit S.K Halvorsen
Revisor; Kristin Saastad og Bente Fredriksen
Valgkomité: Inger Lehman og Marit S.K. Halvorsen
Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 28 saker.
Medlemstallet pr. 31.12.2018 er 166.
Medlemsaktiviteter:
Høsttur til Drøbak med besøk på Oscarsborg festning og Akvariet i Drøbak. Hadde en fantastisk
dag med gode opplevelser og god mat.
Julemøte 2 desember i Sarpsborg med god mat og kjempe god samtale rundt bordet.
Informasjon til medlemmene:
Besøkstjenesten sin leder deltok på Nyreskolen.
LNT Østfold har kommet seg på Facebook. Vi har en side som heter «LNT Østfold» og en
lukket gruppe som heter «LNT Østfold medlemsgruppe».
Deltakelse på eksterne arrangement:
Leder, kasserer og styremedlem deltok på LNT sitt Ledermøte.
Leder, kasserer og varamedlem deltok på Facebook- kurs.
Leder og nestleder på møte i Oslo i forbindelse med sammenslåing av fylkeslag.
Økonomi
LNT Østfold har grei økonomi, alle tildelte midler er brukt i forhold til retningslinjene for
tildelingen og rapporter er avgitt.
Besøkstjenesten
I 27 år har vi hatt besøkstjeneste på dialysene i Østfold. Vi er for tiden 3 besøkere, 2
nyretransplanterte og 1 donor som går på besøk på Kalnes, Askim og Moss til 109 pasienter
der hvor 90 sitter i hemodialyse og 19 på PD. Vi har med kaffe og en kakebit og dette blir
bestandig godt mottatt både på våren og høsten. Takk til alle dialysene for et godt samarbeid.

Fredrikstad 14. februar 2019

Rita Molvik
Leder/Sekretær
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Årsrapport LNT Oslo og Akershus 2018
Dato årsmøte 2018: 6. mars
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019: Valgt inn i styret for to år for perioden 2018-19: Arild Engen
(ny), Marit-Helen Olsen (gjenvalg). Valgt inn i styret for ett år for 2018: Bjørn Vidar Nilsen
(gjenvalg), Astrid Elisabeth Hagstad (ny), Heidi Merete Mikkelsen (ny), Oddny Ski Karlsen (ny).
Oddny Ski Karlsen trakk seg i mai 2018. Styret konstituerte Ina Kopstad i stedet for Oddny.
Valgkomité: Kari Jilg og Eddy Torp, for1 år (2018). Revisorer: Erik Momrak (2018-2019) og
Svein Homstvedt (2018).
Antall styremøter avholdt i 2018: 9
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 566 medlemmer og 4
bedriftsmedlemskap, 28 medlemmer er under 26 år.
Medlemsaktiviteter: Februar: Sosialt arrangement med musikalen «Hair». Medlemsmøte:
Fokus på mestring, videre innlegg om hjemmedialyse, der både PD og HD ble gjennomgått.
Mars. Årsmøte. Juni: Sosial aktivitet med båttur i Oslofjorden. Lavterskelaktiviteten «Guidet tur
i Botanisk Hage». September: Medlemsmøte, tema Dialyse og nyretransplantasjon i et historisk
lys. Presentasjon av Interessegruppen for levende donorer, Besøkstjenesten i fylkeslaget og
informasjon om sekretariatet i LNT. Sosial aktivitet for barn og ungdom: Tur til Tusenfryd og
bowling med pizza.
Informasjon til medlemmene: Det er sendt tre nyhetsbrev til medlemmene. I tillegg sendes 2 –
3 eposter pr. måned med saker som er av interesse for vår målgruppe.
Deltakelse på eksterne arrangement: I samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon og FFO
Oslo og FFO Akershus.
Økonomi: Årsregnskapet gjøres opp med et underskudd på kr. 21.098,-.
Egenkapitalen/formålskapitalen pr. 31.12.2018: kr. 329.193,-. Fylkeslaget har god likviditet.
Vi har hatt en inntektssvikt p.g.a. manglende/glemte søknader om Velferdsmidler/Oslo
kommune.
Grasrotandelen: 123 bidragsytere bidro til inntekt på kr. 54 337,80 (2017: kr. 32.314.42).
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget: Det er i 2018 søkt om midler fra ExtraExpress (innvilget to
prosjekter. «Mat i fokus» kr. 20.000 og «Tusenfryd» kr.12.000. Gjensidigestiftelsen (avslått) og
OBOS (avslått). Søknad sendt til Helse Sør-Øst om tilskudd for 2019.
Brukermedvirkning
Fylkesrådets leder Bjørn Vidar Nilsen har i 2018 vært brukerrepresentant ved Medisinsk klinikk,
Oslo Universitetssykehus Ullevål. Fra 2019 sitter Jørgen Bakke i Brukerrådet.
Akershus universitetssykehus, Brukerutvalget: Hind Suliman.
Likepersonsaktivitet/besøkstjeneste:
Besøkstjenesten teller 20 personer. Turnus hver 14. dag på Rikshospitalet, medisinsk avdeling
og transplantasjonskirurgisk avdeling. Pasienter ved dialyseavdelingene på Bærum, Ullevål og
Ahus besøkes 1-2 ganger månedlig. Fylkesstyret og besøkstjenesten arrangerte et møte i mai,
for likepersonene. To nye besøkere fra fylkeslaget deltok på likepersonkurs for nye besøkere i
oktober.
Oslo, 4. februar 2019
Bjørn Vidar Nilsen (sign.), Leder LNT Oslo og Akershus fylkeslag
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Årsrapport LNT Hedmark 2018
Tillitsvalgte 2018:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Studieleder
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Valgkomite
Besøkskoordinator

Ottar Korsnes
Finn Larsson
Erik Skjønsberg
Torhild Jære
Inger Marie Nyborg
Ragnhild Oddveig Ludvigsen
Tone Lie Wegenius, Mona Øyhovden,
Jan Gunnar Skjelbek, Arve Nordlie
Lars Skar, Ola Aas, Anna Marie Roen
Mona Øyhovden, Elverum, Anne Lise Øiseth, Kongsvinger

Styremøter:
Det er avholdt 10 styremøter og det er blitt 66 saksnummer.
Medlemstall 31.12.2018: 182
Medlemsaktiviteter:
Medlemsmøte på Kongsvinger den 24. april. Det var deltakere fra dialysen på Kongsvinger som
orienterte om arbeidet på dialysen. Bengt Olsson og samboer underholdt. Ca. 10 deltakere samt 3
styremedlemmer.
Den 3. september ble det arrangert båttur med Skibladner på Mjøsa. Det var 26 medlemmer som deltok.
Det var middag og underholdning.
Den 15. november hadde vi medlemsmøte på Elverum. Kenneth Birkebes holdt foredrag om sitt liv som
kreftsyk i mange år. Torhild Jære fortalte om seg og hjemmehemodialyse på natt. Det var 16 personer
som deltok.
Juleavslutning ble arrangert på Kongsvinger festning. Vi var 28 deltakere som fikk omvisning både på
festningen og i muséet. Etterpå var det julemiddag. Det var satt opp buss fra Hamar, via Elverum til
Kongsvinger.
Vi har hatt 2 møter sammen med Oppland.
Det første møtet ble arrangert på Prøysenhuset 29. mai. Der var Leiv Rafdal fra Telemark og Torhild
Jære som holdt foredrag om hjemmehemodialyse natt. Vi fikk servering og underholdning fra ansatte på
Prøysenhuset.
Det andre møtet var på Lillehammer 15. oktober. Overlege Karsten Midtvedt fra Rikshospitalet holdt
foredrag om transplantasjonshistorien og svarte på spørsmål fra deltakerne. Det var ca. 40 deltakere.
Informasjon til medlemmene:
Det ble sendt ut innkalling til årsmøte, og protokoll fra årsmøtet, hvor årshjulet var vedlagt. Det er sendt ut
informasjon til medlemmer i forbindelse med medlemsmøter og om sommer og julefest. Brosjyren vår om
LNT Hedmark er sendt ut igjen. LNTs informasjonsbrosjyrer er også delt ut av besøkstjenesten ved
besøk på dialysen. En flyer med informasjon om nyresvikt og transplantasjon med kontaktinformasjon til
Finn og Torhild er fortsatt tilgjengelig, og er delt ut på dialysen.
Nyreskolen:
Det har vært arrangert nyreskole i Sykehuset Innlandet HF. Det har vært 2 ganger på Elverum og 2
ganger på Lillehammer. Finn Larsson har deltatt med orientering om LNT på Elverum og 1 gang på
Lillehammer. Torhild Jære deltok på 1 nyreskole på Lillehammer som pasient.
Donasjonsdagen:
Markering av Donasjonsdagen på Olrud. Ottar Korsnes, Erik N. Skjønsberg og Torhild Jære deltok.
Deltakelse på eksterne arrangement:
Ottar har deltatt på styremøter i FFO Hedmark som varamedlem til styret der. Ottar har engasjert seg
som undervisningskonsulent i Stiftelsen Organdonasjon. I den forbindelse har han holdt foredrag i
diabetesforbundet på Flisa, på Toten folkehøyskole og i Ladies Circle på Gjøvik.
Økonomi: Resultat 2018: 27 387,50. Beholdning pr 31.12.2018: 410 662,80.
Tilskudd/gaver fylkeslaget: 1000,- gave. Beholdning gavekonto pr 01.01.19 er 27 459,-.
Besøkstjenesten:
Mona Øyhovden har ledet besøkstjenesten på Elverum. Anne Lise Øiseth har vært ansvarlig på
Kongsvinger. I forbindelse med besøk har det blitt gitt gaver til pasienter på dialysen på Kongsvinger og
Elverum til sommer. På julebesøket fikk pasientene muffins og kaffe.
26.2.2019 Ottar Korsnes, leder
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Årsrapport LNT Oppland 2018
Styret har bestått av:
Leder: Ingrid Lindokken
Nestleder: Jon Hagen
Sekretær: Ivar O. Halvorsen
Kasserer: Ingrid Lindokken med Jon Ørstad Nestavoll som regnskapsfører
Styremedlemmer: Jon Ørstad Nestavoll og Eldrid Erichsen
Varamedlem: Tor E Berge og Knut Fjordheim. Begge har møtt fast på styremøtene.
Valgkomite: Styret fungert. Revisor Steinar Lindokken.
Styremøter: 7 styremøter og 5 arbeidsmøter hvor 2-3 av styret møtes for å jobbe med skriv /
søknader .
Pr. 31.12.18 hadde vi 93 medlemmer fordelt på 83 nyre, 8 lever, og 2 pancreas.
Pr. 31.12.18 hadde vi 15 personer som ga sin støtte gjennom grasrotandelen.
Stått på stand for Stiftelsen Organdonasjon på CC Gjøvik sammen med LHL Gjøvik
Dialysesituasjonen. Vi har sendt brev til Gjøvik og Vestre Toten. Situasjonen for sykehuset
Innlandet tilsier at det ikke åpnes for dialyse ved Gjøvik sykehus, og ang. Raufosstun skulle det
tas opp på høstmøtet, mellom V.T. kommune og Lillehammer sykehus. Pr.des. 2018 ikke skjedd
noe.
I forbindelse med Stortingets gjennomgang av pasientreiseordningen hadde vi en
spørreundersøkelse blant dialysepasientene. Mange klandreverdige forhold. Svarene, som var
anonyme, ble oversendt LNT sentralt.
Leder og nestleder har vært representanter på nyreskolen.
Leder og nestleder møtte på årets ledermøte på Gardemoen 20.-22. april.
Felles møte med LNT Hedmark på Prøysenhuset. Tema: Hjemmehemodialyse dagbehandling
ved Leiv Rafdal fra LNT Telemark og nattdialyse hemo ved Torhild Jære fra LNT Hedmark.
Fellesmøte på Lillehammer sykehus. Tema: Transplantasjon. Foredragsholder: Overlege for
transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet Karsten Midtvedt.
Ingrid Lindokken, leder
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Årsrapport LNT Buskerud 2018
Dato årsmøte 2018: 12. februar 2018
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Leder: Marianne Land
Nestleder: Bengt Morten Kristiansen
Kasserer: Mona Vadstensvik
Leder besøkstjenesten: Solveig Grønseth
Varamedlem: Øivind Odden
Varamedlem: Ole Johannes Larsen
Antall styremøter avholdt i 2018: 6 styremøter.
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 156 medlemmer.
Medlemsaktiviteter:
 Årsmøte 2018
 12 kafe’treff på Cafe’ Lyche, Magasinet i Drammen (arrangeres første onsdag hver mnd)
 3 pizzatreff (2 ble arrangert på Lizzies pizza, 1 på Egons restaurant)
 Julelunsj – Tyrifjord hotell
Informasjon til medlemmene:
 Referat etc fra årsmøte 2018
 Oversikt over cafetreff i 2018
 «Gi grasrotandelen til LNT Buskerud»
 Invitasjon til pizzatreff 9/4
 Invitasjon til pizzatreff 11/6
 Info ang donasjonsdagen og «Hyllest til organdonasjon» i menighetshuset og konsert i
Bragernes kirke.
 Invitasjon til pizzatreff 26/11
 Invitasjon til julebordhelg med faglig seminar (avlyst pga dårlig oppslutning)
 Invitasjon til julelunsj – Tyrifjord hotell
Deltakelse på eksterne arrangement:
3 stands på Donasjonsdagen - Bragernes Torg, Kiwi XL Ligosenteret og Eikersenteret
Stand ifm arrangement/konsert i regi av Stiftelsen Organdonasjon i menighetshuset/ Bragernes
kirke i Drammen.
Økonomi: Saldo pr 31/12 – 59 709,86
Tilskudd til fylkeslaget:
Mottatt 25 000,- fra Einar Juels Legat
Gaver fra fylkeslaget:
Gave til dialyseavdelingen – en ipad.
102 julegaver til pasienter på dialyseavdelingene i Buskerud
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste
Besøkstjenesten har totalt hatt 34 besøk ved dialyseavdelingene i Drammen, Kongsberg og
Hønefoss, 3 av disse var nyreskole.
Drammen den 13. februar 2019 Marianne Land, leder
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Årsrapport LNT Vestfold 2018

-

Det er avholdt 3 styremøter i 2018.

-

Årsmøtet var på Sandefjord Motorhotel 19. februar 2018, det var 16 personer til stede inkl.
styret.

-

Vårmøte i Horten 24.mai på Karjohansvern med tema: «Medisiner hos transplanterte»

-

Høstmøtet valgte vi å kalle: «Kreativ Høstkveld» Dette var 23. oktober på Lærings- og
mestringssenteret i Tønsberg. Det var dessverre meget dårlig oppslutning. Kun 4 medlemmer
kom i tillegg til oss i styret.

-

Julelunsjen ble i tradisjonen tro avholdt første søndag i desember, som i år var 2.12. Stedet
var Quality Hotel Tønsberg, og ca.30 personer tok turen.

Medlemmer pr. 31.12.2018: 113.

Annen aktivitet i foreningen i 2018 har vært:

-

Samarbeidsmøte med LNT Telemark og LNT Vestfold. Solveig og Reidar deltok.

-

Reidars og hans nyopprettede eksterne gruppe har stekt vafler på dialysen.

-

Stein Henriksen og Øyvind har begge holdt innlegg på Nyreskolen.

-

Ebba og Anne Berit har vært på ledermøte og organisasjonskurs i regi av LNT sentralt.

-

LNT Vestfold har gitt 13 stk fjernkontroller og 1 stk IPad til Dialysen.

Styret LNT Vestfold
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Årsrapport LNT Telemark 2018
Dato årsmøte 2018: 27. februar.
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Styret
Leder
Leiv Rafdal
Nestleder
Jan Amund Lanner
Økonomi ansvarlig Mette Liland
Sekretær
Bente Thorgrimsen
Studieleder
Knut Ulf Bakke
Styremedlem
Gunnar Midtbø
1 vara
Per Morten Lenæs
2 vara
Marianne Liland

Styret i besøkstjenesten:
Leder
Økonomi ansvarlig
Sekretær
Vara

Leiv Rafdal
Mette Liland
Bente Thorgrimsen
Marit Snøås

Stoff til LNT nytt: Bente Thorgrimsen
Valgkomiteen 2018-19:
Wenche Hansen
Ragnar Omland
Inga Elise Løyte

Intern revisorer: Hildegunn Rafdal og Carola Lux

Antall styremøter avholdt i 2018: 9 møter, 144 saker.
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 218.
Medlemsaktiviteter:
Årsmøte - 2 medlemsmøter – sommertur Flor og Fjære, familie/vennedag Gurvika – julebord
med overnatting - trimgruppe – 4 treff med petaque/bowling.
Informasjon til medlemmene:
Facebook-siden vår – Vårmøte: Sykehuspresten. Tema høstmøte; Når medisinene ikke
strekker til.
Deltakelse på eksterne arrangement:
Årsmøte og Ledersamlinger FFO/Funkis Telemark -– Ledersamling LNT – 3 stands Donasjonsdagen – Åpning ny dialyse i Vinje – 2 møter Pasientreiser – møte med Vestfold om
sammenslåing.
Økonomi: God.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget: 3 avisabonnementer og abonnement på ukebladpakke til alle 5
dialyseavd – boka ”Smil det videre” til dialyseavdelingene i Telemark til jul. Sommertallerken til
dialysepasientene. Støtte til deltagere sommerleir Haraldvigen.
Brukermedvirkning
4 representanter på Nyreskolen 8 kursdager - 1 brukerrepresentant Pasientreiser ANS 6 møter.
Likepersonsaktivitet/besøkstjeneste
Styret har hatt 2 styremøter – 2 samlinger for likepersoner. 14 besøkere har vært på 48 besøk
ved dialyseavdelingene i Kragerø, Rjukan, Notodden, Vinje og Skien. Til jul gikk juletralla med
hjemmelaget julebakst og gløgg til alle dialyseavdelinger.
Skien 15.02.2019
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Årsrapport LNT Aust- og Vest-Agder 2018
Dato årsmøte 2018: 07.03.2018
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019: Styreleder: Odd Øyvind Johansen, Nestleder: Knut Gihle
Arvesen, Sekretær: Line Drange Neset, Kasserer: Ingen kandidat i møte. Styret ble gitt mandat
av årsmøte å ordne dette. Odd Øyvind Johansen har ivaretatt funksjonen, Studieleder: Odd
Øyvind Johansen, Styremedlem: Ellen Drange, Styremedlem: Shpresa Ala trakk seg etter
årsmøtet. Knut Sigurd Nordgård gikk inn. Styremedlem: Maja Rønnig Langås, Varamedlem:
Ellen O. Haugland, Varamedlem: Knut Sigurd Nordgård, Leder for Besøkstjenesten: Ellen
Drange
Antall styremøter avholdt i 2018: 10
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 166
Medlemsaktiviteter:
Sommermøte på Kristiansand feriesenter Skottevik, 3. juni. 32 deltakere. Foredrag av Egil
Hagen, overlege v/nyreavdelingen SSA. Tema: «Leve med kronisk sykdom».
Medlemsmøte 23. oktober. Gerd Berentsen Løvdal, nefrolog v/SSA.
Julemøte på Vågsbygd samfunnshus, 9. desember. Ca. 130 deltagere.
Informasjon til medlemmene: På våre arrangementer gjennom året; sommermøte,
medlemsmøte og julemøte har vi i år hatt et fokus på å informere om bl.a. grasrotandelen og
verving av medlemmer (alle typer medlemskap vi tilbyr; hoved-, støtte- og familiemedlemskap).
Deltakelse på eksterne arrangement: FFOs stand under Arendalsuka, nyreskolen på SSK, SSA,
fagdag for dialyseavdelingene, leder og nestleder på ledermøter og organisasjonskurs i LNTs
regi, nestleder har deltatt på Facebook-kurs i regi av LNT sentralt, likepersonskurs i Trondheim
13.-14. oktober.
Økonomi: Inntekter 119 637,-. Utgifter: 87 715,-. Resultat: 32 005,-. Egenkapital: 219 434,-.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget: Direkte støtte til dialyseavdelingene: Arendal 2085,-, Kristiansand
7262,- og Flekkefjord 6270,-.
Brukermedvirkning:
Monica Homme Nilsen er medlem av brukerutvalget Sørlandet sykehus HF.
Nina Roland: Nestleder i Regionalt brukerutvalg Helse Sør Øst og familiekontakt Agder.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste:
Vi har i år besøkstjeneste ved alle sykehusene i Agder. Sum utgift: 10925,-. Det er utført 42
besøk ved avdelingene.

Fevik 14.02.2019 Odd Øyvind Johansen, leder.
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Årsrapport LNT Rogaland 2018
Dato årsmøte 2018: 8. februar
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Dagny Risa Danielsen (leder), Morten Zenker (nestleder), Antonius Henneman (kasserer), Geir
Ove Nesvik (sekretær), Siri Mhay Horsrud (studieleder), Bjørn Egil Harestad og Nils Håstø
(styremedlemmer), Lisbeth Langhaug (besøkstjenesten), Geir Dagfinn Heggland og Hans
Kristian Danielsen (varamedlemmer).
Antall styremøter avholdt i 2018: 8
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht. sentralt medlemsregister: 318
Medlemsaktiviteter:
Arrangert fire medlemsmøter med sosialt og faglig innhold, helgetur til Hardanger og Sogn samt
to dagsturer til henholdsvis Rogaland Arboret og «Ryfylke rundt».
Informasjon til medlemmene:
Sendt ut innkalling til medlemsmøtene samt informasjon om LNTs avtale med Komplett Apotek.
Deltakelse på eksterne arrangement:
Stått på stand på Donasjonsdagen og deltatt på Ledermøtet på Gardermoen med tre
representanter.
Økonomi: kr 300 962,- (pr. 31.12.2018).
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget:
Julegaver til alle dialysepasientene, julepynt og to toastjern til dialyseavdelingen i Stavanger,
blomster og konfekt ifm. 50-årsjubileet til dialyseavdelingen samt 10 000,- til LNTs
forskningsfond ifm. Ragnar Skjølds bortgang.
Brukermedvirkning:
LNT Rogaland har deltatt på Nyreskolen ved Stavanger universitetssjukehus og i Haugesund
ved fem anledninger i 2018.
Likepersonsaktiviteter/Besøkstjeneste:
Besøkstjenesten har gjennomført fire besøk om våren og fire om høsten til hvert dialyseteam
ved dialyseavdelingen i Stavanger. I tillegg er det gjennomført julebesøk i Haugesund.
Besøkstjenesten har også passet på å fylle opp brosjyrer på nyrepoliklinikken, dialyseavdelingen og medisinsk nyreavdeling 3B.

Sola, 14. februar 2019. Dagny Risa Danielsen (sign.)
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Årsrapport LNT Hordaland 2018
Dato årsmøte 2018: 22. februar 2018
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Leder: Marianne Sundvor
Nestleder: Geir Bagaas
Sekretær: Arne Hansen
Kasserer: Arne Hansen
Studieleder: Willy Stene
Styremedlem: Bjørn Arild Nygård
Varamedlem 1: Kirsten Homlebrekke
Varamedlem 2: Per Jørn Krydsby
Antall styremøter avholdt i 2018: 11
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 249
Medlemsaktiviteter:
Foredrag om kreft og organdonasjon/transplantasjon i januar.
Besøkstjeneste på Haukeland Universitetsykehus (HUS) 1 gang i måneden.
Stand på Laksevåg senter på Verdens Nyredag i mars.
Styret møtte medlemmer på Stord i april
Stand på HUS på Donasjonsdagen i september.
Gåturer m/u staver og bowlingkurs vår/høst.
Vårtur til Sotra m/foredrag om «Telavåg-tragedien». Lunsj på Panorama.
Høsttur til Solstrand hotell m/foredrag om «Livskvalitet».
Julemiddag m/kulturelt innslag på Grand Terminus hotell.
Informasjon til medlemmene:
4 medlemsbrev. Facebook: LNT Hordaland fylkeslag. Oppfølging på e-post og SMS.
Deltakelse på eksterne arrangement:
LNTs ledersamling, LNTs Facebook-kurs, styremedlemskurs arrangør FFO Hordaland.
Økonomi:
Tilskudd kommune/fylke: Bergen kommune: 14.000,-. Helse Vest: 5 000,-.
Overskudd på driftskonto: 9 800,-. Økonomien er meget god. Omsetning 203 000,-.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget:
TV-gave til HUS: 18.000,-. Gave til Forskningsfondet: 1000,-.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste
Besøkstjeneste på Haukeland sykehus hver måned i 10 måneder. 4 besøksgrupper hver
måned. Snitter til påske og jul. Julegave. Dialysepasienter går gratis på alle vanlige
arrangementer. Vi har vært 6 besøkere i år.

Bergen 1. februar 2019 Arne Hansen, sekretær
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Årsrapport LNT Møre og Romsdal 2018
Dato årsmøte 2018: 3 Mars
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Elena Wisth (leder), Anne R. Vegsund (nestleder/sekretær), Stein Arve Pettersen
(økonomiansvarlig), Randi Anne Lade (besøkstjenesten), Petter Sverre Korsedal (studieleder)
og Steinar Nørevartdal (styremedlem). Celine S. Korsedal (styremedlem) og Anne Britt
Danielsen (1.vara)
Antall styremøter avholdt i 2018: 6 styremøter
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 198 medlemmer
Medlemsaktiviteter:
Donorseminar 25.04.18
Medlemstur til Loen 01.09.18 – 02.09.18, sammen med medl. fra Sogn og Fjordane.
Deltatt på Donasjonsdagen 22.09.18
Medlemstur til Øye 21.10.18
Kostholdskurs i Molde 15.11.18
Julemøte 24.11.18
Informasjon til medlemmene:
Gitt ut 3 nr. av eget medlemsblad, samt gjennom lukket FB-gruppe og FB-side
Deltakelse på eksterne arrangement:
NOROD - seminar i mars.
Ledermøte på Gardermoen 20-22 april.
Fylkesårsmøte i FFO Møre og Romsdal april.
Nyreskolen i april.
Sentralt likepersonskurs i oktober.
Økonomi: Egenkapital ved utgangen av året pålydende 324.605,80
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget:
MAX Bingo
Grasrotandel
Støtte til Loenturen fra LNT sentralt etter søknad (pga. invitasjon til medlemmer i Sogn og
Fjordane)
Brukermedvirkning
Styremedlemsskap i FFO Møre og Romsdal fylkeslag.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste
LNT MR har 10 aktive likepersonar.
I tillegg leder som har deltatt på Årsmøtet 3/3, og på styremøta som medlem av fylkesstyret.
Nytt av året er tskjorter.
32 besøk på fylkets 4 dialysestasjonar (Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda).
Nyreskule: LNT representant x1, «Erfaring som transplantert» x1.
NOROD / RH i Molde for intensivpersonell, x1 om å være transplantert.
Likepersonskurs i Trondheim 13-14/10-18.
Likepersonssamling x1, alle likepersonane i LNT MR var inviterte, 7 deltok.
Ålesund 12.02.19

Anne Rongve Vegsund, sekretær
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Årsrapport LNT Sør-Trøndelag 2018
Dato årsmøte 2018: 1. Mars.
Tillitsvalgte i perioden 2018 – 2019; Leder; Martin Jakobsen, Nestleder; Per Børø, Kasserer;
Odd Tiller, Sekretær; Jan Arne Olsen, Styremedlem, Kirsten Ramlo og Anita Madsø Undall,
Ungdomskontakt; Linda Saksvik. Varamedlem; Irene Krogstad.
Besøkstjenesten: Besøkskontakt; Per Børø, Kirsten Ramlo, Odd Tiller, Jan Arne Olsen.
Antall styremøter avholdt i 2018: 5 styremøter, 33 saker, 1 medlemsmøte, 1 arbeidsmøte.
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht. sentralt medlemsregister; 182 medlemmer.
Medlemsaktiviteter: Her inngår også likeperson- og besøkstjenesteaktiviteter.
I juni arrangerte vi busstur for dialysepasienter til Inderøya, med besøk på Øyna gård. Denne
turen var en fellestur med dialysepasienter fra ‘nordfylke’. I alt 20 personer var med her. Siste
helga i august hadde vi den årlige overnattingsturen for medlemmer. I år gikk denne til
nabofylket i vest, Møre & Romsdal. Lørdagskveld, med middag og sosialt samvær på
Håholmen, hvor vi overnatta. Dagen etter gikk turen videre i fint kystlandskap via Hustadvika og
til Bud. Flott tur. På søndagskvelden var vi heime. 2 fine dager. 35 medl. deltok. Første helga i
desember hadde vi julebord for medlemmer på Quality hotell, Stjørdal. Et fellesarrangement
sammen med ‘nordfylke’. Dette er blitt en tradisjon, i alt 35 medl. deltok. Fin kveld med god mat,
drikke og kahoot. I begynnelsen av desember hadde vi det årlige julebord for dialysepasienter
på Kvilhaugen restaurant. En gratis tilstelning som er populær både for dialysepasienter og
ansatte på St. Olav. I år deltok ca. 40 pasienter med pårørende.
Informasjon til medlemmene: Dette er i all hovedsak invitasjon om tilstelninger og turer, samt
årsmøtepapirer. Informert om arbeide LNT gjør på alle felles arrangementer vi har.
Deltakelse på eksterne arrangement: 6. mars informerte leder på nyreskolen om LNTs
arbeid. 22. september på Donasjonsdagen hadde vi egen stand på City Lade. Vellykket dag,
med mange besøkende. På likepersonkurs på Hell 14. -15. oktober deltok 5 personer fra oss.
I november deltok leder på møte med HHD-pasienter på St. Olav. Stor oppslutning og vellykket
møte. Vår forening har et godt samarbeid med dialyseavd. og poliklinikk St. Olav.
Økonomi: Inntekter 2018: 254 406,-. Utgifter: 224 859,-. Resultat: 29 547,-. Beholdning
31.12.18 618 085,-.
Tilskudd / gaver fra fylkeslaget: Mottatt 10 000 fra Helse Midt-Norge RHF til dekning av
utgifter til dialysepasienter.
Brukermedvirkning: Linda Saksvik, er vår repr. som leder for Ungdomsrådet ved St. Olav.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste: Vi har hatt 13 besøk på St.Olav / Orkdal. 9 personer
har deltatt m servering av kaffe og vafler. Svært godt mottatt av pasienter og ansatte på
dialysen. Sommertur og julebord for dialysepasientene.
Sjetnemarka 8. febr. 2019 Martin Jakobsen / leder
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Årsrapport LNT Nord-Trøndelag 2018
Dato årsmøte 2018: 27.2.18.
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019:
Leder:
Karin Søraunet
Nestleder:
Ragnhild Hynne
Kasserer:
Olav Fikse
Sekretær:
Ann Helen Gausen
Studieleder Odd Arne Seljelid

Styremedlem: Anne Kristin Slette
Varamedlem: Tor Arne Løvås
Valgkomite: Bjørn Stian Hojem
Siv Ingun Overvik
Revisor: Bjørn Tronstad og Hågen Ven

Antall styremøter avholdt i 2018: 3, samt noe e-post kommunikasjon.
Medlemstall pr. 31.12.2018: 112
Medlemsaktiviteter:
Årsmøte 27.2.18. Hurtigrutetur t/r Trondheim-Rørvik helga uke 21. Kysthistorie og kultur under
guidet busstur på Rørvik. Med støtte fra ExtraExpress fikk vi gjennomført treff for dialysepasienter med følge i Grong og Namsos. Busstur til «Den gyldne omvei» på Inderøy sammen
med LNT-ST 17.6.18. Arrangert for dialysepasienter uavhengig av medlemskap i LNT. Stand på
donasjonsdagen i Levanger. Felles julebord med LNT-ST på Stjørdal 1.12.18.
Informasjon til medlemmene: Brev og e-post. Muntlig informasjon på Sykehuset Levanger,
dialyseavdeling og våre 6 satelitter.
Deltakelse på eksterne arrangement:
LNTs ledermøte april 18, Oslo:
Møte i FFO:
Likepersonskurs på Hell:
Facebook-kurs Oslo okt.18:
Varamedlem i landsstyret LNT:
Leder i valgkomité LNT:

Karin Søraunet og Olav Fikse
Ragnhild Hynne
Per Grudt, Rolf Jektvolden og Olav Fikse
Ann Helen Gausen og Anne Kristin Slette
Bjørn Stian Hojem
Olav Fikse

Økonomi:
Regnskapet viser et underskudd på vel 43 000,-. Årsaken er vesentlig høyere aktivitet enn
budsjettert. Det er svært lav egenandel på aktivitetene.
Viktigste inntekter: Offentlige tilskudd, grasrotandel og øremerket tilskudd fra ExtraExpress.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget:
Abonnement på to lokalaviser til satellitt Grong. Servering på dialysene.
Brukermedvirkning:
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» 24/7». Trygg utskriving med pasienten som
likeverdig part. Utnevnt av Medisinsk klinikk via brukerutvalget, Sykehuset Levanger.
Satsingsområde: Nyrepoliklinikk og dialyse.
Brukerrepresentant aug. 17 – aug. 18: Karin Søraunet.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste:
Besøk med servering på dialyseavdeling v/Sykehuset Levanger og våre 6 satelitter til sommer
og jul 18, samt ett besøk på sengepost til jul. Det har vært noen likepersonshenvendelser pr.
telefon.
Levanger januar 19. Styret LNT NT.
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Årsrapport LNT Nordland 2018

Fylkesårsmøtet ble avholdt på Thon hotell Nordlys i Bodø med 20 medlemmer til stede.
______________________________________________________________________________
Tillitsvalgte og kontaktpersoner i årsmøteperioden:
Fylkesleder:
Nestleder:
Kasserer/økonomiansvarlig:
Sekretær
Leder besøkstjenesten:
Studieleder:
Styremedlem aktivitet:
Styremedlem aksjon:
Varamedlem 1:
Varamedlem 2:
Revisor:
Regnskapsfører:
Valgkomite:

Maylen Fredheim Jensen
Hans Kristian Pedersen
Leif Tore Lorentzen
Leif Tore Lorentzen
Beate Karlsen
Nikolai Raabye Haugen
Ove Jørgen Pedersen
Sissel Lorentzen
Siv Eliassen
Eva Helgesen
Nordnorsk Revisjon AS
Økoråd Salten AS
Leder Bjørg Myrseth
Medlem Cato Myrseth
Medlem Jørgen Karlsen
LNT-nytt:
Hans Kristian Pedersen
Nyreskolen:
Leif Tore Lorentzen
Leder besøkstjenesten:
Beate Karlsen
Kontaktperson Pancreas:
Maylen Fredheim Jensen
Kontaktperson Barn/Ungdom: Cicilie Grav
Kontaktperson Lever:
Cicilie Grav
Kontaktperson familie:
Anita Jentoft og Jens Jentoft
Antall styremøter avholdt i 2018: 5 derav 4 på Skype
Medlemstall pr. 31.12.2018: 259 derav 138 hovedmedlemmer
Medlemsaktiviteter: 227  1 fagseminar, 2 sommertreff, 7 julelunsj og 208 stavgangsamlinger
Informasjon til medlemmene: Medlemsavis, egne internettsider, flere grupper på Facebook
Deltakelse på eksterne arrangement: Ledermøte, Nyreskole og Lærings og mestringssenteret
Økonomi: Fortsatt god, og det ble et pent overskudd på kr. 127.323,28 i 2018
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget: Til sykehusene i Nordland kr. 29.022,Brukermedvirkning: Per Nordnes i Nyremedisinsk fagråd i Helse-Nord og Maylen Fredheim
Jensen i pancreasprosjekt på Rikshospitalet
Likepersonaktivitet/Besøkstjeneste: 24 likepersoner, 66 besøk på 6 sykehus, og brukt kr.
33.363,Bodø 17.01.2019 Maylen Fredheim Jensen, leder
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Årsrapport LNT Troms
Årsmøtet ble avholdt: 24.02.2018 på UNN Harstad.
Tillitsvalgte i perioden 2018 – 2019:
Leder:
Erik Torheim (3mnd)
Odd Arne Mikalsen fra 01.06.2018
Nestleder:
Odd Arne Mikalsen (3mnd) Sissel Ulleberg fra 01.06.2018
Sekretær:
Aina Johansen
Kasserer:
Iris Mikalsen
Styremedlem: Sissel Ulleberg (3mnd)
Hilde Hansen fra 01.06.2018
Varamedlem: Mai Ann Skogås, Hilde Hansen
Antall styremøter avholdt i 2018: 2.02., 26.05., og 20.10.
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 67
Medlemsaktiviteter: Det var 9 medlemmer på årsmøtet i Harstad der det først ble servert kaffe
og rund-stykker. Dialysesykepleier Inger Anita Olsen var invitert for å holde innlegg: Utfordringer
innen transplantasjon for å få donorer, spesialkompetanse av nefrologer, økt bemanning av
dialysesykepleiere. Etter møtet var det felles lunsj. Det ble arrangert julelunsj for medlemmene;
9 i Tromsø, 3 på Finnsnes og 10 i Harstad.
Informasjon til medlemmene: På årsmøtet ble det vedtatt å legge ned lokallaget i Harstad. I
henhold til lokallagets vedtekter ble kontobeholdninga overført til et fond som dialysen i Harstad
disponerer. Leder Erik Torheim døde dessverre 4. mai, så på neste styremøte i mai overtok
Odd Arne Mikalsen lederansvaret. Dette ble formidla til alle medlemmene. Leder mottar
informasjon fra LNT sentralt og sender ut viktige skriv til medlemmer som har mailadr. Sekretær
skriver referat fra styre- og medlemsmøter som sendes ut til de med mailadr. I november ble det
sendt ut julebrev til alle medlemmene.
Deltakelse på eksterne arrangement:
Leder og kasserer deltok på årets ledersamling 20. – 22.04.2018 på Scandic hotell,
Gardermoen.
Sekretær deltok på Donasjonsdagen 22.09.
Økonomi:
Kontobeholdning i DNB per 31.12.2018: kr. 63 680,76. Grasrotandel: kr. 3478,76.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget:
LNT Troms bestilte blomster til begravelsen til Erik Torheim. Det ble bestilt og sendt kostsirkler
til dialysen i Tromsø, Finnsnes og Harstad. Før jul fikk alle dialyseavdelingene kake eller
fruktkurv som julehilsen fra fylkeslaget.
Brukermedvirkning:
Iris Mikalsen er brukerrepresentant til et forskningsprosjekt om høyt blodtrykk, etterlevelse av
blodtrykksmedikamenter og tegn til nyreskade, ILA-studiet.
Tore Vestgård og Aina Johansen er pasientrepresentanter til nyreskolen UNN Harstad.
Likepersonsaktivitet/besøkstjeneste:
Mai Ann Skogås besøker dialysen på UNN Tromsø.
Finnsnes, 5.02.2019
Odd Arne Mikalsen, leder
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Årsrapport LNT Finnmark
Dato årsmøte 2018: 24. februar 2018
Tillitsvalgte i perioden 2018-2019: Leder Alf Birger Olsen, nestleder Unn Bjørnæs, sekretær
Eva-Lill Sørensen, kasserer Alf Frogner, styremedlem Heidi Beate Pisarski, studieleder Frøydis
Jørgensen, varamedlemmer Ingvald Hansen, Tanja Handke og Mai-Rita Hætta Hansen.
Revisor Anja S. Persen, revisor Lene Ellingsen, leder valgkomitè Ingvald Hansen, medlem
valgkomitè Jens K.R. Handke, medlem valgkomite Arne Sivertsen, leverkontakt Lene Ellingsen,
leder besøkstjeneste Frøydis Jørgensen, kontaktperson LNT- nytt Frøydis Jørgensen.
Antall styremøter avholdt i 2018: 3 + annen telefon- og nettkontakt internt i styret.
Medlemstall pr. 31.12.2018 iht sentralt medlemsregister: 46
Medlemsaktiviteter og informasjon til medlemmene: Alle årsmøtedokumenter og invitasjon til
årsmøtet med etterfølgende lunsj i Alta, samt årsmøteprotokoll sendt medlemmene personlig.
Medlemmene invitert til lunsj på Valentindagen i Hammerfest, og på julelunsj i Kjøllefjord og
Hammerfest. Annonser og omtale av donor-saken på Valentindagen. Fylkeslaget legger ut
informasjon til medlemmene og andre på vår åpne facebookside.
Deltakelse på eksterne arrangement: Leder og sekretær deltok på LNTs ledermøte i april.
Studieleder deltok på FUNKIS-kurs i Vadsø i april.
Økonomi: I tillegg til finansiering gjennom LNT sentralt, mottok fylkeslaget viktig støtte fra Helse
Nord og Finnmark fylkeskommune. Grasrotandelen til Norsk tipping er viktig. Enda viktigere er
samarbeidet med Norges Bingo. Den økonomiske situasjonen i fylkeslaget er god, og gir styret
handlefrihet til tiltak for medlemmene og pasientgruppen – til tross for store avstander og spredt
bosetting i fylket.
Tilskudd/gaver fra fylkeslaget: Fylkeslaget har spandert kaker på alle 5 dialysepostene i fylket,
oftest som del av likepersonsbesøk. Etter kontakt med dialysepostene og konkrete ønsker fra
pasientene, gir fylkeslaget nå gaveabonnement på aviser/ukeblad til alle dialysepostene i fylket.
Etter søknad fra LNTBU, har styret vedtatt å støtte ungdomsorganisasjonen vår med kr.
10.000,- men tilskuddet kom ikke til utbetaling før i 2019.
Brukermedvirkning: Vårt medlem Sunniva Gulbrandsen representerer Finnmark FFO i Finnmark
fylkeskommunes Ungdomsråd. Fylkeslaget deltar i Nyreskolen ved Finnmarkssykehuset i
Kirkenes, og har nå bedt om tilsvarende deltakelse i Nyreskolen ved UNN. Fylkeslaget har god
kontakt med Finnmarkssykehuset, UNN v/Nyremedisinsk avdeling, og Helse Nord, også
gjennom Nyremedisinsk Fagråd. Vi har i år gjort innspill vedrørende tilbudet ved dialysepostene
og nefrologdekningen i Vest-Finnmark. Vi sliter med å få deltakere til kursene i
brukeropplæring/brukermedvirkning.
Likepersonsaktivitet/Besøkstjeneste: Fylkeslaget har besøkstjeneste ved dialysepostene i
Kirkenes, Alta og Hammerfest. 3 av våre medlemmer har gjennomført besøkstjenestekurs. Vi
arbeider for å få besøkstjeneste også i Lakselv og Vadsø.
Rypefjord, 03.02.2019

Alf Birger Olsen, styreleder
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