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Sentrale tillitsvalgte fra 27. april 2019 – april 2021
Landsstyret
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem LNTBU
Varamedlem
Varamedlem

Lars Skar
Margreta Navelsaker
Odd Øyvind Johansen
Arve Nordlie
Odd Bjørnstad
Angelica Bråten
Marianne Sundvor
Knut Gihle Arvesen

Hedmark
Sogn og Fjordane
Aust-/Vest-Agder
Hedmark
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Hordaland
Aust-/Vest-Agder

Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

LNTBU
Leder
Nestleder
Familiekontakt
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara familiekontakt

Angelica Bråten
Oslo/Akershus
Nikolai Raabye Haugen Nordland
Rolv Ivar Bergdølmo
Oppland
Birgitte Blekesaune RosénSør-Trøndelag
Marit Olsen
Oslo/Akershus
Sissel Lorentzen
Nordland
Ena-Marie Roland
Aust-/Vest-Agder
Liv Janne Nedregotten
Møre og Romsdal

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny

Kontrollkomite
Leder
Medlem
Varamedlem

Leif Tore Lorentzen
Arild Engen
Ottar Korsnes

Nordland
Oslo/Akershus
Hedmark

Ny
Ny
Gjenvalg

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem LNTBU
Varamedlem
Varamedlem

Olav Fikse
Stein Arve Pettersen
Benedikte Vivaas Kise
Erik Momrak
Rita Molvik

Nord-Trøndelag
Gjenvalg
Møre og Romsdal Ny
Oslo/Akershus
Gjenvalg
Oslo/Akershus
Gjenvalg
Østfold
Ny

Leder av LNTs forskningsfond
Leder av Landsstyret, Lars Skar
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Organisasjonens virksomhet
Landsstyret 2020
Landsstyret har avholdt fire styremøter hvorav to av styremøtene har vært avviklet på Skype.
Det er behandlet 49 saker.
Arbeidsutvalget avgjør saker mellom styremøtene og har bestått av styreleder Lars Skar,
økonomiansvarlig Odd Øyvind Johansen og daglig leder Marit Gonsholt.

Sekretariatet
Sekretariatet har i 2020 vært bemannet av daglig leder Marit Gonsholt, organisasjonskonsulent
Marit Lundberg, redaktør og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken, alle i
full stilling.
Sekretariatet har kontor i Grenseveien 99 på Helsfyr i Oslo og hadde i 2020 kontorfellesskap
med følgende organisasjoner: Oslo MS-forening, Autismeforeningen i Norge, Norsk Lymfødemog lipødemforbund, Psoriasis- og eksemforbundet og Spondyloartrittforbundet Norge.
Organisasjonsfellesskapet er positivt for dialog om felles problemstillinger, fordeling av
felleskostnader og sosialt fellesskap.

Fylkeslag og lokallag
LNT har pr. 31.12.2020 12 fylkeslag og fire lokallag.
Endringer ifm innføring av ny regionreform fra 1.1.2020:
LNT Vestfold og Telemark fylkeslag ble stiftet 25.09.2019.
Følgende fylkeslag ble vedtatt endret til lokallag på deres årsmøter i 2020:
LNT Vestfold lokallag, LNT Telemark lokallag, LNT Østfold lokallag og LNT Oslo Akershus
lokallag.
Øvrige endringer årsmøter 2020:
LNT Oppland fylkeslag fusjonerte med LNT Hedmark fylkeslag med navnendring til LNT
Innlandet.
Sogn og Fjordane ble slått sammen med LNT Hordaland til LNT Vestland.
Det vises til årsrapporter fra fylkes-/lokallagene bakerst i årsberetningen.

Medlemsutvikling
Pr. 31.12.
2020
Hovedmedlemmer nyre
1745
Støttemedlemmer nyre
981
Hovedmedlemmer lever
105
Støttemedlemmer lever
26
Hovedmedlemmer pancreas
10
Støttemedlemmer pancreas
5
Husstandsmedlemmer
57
Betalende, personlige medlemmer i alt 2929

2019 2018
1816 1861
1043 1082
112
103
30
30
13
19
7
9
38
39
3059 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 2929 personlig betalende medlemmer pr. 31. desember 2020, hvorav 109 medlemmer
er under 26 år.
I tillegg til personlige medlemmer har LNT 8 bedriftsmedlemskap (13 i 2019).
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Utvalg, råd og komitéer
LNTs fagråd
LNTs fagråd har følgende sammensetning:
Anders Hartmann, prof. dr.med. seksjon for nefrologi, OUS Rikshospitalet, Cato Mørk, hudlege,
Anna Bjerre, seksjonsoverlege Barneklinikken, OUS Rikshospitalet, Kai-Gunnar Lillefosse,
nyresykepleier 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 Stiftelsen DAM. I tillegg er fagrådet forespurt i enkeltsaker.

Redaksjonskomité LNT-nytt
Redaksjonskomitéen har følgende sammensetning:
Ansvarlig redaktør: Daglig leder Marit Gonsholt. Redaktør: Jon Anker Lisberg Sarpebakken.
Medlemmer: Arve Nordlie, Astrid Hagstad og Karianne Viken fra des. 2020 ifm at et medlem
gik bort medio 2020. Redaksjonskomitéen har avholdt fire møter i 2020, et møte i forkant av
hver utgivelse.

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

Familiekontakter
LNT har familiekontakter i ni fylkes-/lokallag. 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 fylkes-/lokallag 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 syv fylkeslag. 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. e-postadresser 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 leder i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF fra 2019-2021.
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet:
1. Forskningsprosjekt Avdeling for transplantasjon
Arve Nordlie, LNT Innlandet/Landsstyret og Angelica Braaten, LNTBU/Landsstyret
o Health literacy studien med motiverende intervju "KnowMAP".
o «Feasibility, validity and reliability of the Edmonton Frail Scale (EFS) in
the context of kidney transplantation”.
2. Lærings- og mestringssenteret
 LNT Oslo og Akershus stiller med brukerrepresentante og underviser for henholdsvis
nyre-/pancreas- og levertransplanterte totalt 8 kurs pr. år. LNTs sekretariat er til
stede og informerer om LNT på samtlige kurs. I 2020 har det kun vært ett kurs primo
2020 pga coronapandemien.
3. Fagrådet Norsk nyreregister
 Styremedlem Odd Bjørnstad er brukerrepresentant i fagrådet. Styremedlem Arve
Nordlie overtok vervet fra våren 2020 pga Odd Bjørnstad sin bortgang.
4. Levende donorgruppe
 LNT er medlem av gruppen, men det har ikke vært møter i 2020.
5. Brukerrådet/Brukerutvalget ved Klinikk for kirurgi, innflammasjonsmedisin og
transplantasjon
 Astrid Hagstad og Rune Berglien, LNT Oslo og Akershus
Vestre Viken HF, Bærum sykehus
 Arve Nordlie, LNT Innlandet/Landsstyret
Forskningsprosjekt «Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk».
Pasientreiser ANS
 Jan Amund Lanner, LNT Telemark lokallag,
Nyremedisinsk fagråd Helse-Nord
 Per Nordnes, LNT Nordland fylkeslag.
Helsedirektoratet, Lærings og Mestringssentrene
 Nikolai Raabye Haugen, LNTBU, har vært med i forprosjekt til hvordan Lærings- og
Mestringssentrene (LMS) kan fokusere mer på den unge pasienten.
Folkehelseinstituttet
«Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte og
åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes»
Styreleder Lars Skar har vært brukerrepresentant i ekspertgruppen til Folkehelseinstituttet.
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LNTBU
LNTBU mottok i 2020 driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid fra Fordelingsutvalget, Barneog likestillingsdepartementet, på 227 297,- mot 216 532,- i 2019, dvs. en økning på 10 765,-.
LNTBU mottok etter søknad 150 000 til «Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne»
fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som skulle finansiere årets barne- og familieleir.
Grunnet koronasituasjonen i Norge ble årets barne- og familieleir avlyst og midlene ble overført
til 2021.
Prosjektmidler fra Stiftelsen Dam:
200 000,- til å gjennomføre Digital sommerleir, leiren ble gjennomført 22. – 23. august.
70 000,- til å lage treningsvideoer på nett. Det ble lagt ut tre treningsvideoer på nett i løpet av
høsten 2020.
LNT inngikk mot slutten av 2018 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. LNTBU fikk inn 8 900,- fra DrugStars i 2020.

Aktiviteter
LNTBU har hatt fem styremøter i 2020. Det første styremøte ble avholdt på DFDS som en del
av en årshjulssamling i slutten av januar. De resterende fire møtene ble avholdt via digitalt. Til
sammen ble det behandlet 40 saker, inkludert orienteringssaker.
Under første styremøte ble Nikolai Raabye Haugen fungerende leder fram til sommeren.
Organisasjonskonsulent i LNT, Marit Lundberg, representerte LNTBU på familieleiren på
Geilomo 24. juni. Familieleiren i 2020 var et prøveprosjekt, og den skal gjennomføres igjen i
2021.
Nikolai Raabye Haugen representerte LNTBU på to møter om planleggingen av barn og
ungdomsavdelingene på nye OUS henholdsvis den 15. januar og 19. november.
Barne- og familieleiren ble avlyst grunnet koronasituasjonen i landet.
Digital sommerleir ble arrangert helgen 22. til 23. august. Fem fra styret og seks barn deltok på
samlingen.
LNTBU har familiekontakter i 9 lokal-/fylkeslag, som dekker følgende fylker: Oslo, Viken,
Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, 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 ledermøte 30. oktober. LNTBU var representert ved
organisasjonskonsulent Marit Lundberg. Nestleder Nikolai Raabye Haugen var også til stede
som nestleder i Unge Funksjonshemmede.
Organisasjonskonsulenten deltar fast i Unge Funksjonshemmedes ansattnettverk.

Medlemsutvikling
LNTBU har 197 medlemmer pr. 31. desember 2020, hvorav 109 medlemmer er under 26 år.
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Samarbeidspartnere
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet 6. mars 1997. Bak stiftelsen står:
LHL Transplantert, 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: Nina Roland ble valgt til styreleder 28.11. 2019. Nikolai Raabye
Haugen ble valgt til fast representant fra LNT med Knut Gihle Arvesen som vara fra samme
tidspunkt. Det har ikke vært holdt nye valg i 2020 grunnet koronapandemien.
LNTs representant i Representantskapet: Daglig leder Marit Gonsholt med redaktør og
kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken som vara. LNTs representant i
valgkomitéen: Torstein Taule.
LNTs landsstyre holdes løpende orientert på styremøtene om stiftelsens aktivitet og drift. For
øvrig vises til Stiftelsen Organdonasjons egen årsberetning.
Informasjonsarbeid om organdonasjon utføres hovedsakelig av stiftelsen, men LNT informerer i
LNT-nytt og på LNTs nettsider om viktige saker og sender ut egne pressemeldinger om
transplantasjonstall.
Den store mobiliseringen fra LNTs side skjer i fylkes-/lokallagene i forbindelse med stands på
Donasjonsdagen som i 2020 var lørdag 19. september. Stiftelsen Organdonasjon produserer
materiell til utlevering på stands på Donasjonsdagen. 2020 var et unntaksår pga
coronapandemien og det ble kun digital informasjonskampanje fra Stiftelsen Organdonasjon.

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke,
funksjonshemmede og deres pårørende. De har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen
over 350 000 medlemmer.
FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk
syke siden stiftelsesåret 1950. FFO har fylkeslag i alle landets fylker og i tillegg en del
kommunelag. På vegne av medlemsorganisasjonene jobber FFO opp mot politiske myndigheter
sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre
organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.
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.
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Studieforbundet FUNKIS
Funkis fordeler statlige voksenopplæringsmidler til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene
og deres fylkes-/lokalledd. Funkis har pr. 2020 93 medlemsorganisasjoner med over 350 000
medlemmer. LNT har vært medlem av Funkis siden oppstart i 1994.
Det er opprettet verv for studieleder i de fleste av LNTs fylkes-/lokallag. Landsstyrets studieleder er Arve Nordlie. Organisasjonskonsulent Marit Lundberg fra sekretariatet har vært
ansvarlig for å følge opp fylkes-/lokallagene i tillegg til LNT sentralt og rapportert til Funkis
sentralt. Arve Nordlie har deltatt på årsmøte og Marit Lundberg på studieledersamling.
LNT fikk i 2020 tildelt kr. 8 440,- i ekstra tilretteleggingstiltak (TRT) til sentralleddet. Nedgang i
støtte ift tidligere år skyldes at Ledermøte ble avlyst grunnet coronapandemien.

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en
helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i
norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av
ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.
Frivillighet Norge ble stiftet i 2005. 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.

Norsk nyremedisinsk forening
På Verdens Nyredag 12. mars ble det planlagt stand på Yonungstorget m/dialysepasient i
samarbeid med legemiddelfirma Nordic Medcom og A-Hus, men dette måtte avlyses dagen før
pga. coronapandemiens utbrudd. Det ble trykket opp T-skjorter med Verdens Nyredag som ble
sendt ut til fylkeslagene sammen med plakater. Det ble sendt ut pressemelding «Vi har sett en
urovekkende utvikling i antall nyresyke» i samarbeid med Norsk nyremedisinsk forening,

NSFs faggruppe for nyresykepleiere
Leder for NSFs faggruppe for nyresykepleiere er medlem av LNTs fagråd.

Stiftelsen DAM
I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen
arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende tv-spill, der overskuddet skulle tilfalle frivillige
helseorganisasjoner. I 1993 etablerte de Stiftelsen Helse og Rehabilitering. I mars 1996 inngikk
de avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av Extra-spillet. Spillet ble
lansert på NRK1 28. september 1996, og ble umiddelbart en suksess.
LNT ble medlem i ExtraStiftelsen i 1996 og innbetalte til stiftelseskapitalen 100 000,-. Pr. 2019
består stiftelsen av 38 medlemsorganisasjoner. LNT har mottatt midler til forsknings- og helseprosjekter helt fra første tildeling i 1998.
Administrasjonstilskuddet til søkerorganisasjoner som er medlem i Stiftelsen, utgjør 20 % av
bevilget beløp pr. prosjekt pr. år og er en viktig inntektskilde til LNT.
ExtraStiftelsen endret navn til Stiftelsen DAM på årsmøte 21. mai 2019. Dette pga at extraspillet ble overdratt Norsk Tipping 1. januar 2016, og etter dette mottar Stiftelsen en prosentandel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.
Tidligere LNTBU-leder Aleksander Kristensen er oppnevnt som saksordfører i Expressordningen i perioden februar 2018 til februar 2021.
Daglig leder Marit Gonsholt representerte LNT i prosjektkoordinatormøter vår/høst.
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Tildeling av midler i 2020:
DAM fikk i 2020 ekstra midler fra Helsedirektoratet for å dele ut til prosjekt spesifikt til å bistå
utsatte grupper av befolkningen ifm pandemien.
LNT fikk innvilget midler til følgende prosjekt:
Prosjektansvarlig Marit Lundberg:
Digital besøkstjeneste
150 000,- ferdigstilt og rapportert des. 2020.
Digital sommerleir
200 000,- ferdigstilt og rapportert des. 2020.
Lavterskeltrening over nettet
70 000,- ferdigstilt og rapportert des. 2020.
Prosjektansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken:
Skreddersydd informasjon om COVID 19 for nyrepasienter og transplanterte 175 000,Samarbeidsprosjekt med Akershus Universitetssykehus. Ferdigstilles i 2021.
Helse Vår
Helse Nord Trøndelag «Sensorplaster for måling av væskebalanse» År 2
Blodsbrødre – film om transplantasjonsprosessen
Hva skal jeg ha på tallerken? Kokebokprosjekt på nettsiden
Disse tre prosjektene ferdigstilles i 2021.

817 080,632 000,125 000,-

Helse Høst
Det ble sendt inn tre prosjekt, men ingen fikk tildelt midler.
Forskning
4-årig prosjekt «Helseinformasjon» i regi av OUS, Transplantasjon ble avsluttet i 2020.
LNT sendte ikke inn forskningsprosjektsøknader i 2020.
Fylkeslagene kan søke på Express-ordningen. Formålet med Ekspress er å støtte små
enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet.
Det ble i 2020 tildelt midler til ett prosjekt i vårtildelingen (LNT Rogaland) og to prosjekt i
høsttildelingen (LNT Oslo og Akershus, LNT Telemark).

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). Norge var arrangørland i
2020 og møtet var planlagt avviklet i Tromsø 24. og 25. september, men måtte avlyses pga
coronapandemien. Møtet utsettes til høsten 2021.

European Kidney Patients’ Federation (EKPF)
LNT meldte seg inn i 2005. Nyreforeninger fra 25 europeiske land er medlemmer.
LNT v/Lars Skar har de siste årene deltatt aktivt for å påvirke driften av fremtidens EKPF.
LNTs landsstyre meldte seg ut av EKPF i 2018 grunnet liten aktivitet og at LNT får lite igjen for
samarbeidet. Aktiviteten har tatt seg opp og LNTs Landsstyre vedtok å melde seg inn igjen i
EKPF i 2019.
Pga corona-situasjonen ble det ikke avholdt noe fysisk møte for styret i EKPF i 2020. Det har
regelmessig blitt avholdt videomøter hvor aktuelle tema har blitt tatt opp. På sommeren
signaliserte Coert van Ee at han ønsket å tre ut av styret av helsemessige årsaker. I et
videomøte ble det vedtatt en endring i styret som medførte at Daniel Gallego, Spania ble ny
leder og ny person inn i styret ble Jan van Crutchten, Nederland som sekretær. Coert van Ee
døde allerede 12.12.2020.
En arbeidsplan er laget med enkeltmål for tiltak det skal jobbes mer med. Dette gir et godt
grunnlag for å få til samarbeid med andre foreninger samt et fint dokument å vise til når det
søkes om støtte til ulike prosjekter. Vi tror grunnlaget er lagt for å kunne fremme flere gode
forslag til beste for nyrepasienter i Europa. Økonomien er også styrket.
9

Årsberetning og regnskap 2020
LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
_________________________________________________________________________________________________________________

Interessepolitisk arbeid
Grunnlaget for LNTs interessepolitiske 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 interessepolitisk 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



«Flere nyretransplantasjoner i 2019 enn 2018» 7. januar.
Verdens nyredag 12. mars. «Vi har sett en urovekkende utvikling i antall nyresyke»

Verdens Nyredag 12. mars ble planlagt med stand på Youngstorget m/dialysepasient i
samarbeid med legemiddelfirma Nordic Medcom og A-Hus, men dette måtte avlyses dagen før
pga. coronapandemiens utbrudd. Det ble trykket opp T-skjorter med Verdens Nyredag som ble
sendt ut til fylkeslagene sammen med plakater. Det ble sendt ut pressemelding «Vi har sett en
urovekkende utvikling i antall nyresyke» i samarbeid med Norsk nyremedisinsk forening,

I mediene



«Etterlysning: Norge trenger flere nyremedisinere», debattinnlegg i Dagens Medisin
11.mars 2020
«Pasienter dør mens de venter», debattinnlegg i Dagbladet 2. november 2020 om
organdonasjonsmetoden cDCD

Donasjonsuka Fysiske stands ble avlyst som følge av koronapandemien, og Donasjonsuka
ble i stedet markert via sosiale medier.

Frivillighetens dag 5. desember
Kommunikasjonsansvarlig Jon Anker L. Sarpebakken har satt sammen videosnutter innspilt av
tillitsvalgte og lagt ut på facebook, en om LNT og en om LNTBU.

Høringsuttalelser
Nye Metoder
 Metodevurdering cDCD.
Metodevurderingen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Bestillerforum
RHF. Høringsfrist ble utsatt fra 15.4. til 15.9. grunnet pandemien.
Kulturdepartementet:
 Pengespilloven i samarbeid med Frivillighet Norge.
Regionale helseforetak/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 Interregional utredning av organisering av pasientreiseområdet. 21.februar.

Øvrig engasjement
Helse Sør Øst RHF, Oslo Universitetssykehus HF
 Samarbeidsmøte nefrologi, Rikshospitalet
Redaktør/kommunikasjonsansvarlig deltok på møte 4. desember.
 Dialog med Folkehelseinstituttet i forbindelse med anbefalingene om hvilke målgrupper
som skulle prioriteres når vaksinen mot covid-19 skulle fordeles.
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LNTs Handlingsplan 2019–2021
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.
 Arbeide for at transplanterte får ett helhetlig tilbud om årlig oppfølging ved hudpoliklinikk
lokalt.
 Sikre at det etableres pakkeforløp for utredning av levende giver, slik at pasienten får et
helhetlig tilbud.
 Sikre et tverrfaglig godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten for transplanterte som bor på sykehjem eller får bistand fra
hjemmesykepleier.
Delrapport 2019:
 Avslagsprosenten var i 2019 16 prosent, mot 22 prosent i 2018.
 Konst. styreleder Nina Roland og kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg
Sarpebakken hadde møte med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen 25. mars ifm.
behovet for pakkeforløp for utredning til transplantasjon og kampanje for å øke antall
organdonasjoner
Rapport 2020:
 Avslagsprosenten var i 2020 22 prosent, mot 16 prosent i 2019.
 Koronapandemien medførte at transplantasjoner med levende giver ble satt på vent en
periode våren 2020.
 LNT inngikk avtale med Askin hudlegesenter i 2020, for å kunne gi medlemmene et
tilbud om raskere hudkonsultasjon.
Dialyse
 Følge opp at minst 30 prosent av dialysepasientene får tilbud om hjemmedialyse.
 Sikre at dialysepasienter får en god helhetlig pasienttransport til og fra hjemsted som
ivaretar pasientsikkerheten.
Delrapport 2019:
 Hjemmedialysebrosjyren ble ferdigstilt juni 2019 med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam.
Brosjyren er sendt ut til landets dialyseavdelinger og fått en meget god mottakelse. På
samarbeidsmøtet for dialysesykepleiere i Helse Sør-Øst høsten 2019 ble brosjyren lagt
inn i alle deltakermapper.
 Høsten 2019 startet en gjennomgang av pasientreiseordningen som skal være ferdig til
sommeren 2020. LNTs administrasjon sammen med fylkesleder Leiv Rafdal inviterte PA
consulting, som utreder ordningen, til møte 14.10. Representanten fra
konsulentselskapet hadde satt seg godt inn i pasientreiseordningen, og viste stor
forståelse for dialysepasientens utfordringer og behov. Det ble i tillegg sendt skriftlig
høringssvar på utredningen primo 2020.
Rapport 2020:
 Det er ikke gjort noen spesifikke tiltak i 2020 ut over at hjemmedialysebrosjyren sendes
jevnlig ut til sykehus og privatpersoner.
 Rapport fra gjennomgangen av pasientreiseordningen forelå ikke ved utgangen av 2020.
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Forebygging
Fokusere på forebygging ut til befolkningen på Verdens nyredag og andre aktuelle
dager/arrangement.
Rapport 2020:
 Verdens nyredag 2020 ble planlagt med stand på Youngstorget og pasient som skulle
gjennomføre peritonealdialyse. Alt måtte avlyses dagen før pga. koronapandemien. Vi
fokuserte på forebygging i LNTs egne kanaler.
LNTBU
 Årlig barne- og familiesamling.
 En årlig ungdomssamling.
 Være vertskap og fasilitator for den første nordiske ungdomsamlingen.
Delrapport 2019:
 Barne- og familieleir ble arrangert på Heia Haraldvigen 19.-23. juni med 43 deltakere.
 Ungdomssamling ble arrangert på Gjøvik 14.-16. juni med 12 ungdommer.
 Nordisk ungdomssamling ble arrangert på Soria Moria, Oslo 20.- 22. september med 17
deltagere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge.
Rapport 2020:
 Barne- og familiesamlingen måtte avlyses pga. koronapandemien. Det ble avholdt en
digital samling en helg i august.
 Ungdomssamling ikke gjennomført grunnet koronapandemien.
Styrke LNT som organisasjon
 Stimulere medlemmer til kursing for brukerrepresentanter.
 Markere «Verdens nyredag» og «Donasjonsdagen» i samarbeid med aktuelle
organisasjoner.
 Arbeide for å øke LNT sine inntekter.
 Arbeide for å verve nye medlemmer.
 Utvikle attraktive medlemstilbud.
 Søke ExtraStiftelsen hvert år om minst ett landsomfattende prosjekt.
 Styrke fylkeslagene ved å arrangere gode kurs innen organisasjonsutvikling.
Delrapport 2019:
 Verdens nyredag ble markert ved utsendelse av pressemelding i samarbeid med Norsk
Nyremedisinsk forening. Majoriteten av fylkeslagene hadde stand på Donasjonsdagen.
 LNT har fått følgende nye inntekter: Facebook og bingo.
 Administrasjonen har søkt Stiftelsen Dam om to helseprosjekter vår og høst 2019, men
ingen ble tildelt midler. Ingen forskningsprosjekt ble sendt inn i 2019.
Rapport 2020:
 Ledermøte i april måtte avlyses grunnet koronapandemien. Det ble holdt en
dagssamling med lokal-/fylkeslederne 6. oktober på Gardermoen.
 Markering av Verdens nyredag og Donasjonsdagen ble gjennomført digitalt.
 Inngått avtale med Askin hudlegesenter.
 Ifm. koronapandemien utlyste Stiftelsen Dam prosjektmidler mottatt fra
Helsedirektoratet. LNT søkte og fikk prosjektmidler til fire prosjekt. I tillegg mottok vi
prosjektmidler til tre prosjekt fra Helse Vår-utlysningen.
 Koronapandemien har preget året som helhet med begrenset aktivitet.
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Informasjonsarbeid
LNTs lokal-/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 fire utgaver á 44 sider i 2020.
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 2020 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 2020:
Legemiddelfirmaet Otsuka Pharma i alle fire blader. Private sykehus utenfor Norge med
dialyseavdelinger: Mesogeios, Hellas nr. 1 og Hospital Clinica Benidorm, Spania nr. 1.
Opplag LNT-nytt: Nr. 1: 3 050, nr. 2, 3 og 4: 2400. Fra og med LNT-nytt 2, 2020 begynte vi med
å sende ut LNT-nytt kun til hovedmedlemmer. Alle medlemmer har tilgang til PDF-utgaven ved
å logge seg inn på www.lnt.no.
Ansvarlig for layout og trykking har vært 07 Media.

LNT.no
Nettsiden har i gjennomsnitt hatt 350 besøk pr. dag i 2020, men rundt 1000 de dagene det har
blitt lagt ut informasjon knyttet til koronapandemien.

Sosiale medier
LNT opprettet en lukket Facebook-gruppe i 2007. Studieleder Arve Nordlie og redaktør og
kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken har vært administratorer i 2020.
En åpen Facebook-side ble lansert samtidig med den nye nettsiden i 2016. Facebook-siden
administreres av redaktør og kommunikasjonsansvarlig og hadde 1107 følgere ved utgangen av
2020. 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 537 følgere. Både siden
og gruppen administreres av sekretariatet/LNTBU-styret. LNTBU har også en åpen Instagramprofil.
Brosjyrer
LNT har mange informasjonsbrosjyrer, det vises til oversikt i LNTs medlemsblad. Brosjyrene
sendes ut på forespørsel til sykehusenes dialyseavdelinger/nyrepoliklinikker/nyreavdelinger og
medlemmer.
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Profileringsartikler
LNT har avtale med Briskeby Media om profileringsartikler. 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.

Askin’ hudlegetjeneste
LNT inngikk avtale med Askin’ hudlegetjeneste september 2020 og avtalen ble lansert i oktober.
Organtransplanterte er en gruppe som er særlig utsatt for å utvikle hudkreft og andre
hudkomplikasjoner. Det er derfor viktig med regelmessig kontroll av huden og tidlig behandling
ved komplikasjoner. Ventetiden for time hos hudlege kan imidlertid ofte være lang. Avtalen gir
10 prosent rabatt på bilde- og videokonsultasjoner hos hudlegene i Askin’.

Egne arrangement
Ledermøte
Ledermøte 25. og 26. april ble avlyst grunnet koronapandemien. Det ble innkalt til et dagsmøte
6. oktober på Gardermoen hvor alle fylkes-/lokallagslederne unntatt LNT Møre og Romsdal,
LNT Troms og LNT Finnmark deltok.

Barne- og familieleir
Barne- og familieleiren 17.–21. juni Haraldvigen, Kristiansand ble avlyst grunnet koronapandemien. Det ble gjennomørt en digital leir med prosjektmidler fra DAM over en helg 22.- 23.
august med fem fra styret og seks barn.

NNS-møte
Det planlagte NNS-møte 24.-25. september i Tromsø måtte utsettes til 2021 grunnet
koronapandemien.

Likepersonskurs
LNTs årlige besøkstjeneste-/likepersonskurs ble holdt på Thon Hotel Linne, Oslo
24.- 25. oktober med 7 deltakere fordelt på 5 fylker. Førsteamanuensis ved Oslo Met,
Bennedichte C. R. Olsen, som har vært kursleder i flere år, ledet kurset også i 2020. Ansvarlige
fra sekretariatet var daglig leder Marit Gonsholt og administrasjonskonsulent Marit Lundberg.

Økonomi
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes reviderte regnskap for 2020 viser et
overskudd på 811 634,- mot et budsjettert overskudd på 35 146,-.
Egenkapitalen var pr. 31. desember 2020 på 6 706 221,- (31. desember 2019 5 894 587,-).
Webbasert økonomisystem, Tripletex fra regnskapsåret 2018 fungerer bra. Regnskapsfirma
utbetaler lønn, utarbeider regnskapsrapporter, årsoppgjør og tar stikkprøve-kontroller av
regnskapet gjennom året. Regnskapssystemet gir oss tilgang til regnskapet fortløpende, og ikke
på etterskudd slik vi tidligere har hatt det.
Følgende midler er overført til 2021 da arrangementene ikke lot seg gjennomføre grunnet
koronapandemien: Nordisk møte 30 000,-, Barne- og famileileier 150 000,-.
I tillegg er det overført 616 000,- i prosjektmidler.
Følgende poster har hatt en nedgang i inntekter ift. budsjett:
 Medlemskontingent 41 366,- en urovekkende nedgang
 Funkis 60 560,- skyldes færre arrangement
 Lotteriinntekter 32 393,- skyldes at bingolokalene var stengt en periode.
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Overskuddet kommer fra følgende poster:
 Reise- og hotellutgifter, betydelig reduksjon pga færre arrangement/møter
 Lønnsmidler belastet prosjekt ifm intern prosjektleder på to prosjekt
 Økt tilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 95 435,- over budsjett
 Økning i momsrefusjon 73 742,- over budsjett
 Økning i minnegaver 53 980,- over budsjett

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 5 medlemmer (3 menn og 2 kvinner) og 2 varamedlemmer (2 menn).
Et styremedlem gikk bort medio 2020 og et varamedlem rykket opp til styremedlem. Det er
avholdt 4 styremøter og behandlet 49 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 2020 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 2020 / 9. april 2021

Lars Skar sign.
styreleder

Odd Øyvind Johansen sign.
økonomiansvarlig

Arve Nordlie sign.
studieleder

Marianne Sundvor sign.
styremedlem

Angelica Bråten sign.
styremedlem LNTBU

Marit Gonsholt sign.
daglig leder
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Regnskap 2020
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Oslo, 31. desember 2020 / 6. april 2021

Lars Skar sign.
styreleder

Odd Øyvind Johansen sign.
økonomiansvarlig

Arve Nordlie sign.
studieleder

Marianne Sundvor sign.
styremedlem

Angelica Bråten sign.
styremedlem LNTBU

Marit Gonsholt sign.
daglig leder

Regnskapet er signert elektronisk.
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Noter 2020
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Noter 2020
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MEDLEMSRAPPORT 2020
FYLKESVIS
Personlige medlemmer, betalt pr. 31.12.2020

Fylkeslag

Agder
Buskerud
Finnmark
Innlandet
Vestland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oslo og Akershus
Rogaland
Sør-Trøndelag
Vestfold og
Telemark
(Telemark)
(Vestfold)
Troms
Østfold
LNT sentralt
(Utlandet)
SUM

Hovedmedlem

Medlem

Nyre

Lever

Pancr.

Nyre

Lever

Pancr.

79
97
30
147
207
116
64
127
317
159
100
174

6
8
2
7
9
6
5
1
25
7
8
10

2
1
1

58
29
13
79
102
58
36
109
136
124
63
107

3
1

2

(103)
(71)
39
89

(3)
(7)
4
7

(1)
(1)

(81)
(26)
13
52

(2)

1745

105

1

1
1
1
2

10

2
981

1
2

2
9
1
4
2

151
139
50
234
333
180
105
256
505
291
177
302

4
6
3
4
25
4

(190)
(112)
57
148
1

(3)
(13)
2
3

(1)

2929

109

88

13
15
2
7

1

26

Antall
2
1
5
8

LANDSBASIS
Andre medlemstyper, aktive pr. 31.12.2020
Dialyse/sykehusavdelinger
Fagråd etc.
(Æresmedlemmer)
Foreninger etc.

1
3
4

(7)

BEDRIFTER O.L.
Fylkeslag
Oslo og Akershus
Agder
LNT sentralt
SUM

SUM

12

1
2

118
13
(3)
14

23

5

Herav:
U. 26 26-35
år
år

Husstandsmedlem

57

19
18
3
2

3
5
2
7
21
2
1
14
15
9
5

1
2
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VEDLEGG
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
Styrets beretning 2020
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.
Utdelte prosjektmidler 2020
Det er ikke utdelt prosjektmidler i 2020 på bakgrunn av at det ikke kom inn noen søknader innen
søknadsfristens utløp 15.november.
Styret
Styret har i 2020 bestått av: Leder Lars Skar, styremedlem Anders Hartmann, OUS
Rikshospitalet, styremedlem Per Fauchald, oppnevnt av Helsedirektoratet, styremedlem/
sekretær Marit Gonsholt, LNTs sekretariat.
Økonomi
Fondets inntektskilder består av gaver, testamentariske gaver og finansinntekter. Gavene gis i
hovedsak fra privatpersoner og som minnegaver.
Gaveinntekter:
103 003,- hvilket er 19 228,- mindre enn i 2019.
Finansinntekter:
115 529,- hvilket er 3 283,- mer enn i 2019.
Fondets egenkapital ved utgangen av 2020: 6 679 956,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 2020 / 17. mars 2021

Lars Skar
leder

Anders Hartmann
styremedlem

Per Fauchald
styremedlem
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Forskningsfondet
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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.
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.
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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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