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Arsmelding 2012
Medlemmer
Det var pr 31/12-12, 927 medlemmer (+30 fra 2011), derav 482 hoved- og 438
husstandsmedlemmer.
Medlemstallet, med unntak av 7 firma, er grunnlag for driftstilskudd over statsbudsjettet.
Nytt medlemsregister er tatt i bruk i 2012 og det har vasrt gjennomf0rt betydelig rydding og
verving av nye medlemmer. Kontakt med medlemmer overf0res i st0rst mulig grad til e-post.
Foreningen har 5 aeresmedlemmer: Per Dalhaug, Gjermund Fluge, Helge Michalsen, Per
Espeli og Sharon Gibsztein.
NFCFs styre 2012
Styret har 10 medlemmer (6 i AU samt 4 regionledere) og 1 vara.
Terje Midberg, styrets varamedlem, d0de uventet i juni 2012.
Arbeidsutvalget (AU):
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekreta;r
Styremedlem
Styremedlem

Ann Iren Kj0nn0y
Bard Andreassen
Harek Magne Hansen
Malfinn Vardal
Espen Knarvik
Jim Lasse Bergh

Vara

Terje Midberg

Leder NFCFs fagrad

Helge Michalsen

Regionledere 2012:
Region Nord
Region Midt
Region Vest
Region S0r-0st

Knut Roar Johansen
Hilde Nyberg
Ann-Elin Insteb0
Aileen Tang

Fra 10/11-2012:
Observat0rer i styret fra PCD

Gea Kristensen og Yvonne Sundby

Administrasj onssekretaer (10 t/uke) Bj 0rg Haug
Det har i 2012 vaert avholdt 7 styrem0ter (derav 4 via telefon og 1 via e-post) og behandlet 53
saker.
StyreWeb
NFCF har i 2012 tatt i bruk StyreWeb, et nettbasert verkt0y for arkivering av dokument,
medlemsregister samt termin- og huskelister. Kasserer er NFCFs superbruker, men alle
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tillitsvalgte bar tilgang og skal bruke dette for a holde seg oppdatert. Mindre tid pa
administrasjon samt at alle har tilgang til riktige dokument er malsetting. Viktig for
kontinuitet og stabilitet.
Primaer cilie dyskinesi (PCD) og NFCF
To personer fra PCD-milj0et er tatt inn som observat0rer i styret for NFCF. 110pet av
innevaerende ar skal NFCF vurdere om foreningen ogsa skal ta et formelt ansvar for personer
med PCD og gi et tilbud til disse. Pasientgruppen har per i dag ingen egen forening.
Opplaerings- og arsrr»0tehelg 2012
Ble arrangert i Bergen 20. - 22. april. 102 personer deltok.
Regionene
Regionene driver det meste av NFCFs utadrettede medlems- og trivselstiltak. Alle regionene
gjennomf0rte trivselshelger. Totalt deltok 181 medlemmer ved de regionale trivselshelgene.
Hver region avholdt sine arsm0ter hvor deres arsmeldinger og revisorattesterte regnskap ble
framlagt.
Regionenes arbeid og samhandling med hovedstyret ble utf0rt i trad med NFCFs vedtekter.
Likemannsarbeid
NFCF har 19 likemenn hvorav 2 likemenn for transplanterte, Ashild Fitje og Jarle Kristensen,
ble valgt av styrem0tet 20.04.12. Likemenn: 3 i region Nord, 4 i region Midt, 4 i region Vest
og 8 i region S0r-0st.
Likemennene har deltatt pa lokale arrangement i sine regioner som trivselshelger, arsm0te
m.m.
Ved den sentrale likemannskonferansen i Bergen deltok 11 likemenn samt foredragsholdere
fraNSCF.
Per Arne 0sterkl0ft ble valgt som Likemannskoordinator. Per Arne skulle delta pa
likemannskurs gjennom FFO, men matte melde avbud pga vekterstreik.
NFCFs telefon fungerer som et d0gnapent likemannstilbud
Fagradet
Fagradet avholdt et telefonm0te den 20. november. I tillegg har fagradet hatt 10pende
kommunikasjon per E-post. Leder for fagradet har vaert Helge Michalsen. Fagradet leverer
egen arsberetning.
Ungdomsradet
Har i 2012 bestatt av arte medlemmer. To fra hver region.
Ungdomsradet har awiklet 3 mater (Bergen, L0renskog samt telefonmote).
Ungdomsradet har arbeidet med felgende saker:
Ungdomssatsninger, treffpunkter mellom ungdom.
Opplsringsdagen og ungdomsaktiviteter i forbindelse med nasjonalt arsmote.
Informasjonsbrev om a reise med CF.
Unge som ikke kan delta pa samlinger, hvordan ta seg av disse medlemmene.
Mulighet for et kontaktforum for ungdommer med CF. Retningslinjer for Ungdomsradet tatt
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inn i NFCFs vedtekter.
Fronting av ungdomsradet, innad i foreningen og utad mot andre organisasjoner.
Deltatt i folgende arrangement:
Kontaktm0te med Unge Funksjonshemmede. Generalforsamling i Unge Funksjonshemmede.
Kurs og nettverksmerter arrangert av Unge Funksjonshemmede.
Ungdomsradet ved OUS.
Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)
NSCF er en av vare viktigste samarbeidspartnere. Det har va?rt uformelle m0ter med NSCFs
leder og et interimsmerte mellom NSCF og NFCF hvor sammensetning av og mandat for nytt
senterrad ble dr0ftet. Det har ikke vsert noe systematisk brukermedvirkning i 2012.
Forholdene for brukermedvirkning er ikke tilfredsstillende.
Saker dreftet med NSCF:
Opplasringsdagen 2012.
Unge med CF. Hvordan arrangere opplxring/moter.
Nyf0dtscreening - innf0rt i 2012.
Faglig foredrag fra NSCF i forbindelse med NFCFs arrangement 2013.
Brukermedvirkning.
NSCFs 0konomiske situasjon.
Nasjonale kompetansetjenester
I begynnelsen av 2012 ble NFCFs leder oppnevnt som brukerrepresentant i referansegruppen
for de 5 sjeldensentrene som pa det tidspunktet var organisert i Oslo universitetssykehus
(OUS). Dette arbeidet kom aldri i gang fordi Helse- og omsorgsdepartementet varen 2012 ga
Helse S0r-0st i oppdrag a samorganisere alle 10 sjeldensentre i Norge. Helse S0r-0st har gitt
dette oppdraget til OUS v/Kvinne- og barnklinikken. Planleggingsm0te med alle impliserte
avholdt i 2012, NFCFs leder deltok som representant for FFO. Det er stor spenning til
hvordan organiseringen blir og bekymring for om det blir reduserte midler til
pasientbehandling.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
NFCF er medlem av FFO (Smagruppeforum). NFCF synes det er viktig a f0re
interessepolitiske saker via FFO som er en stor organisasjon som kan 0ve politisk press med
en helt annen tyngde enn NFCF kan gj0re pa egenhand.
Leder og nestleder deltok pa FFOs smagruppeforum og representantskapsm0te og leder deltok
pa FFOs Iederm0te.
Leder og kasserer har deltatt pa m0ter og jobbet aktivt med uttalelser knyttet til forslag om ny
tilskuddsordninger for funksjonshemmedes organisasjoner.
Leder representerer FFO som brukerrepresentant da Helse S0r-0st avholdt m0te for a
planlegge organisering av samorganisering av sjeldenfeltet.
Stiftelsen Organdonasjon
NFCF er en av 5 pasientorganisasjoner som star bak Stiftelsen Organdonasjon. 12012 har
Ashild Nymo vsert NFCFs medlem i styret og Espen Frang Knarvik er nytt medlem i
representantskapet. Det igangsatte arbeide med a se pa styringsformen og
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pasientorganisasjonenes tilknytting til SO pagar enna og har tatt lengre tid enn antatt grunnet
sykdom og avlyste merter.
Organdonasjonsdagen 20. oktober 2012 ble en stor suksess med 110 stand fordelt over hele
landet. NFCF bidro til denne suksessen med medlemmer pa flere stand.
Arbeidsgruppe for transplanterte
Gruppen la fram forslag til tiltak for a styrke NFCFs tilbud til transplanterte. To likemenn
med erfaring fra transplantasjon ble oppnevnt. 0vrige arbeid mot transplantasjonsmilj0et skal
evalueres i 2013.
Stiftelsen Forskningsfondet for CF
Stiftelsen er knyttet til NFCF ved at arsm0tet godkjenner vedtektsendringer. NFCFs
medlemmer i styret er Helge Michalsen (kasserer), Per Meland (daglig leder) og Reidun
Jahnsen. Forskningsfondet delte ikke ut midler i 2012.
Informasjon
Ny redakt0r, Kari Oliv Vedvik, med ansvar for NFCFs informasjonskanaler ble ansatt i april.
Sharon Gibsztein fortsatte som redaksjonsmedarbeider og web-ansvarlig.
CF-bladet kom med tre utgaver i 2012. Lay-out er forbedret, temavalg er variert og andelen
egenprodusert stoff har 0kt. Svasrt positive tilbakemeldinger fra bade medlemmer og
medisinsk fagmilj0.
www.cfnorge.no har hart ukentlig publisering av nyhetssaker og gamle saker har blitt
oppdatert. Siden har i 2012 hart 13 297 unike brukere.
Det er sendt ut 13 nyhetsbrev i 2012. Exigo AS har vaert teknisk samarbeidspartner for
hjemmesiden.
NFCFs offisielle side pa Facebook brukes aktivt til ukentlig a poste nye nettsaker fra
cfnorge.no og til a formidle annen informasjon som er av interesse. Sp0rsmal fra sidens
tilhengere besvares raskt.
Fotokonkurranse ble gjennomf0rt blant NFCFs medlemmer via cfnorge.no. 11 medlemmer
sendte inn til sammen mer enn 60 bidrag. Avstemning ble holdt via den offisielle
Facebooksiden. Inger Karin Natlandsmyr vant f0rstepremien.
Mot slutten av 2012 ble brosjyren med informasjon til nydiagnostiserte klar. Den ligger
tilgjengelig for nedlasting og utskrift pa www.cfnorge.no. Informasjon om dette sendt
sykepleiere som jobber med CF.
Internasjonalt samarbeid
NFCF er medlem av og betaler kontingent til CFW (Cystic Fibrosis World Wide). CF Europa
er en del av CFW. NFCF deltok ikke i europeiske m0ter i 2012.
CF Awareness Week ble ikke markert i Norge i 2012.
CF Norden arrangeres annet hvert ar og m0ttes ikke i 2012. CF Nordens felles henvendelse i
2011 til Nordisk ministerrad for helse og helseministrene i de respektive land ad apenhet
rundt behandlingsdata for cystisk fibrose f0rte til at NFCF i 2012 ble innkalt til m0te om
saken i Helsedirektoratet.
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CF-pris og NFCF Trivselsfond
12012 ble CF-prisen for f0rste gang delt ut av NFCF alene etter at Abbott Norge AS matte
trekke seg ut pga et nytt regelverk. CF-prisen pa kr 10 000 ble i 2012 tildelt Helge Michalsen.
Det var 20 s0kere til NFCFs Trivselsfond. Pa grunn av fell i postgang ble 4 av disse overf0rt
til 2013. Det ble delt ut 20 000 til 4 personer - valgt ut fordi de ikke hadde mottatt st0tte fra
fondet tidligere.
Samarbeidsavtale med Abbott Norge AS
Samarbeidsavtalen med Abbott Norge AS for 2012 er bygget pa en oversiktlig og godkjent
plan mellom partene for kontof0ring og bruk av midlene. Avtalen er i trad med anbefalte
retningslinjer mellom FFO Legemiddelindustriforeningen.
Diverse
Fire fra NFCF deltok pa «En sjelden dag» arrangert av Helsedirektoratet 29/2-12. Sharon
Gibsztein holdt innlegg.
NFCF deltok pa torgdag for pasientorganisasjoner pa Rikshospitalet 21/11-12.
Sharon Gibsztein deltok i mai pa Legemiddelverkets kontaktseminar for
pasientorganisasjoner. Likemann Ine Halvorsen og Sharon Gibsztein deltok pa Cystisk fibrose
forum for sykepleiere (CFFS) med hhv "gravid og mor med CF", og "NFCFs
kommunikasj onskanaler".
Arbeidsmilj0 og det ytre milj0:
Arbeidsmilj0et i selskapet ma antas a vaere godt. Det har ikke blitt iverksatt spesielle tiltak pa
dette omradet i 2012. Det har i aret ikke vsert sykefravaer, skader eller ulykker.
Selskapet forurenser ikke det ytre milj0 mer enn det som er vanlig i bransjen.
NFCF - Styrets arbeidsutvalg, 5. mars 2013
Ann Iren
Leder
H
Bard Andreassen
Nestleder

\ I hAM
Oi/Vn

Jim Lasse Ber
Styremedlem

fiv/

Sekretaer
}&£>&?

Magni
asserer

^ft^^M^\^
Espen Knamk
^-^
spen
Styremedlem

NFCF, Solheimveien 62B, 1473 L0renskog *Telefon 88 00 41 08
E-post: post@nfcf.na * www.cfnorge.no * http://www.facebook.com/cfnorge
Org. nr. 980 095 894

