
 

Møte  
Arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 9. februar 2017 
 
Kl.: 09.00 til ca. 13.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 





 

Møtedato: 9. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/41   Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 2.2.2017 
 

RBU-AU-sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres arbeidsutvalget i RBU i 
Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 9. februar 2017: 
 

Sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 2-2017 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 – 

tildeling av midler  
Side 2 

Sak 3-2017 Eventuelt Side 134 
 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte 
følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 2. februar 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 9. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 2.2. 2017 
 

RBU-AU-sak 2-2017 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2017 – tildeling av midler 
 
Innledning/bakgrunn 
Vedlagt følger administrasjonens forslag til fordeling av midlene basert på søknadene 
som er kommet inn. 
 
Vi har hatt følgende utgangspunkt for forslaget fra administrasjonen: 
• Bidra med økonomisk tilskudd til brukerstyrte organisasjoner, forutsatt at søknad 

og rapportering er i tråd med retningslinjer for tildeling. 
• Planlagte aktiviteter i 2017. 
• Ta i betraktning høyere reisekostnader i Finnmark og Nordland. 
• Antall medlemmer i organisasjonen er tillagt en viss vekt. 
• Tidligere års tildeling. 

 
 
Det kom inn 90 søknader med et søknadsbeløp på kr 10 041 994,-. 
 
I alt er det satt av kr 3 907 710,- til fordeling.  
 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte 
følgende vedtak: 
 
Helse Nord RHF anbefales å fordele tilskudd til brukerorganisasjonene for 2017 i tråd 
med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. 
 
 
Bodø, den 2. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 - utlysningstekst 

Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 - innkomne søknader 
Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 - administrasjonens 
forslag til fordeling (tabelloversikt) 
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Søknadsfristen er 1. desember 2016 

Søk om brukermidler for 2017 
Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge etter følgende retningslinjer:  

Formål 
Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver 
og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste. 
 
Organisasjoner det kan ytes tilskudd til 

1. Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, har valgt styre og har som ett av 
sine formål å bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud. 

2. Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For organisasjoner som har både 
fylkesledd og regionledd, prioriteres fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag kan søke. 

3. Søkerleddet må være registret i Brønnøysundsregisteret. 
 
Hva gis det tilskudd til 
Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til 
spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i 
følgende rekkefølge: 

1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og organisering/koordinering av 
brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten 

2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs 
3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten. 
4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av helsepersonell og studenter 

innen relevante studier og fagområder. 
5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som 

brukerrepresentanter og likepersoner. 
6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte. 

 
 

Formål utover dette prioriteres ikke. 
 
Frist og søknadsskjema 

• Søknadsfrist er 1. desember 2016 
• Det skal benyttes søknadsskjema som finnes 

på: https://response.questback.com/helsenordrhf/brukertilskudd2017 
 
Rapportering 

• Årsmelding og regnskap for året 2015 undertegnet av revisor. 
o Revisor skal ikke være medlem av styret. 
o For tilskudd over kr 100.000,- skal rapport fra registrert eller 

statsautorisert revisor medfølge. 
 

• Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2016), finansiert av tilskuddsmidler redegjøres for i 
søknadsskjemaet. 
o Denne rapporten om bruk av midler i 2016 inngår i vurderingsgrunnlag for søknadsbehandling 

for 2017 
o Ubrukte midler i 2016 kan overføres til 2017. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet. 

 
For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/ 
ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet. 

Det kan kun søkes elektronisk. Det vil ikke bli anledning til å sende inn papirbaserte søknader. 

Som hjelp for brukerorganisasjonene i forbindelse med søknad er en tekstversjon av søknaden lagt ved. Vi 
anbefaler at brukerorganisasjonene benytter denne i forbindelse med forberedelse til elektronisk søknad, men 
husk at søknaden kun kan sendes elektronisk. 

Spørsmål  om det å søke midler eller bruk av elektronisk søknadsskjema kan rettes til  
Brite Jacobsen, tlf915 79 732 
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ADHD Norge 

Finnmark fylkeslag 

Antall medlemmer: per 31.12.2015 155 medlemmer, har en økning til 218 medlemmer i dag, noe vi 
håper vil holde seg der per 31.12 2016 

Org.nummer:994 770 012 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  co Merete Holm 

Gartnerveien 2 c 

9910 Bjørnevatn 
Kontaktperson:  Merete Holm 

Gartnerveien 2 c  

9910 Bjørnevatn 
Telefon/epost:   +4741456085 /finnmark@adhdnorge.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til samarbeid med andre lag og foreninger og informasjonsarbeid 

Rapportering på brukte midler fra Helse Nord 

Medlemskontigent ffo og funkis 2 100kr 

FFO Kurs  og konferanser 2000 kr  

samt Ungdomssdeltagelse på ungdomskonferansen (kurs/opplæring) er kr 3923 

Landsmøtedeltagelse 4. juni 2016 4795 kr 

Årsmøte og styremøte med kurs og opplæring kurs 20 000 kr  

Likepersonsdeltagelse på familietreff og hesteleir for barn og ungdom 5 000 kr 

Drift, som blekk og post, regnskap 6453,93kr 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 100000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi arbeider aktivt med å øke kunnskap og  forståelse for ADHD i  samfunnet, dette vil bedre 
levekårene til mennesker med ADHD. Vi har i 2016 jobbet på mange arenaer og fullført flere 
gode aktiviteter for medlemmene. 1 familietreff, helgesamling. Vi har likepersoner med på 
alle våre treff slik at det foregår likepersonsarbeide på arrangementene. I 2017 vil vi forsøke 
å få til to familietreff. 2 rideleir helger for barn med foresatt som vi også hadde i 2016. Vi 
avholder årsmøte i Alta og planlegger fagdag/dager i forbindelse med den helgen der 
medlemmer og andre er i målgruppen. Vi satser videre på å øke kunnskapen blant 
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2016/219-44 
2 

tillitsvalgte, der både styremøter, Kurs og andre møtearenaer blir viktige også i 2017.  
Tillitsvalgte deltar aktivt på mange arenaer og vi øker stadig vår brukerrepresentasjon. Blant 
annet med ungdom i Finnmarksykehusets nye ungdomsrådråd. 

Vi er representert i Fylkets råd for funksjonshemmee med en ungdom, i R-FAAT, Bikuben, 
Sør-Varanger Kommune. Porsanger, DPS ØST. Alt dette er viktig arbeidet for våre tillitsvalgte 
som vi vil fortsette og motivere til. Vi har utfordringer i forhold til geografi og mange små 
lokalsamfunn, men vi opplever at flere har deltatt på våre arrangementer og vi har hatt en 
økning av medlemsmassen hittil i år på over 50 medlemmer. Vi håper det holder seg slik til 
utgangen av 2016 og vil jobbe aktivt for å øke medlemsmassen og tilby aktiviteter slik at vi 
får stor deltagelse også i 2017. Vi fortsetter å delta på de arenaer som er naturlige 
samarbeidspartnere som FFO Finnmark, FUNKIS Finnmark, BIKUBEN, R-FAAT, Dps, 
brukerrådsmøter med klinikk helsevern og rus, noen kommuner der vi har representanter. 
Ungdommen, ADHD Norge Ung, er med og har et eget råd. I Finnmark har vi nu to 
ungdomsrepresentanter med i styret og en vara for ungdommen som deltar aktivt. 

Årsmøtehelg i Alta med faglig foredrag for medlemmer og andre 50 000 kr 

Styremøter/møter med andre og kurs/opplæring 40 000 kr 

erfaringsutveksling, aktivitet og likepersonsarbeid 105 000 kr 

Drift med honorarer 25 000 kr 

Regnskap og revidering 5 000 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs-og opplæringsvirksomhet 
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ADHD Norge 

Nordland Fylkeslag 

Antall medlemmer: 529 

Org.nummer:993 148 326 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  C/O LisbethFjell Leithe 

Sivert Nielsens gt 50 C 

8007 Bodø 
Kontaktperson:  Lisbeth Fjell Leithe 

Sivert Nielsens gt 50 C 

8007 Bodø 
Telefon/epost:   95248702 /nordland@adhdnorge.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til informasjonsvirksomhet eller til opplæringsvirksomhet 

Midlene ble brukt som delfinansiering av ei ungdomshelg på Røst i august, og foreldresamling på 
Tonnes i september. På den første  samlinga satte vi søkelys på ungdommenes eget behov for å få et 
forhold til egen diagnose, og overgangen fra å være underlagt BUP i barneårene, til det å få ny 
gjennomgang av diagnosen i voksen alder, for de som ønsker det. Resultater fra dette har blandt 
annet ført til at vi søker et samarbeid med Lærings og mestringssentret (planleggingsmøte 14.des.) 
for å få igang mestringskurs for voksne med egen diagnose, som ikke har blitt kurset selv. (Foreldrene 
fikk kurs som pårørende ang deres diagnose som barn. 

Foreldre helga på Tonnes, var rettet mot "sørfylket", der det stadig rapporteres om manglende 
kursing av foreldre der barna har fått ADHD diagnose. Behovet for slike kurs er stort, og som et 
resultat av arbeidet med denne helga, ble det også holdt et kurs i Brønnøysund i etterkant, der 
målgruppa var foreldre, lærere og helsepersonell som har med barn og unge med ADHD å gjøre. 
(Dette kurset ble ikke gjennomført av oss, men vi opplever at vi er i ferd med å finne gode 
samarbeidspartnere for å kunne dekke noe av behovene framover)  

På begge samlingene våre, var det likepersoner i virksomhet, og på ungdomshelga jobba vi også 
aktivt for å rekrutere nye likepersoner. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om midler for å delfinansiere videre arbeid med å få igang kurs for å mestre 
hverdagen med egen eller egne barns ADHD diagnose. Vi vil fortsette arbeidet sør i fylket, og 
håpet er å få til en oppstart av jevnlig kursing både i Brønnøysund og Mo i Rana.  
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Vi har i løpet av året rekruttert to nye brukerrepresentanter til helseforetak. Den ene i 
Lofoten gjennom LMS, og den andre til Helgelandssykehuset gjennom NevSom. Fra tidligere 
har vi hatt en ved Valnesfjord helsesportsenter. Vi ser et behov for å samle disse til felles 
kursing/erfaringsutveksling, der vi også ser for oss å ta med andre 
brukerrepresentanter/likemenn, for å skape et erfaringsfora  for disse i vårt fylke. 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til til kurs - og opplæringsvirksomhet 
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ADHD Norge 

Troms fylkeslag 

Antall medlemmer: 310 

Org.nummer:990 564 639 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  ADHD Norge Troms 

c/o Gunn Kristiansen 

Bratta 2 

9325 Bardufoss 
Kontaktperson:  Gunn Kristiansen 

Bratta 2 

9235 Bardufoss 
Telefon/epost:   98027822 /bratta2@hotmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til å styrke likepersonsarbeidet. 

I regnskapet kommer ikke summene tydelig fram, men er innbakt poster for  møter og aktiviteter. 

Drift 20.000,- 

Utgifter brukermedvirkning UNN (Åsgård/BUP) 5000,- 

Likepersonsarbeid 12.00,- 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
Likepersonsarbeid  

Brukermedvirkning UNN 

Fagdag/dagskonferanse for helsepersonell, skolesektor o.a. 

Midtsommertreff  

Drift av fylkeslaget 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til til kurs - og opplæringsvirksomhet 
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Alta Afasiforbund. 

Antall medlemmer: 52 

Org.nummer:994 832 573 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Fjellveien 10.  

9511 Alta 
Kontaktperson:  Fredbjørg Nicolaysen. 

Fjellveien 10 

9511 Alta 
Telefon/epost:   916 88852 /Fredbjorg.nico@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

Ikke grunnlag for tildeling. Rapportering på fjoråretsmidler og søknaden for årets midler sier ikke 
noe om hva slags aktivitet foreningen har hatt og vil komme til å ha inneværende år som er i tråd 
med retningslinjene for tildeling. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
Opplæring av yngre medlemmer. Til organisasjonsarbeid og annet innen styre. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av foreningen 
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Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag 

Antall medlemmer: 329 

Org.nummer:990 486 468 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Djupvik,  

8543 Kjeldebotn 
Kontaktperson:  Torill Nordås,  

Lurøysjyen 19,  

8766 Lurøy 
Telefon/epost:   91157725 /torill.nordas@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 25000 

Tilskuddet gis til opplæring og erfaringsutveksling 

likepersonstreff, sosiale treff for hele familiene, Sommertreff første helg i august der antall deltagere 
er mellom 150 - 200 personer med stort og smått. Alder fra 0 - 90 år. Vi  tilpasset aktiviteter for 
familiene. bowling, pizzakvelder, badeland, foreldrekafè mm. 

Vi får nøyaktig rapport på Årsmøtet i februar/mars, og ettersender mer info dersom det ønskes. 

Vi er et aktivt fylkeslag, og har etterhvert mange faste aktiviteter til våre medlemmer, så 
rapporteringen og søknaden blir ganske lik år etter år. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Fylkeslaget drives på ubetalt dugnad av foreldre. Vi legger stor vekt på opplæring av 
personale og nær personer rundt barn og voksne med diagnoser innen autismespekteret. 
Personer med autisme har oftest store og komplekse atferdsproblemer som medfører store 
begrensninger for hele familien. Livet for de fleste familiene er problematisk, komplekse og 
vanskelig med gyldne og gode øyeblikk innimellom. For å drive et godt Fylkeslag er vi 
avhengig av støtte, og håper på god støtte fra Helse Nord. Vi bidrar til stor hjelp for familier 
til å stå i vanskelige situasjoner, tilbyr tilpasset aktiviteter, tar vare på hverandre og gir råd 
og tips til hverandre. Vi som lever i dette vet hvor skoen trykker, og hvor vanskelig 
utfordringene i samfunnet kan være 

Dersom det ønskes mflere opplysninger er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post 

 

Forslag til tildeling: 
27000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av personale og 

 d  b   k  d di  
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Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG 

Antall medlemmer: 82 

Org.nummer:990 399 859 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  C/O Norsk Revmatikerforbund Nordland fylkeslag 

Storgata 48 

8006 Bodø 
Kontaktperson:  Marianne P. Brekke 

Granveien 34 A 

8209 

Fauske 
Telefon/epost:   90752651 /mapab@live.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til opplræing av egne tillitsvalgte og likepersonsarbeid. 

Vi mottok kroner 15 000 

Disse har blitt benyttet til opplæring av egne tillitsvalgte og likepersonarbeid. 

Vi har sendt personer på kurs for nye likepersoner og interne kurs i regi av BURG Norge.  

Vi har også sendt personer på kurs i opplæring av tillitsvalgte, kasser og studielederkurs. 

Vi har arrangert familiesamling med informasjon fra revmatolog. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 150000 

Kortfattet søknadstekst:   
Familiesamling (fredag-søndag) med kurs med fokus på rettigheter og sykdom. Opplæring av 
tillitsvalgte og mestringskurs for pasienter og pårørende. 

Utøvelse av organisert likepersonarbeid i helsetjenesten. Informasjon/stand på poliklinikker i 
fylket ca 12. dager pr. år. 

Skal arbeide med å rekruttere unge nye tillitsvalgte til fylkeslaget og mennesker med 
flerkulturell bakgrunn. Skal sende de på opplæring/kurs i BURG, NRF Nordland og Helse 
Nord/Regional revmatologisk brukerkonferanse. 

Utdanne flere tillitsvalgte som både pårørende og unge revmatikere kan ta kontakt med. 

Som BURG Nordland skal arrangere. Skal også delta på eksterne kurs med fokus på det 
samme. 
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Forslag til tildeling: 
17000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring/kurs av nye tillitsvalgte og 

dl  d fl k l ll b k  
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Bipolarforeningen Norge 

Antall medlemmer: 64 

Org.nummer:995 854 848 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Kirkegata 45, 2609 Lillehammer 
Kontaktperson:  Frode Korsmo 

Langbakken 8 

2611 Lillehammer 
Telefon/epost:   94882708 /regning@bipolarforeningen.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 45000 

Kortfattet søknadstekst:   
Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig. 
Vi skal oppmuntre og fremme informasjon, utdanning og bevissthet om dagens kunnskap og 
behandling av bipolar lidelse. 

Vi er til for mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, studenter, fagpersoner 
og alle som har interesser på dette området. Vi er en brukerstemme for de som har denne 
lidelsen,  

og skal være en tilgjengelig støtte for de som rammes av bipolar lidelse. 

Vi søker om midler til vår aktivitet i Nord-Norge: 

Mestringskurs, 2 stk a 15 deltagere - kr 30.000 

Kurset går over to dager, og inneholder både en fagdel om bipolare lidelser,  

erfaringsforedrag, gruppearbeid samt gode råd om forebygging og mestringsteknikker. 
Kurset passer både for syke og pårørende 

Likepersonssamtaler, 10stk totalt kr 5.000 (kjøregodtgjørelse og andre utgifter) 

Opplæring av likepersoner, 2 stk på kurs kr 10.000 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til mestringskurs i Nord-Norge 
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Blodkreftforeningen Nord-Norge 

Antall medlemmer: 145 

Org.nummer:995 689 480 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Birgit Heimly Brun,  

Trollhøgda 17,  

8402 SORTLAND 
Kontaktperson:  Birgit Heimly Brun,  

Trollhøgda 17,  

8402 SORTLAND 
Telefon/epost:   95083802 /birbrun@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis til opplæring av helsepersonell og til likepersonsarbeid i form av besøkstjeneste på 
sykehus. 

Opplæring, organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten.  

I 2016 fikk Blodkreftforeningen Nord-Norge valgt inn representant til brukerutvalg i både 
Finnmarkssykehuset og på UNN. 

Videreutviklet likepersonarbeid i spesialisthelsetjenesten. Hem.avd. UNN og Nordlandssykehuset 
Bodø. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 90000 

Kortfattet søknadstekst:   
Prosjekt lærings- og mestringskurs for myelomatosepasienter og pårørende. Planlegging er 
allerede igangsatt med vår organisasjon, LMS og hem.avd. UNN. Mål om å realisere kurs i 
2017. 

Opplæring til likepersoner, brukerrepresentanter og helsepersonell i 
spesialisthelsetjenesten. 

Arbeide videre med å rekruttere unge og mennesker med flerkulturell bakgrunn til å bli 
likeperson/brukerrepresentant. 

 

Forslag til tildeling: 
22000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs 

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
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2016/219-22 
1 

Bodø og omegn osteoporose forening 

Antall medlemmer: 115 

Org.nummer:914 238 919 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Haakon VII. gt 37a 

8003 Bodø 
Kontaktperson:  Liv Broback Arntsen 

Haakon VII.gt 37 a 

8003 Bodø 
Telefon/epost:   990 25 685 /liv.arntsen@hotmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

Søknaden avslås da det er ikke spesifisert hva midlene er tenkt brukt til. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Honorar til relevante fagpersoner ved foredrag på medlemsmøter, folkemøter og 
likepersonsarbeid. 

Oppsøkende virksomhet på ulike steder. 

Ønske om å starte rekruttering i innvandrer miljøer. Mye skjult osteoporose i denne 
gruppen. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til rekrutteringsarbeid i innvandrermiljø 

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
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2016/219-87 
1 

Brystkreftforeningen Alta 

Antall medlemmer: 164 

Org.nummer:993787450 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Brystkreftforeningen Alta 

v/kasserer Kirsti Wollmann 

Åsveien 44 

9510 Alta 
Kontaktperson:  Kirsti Wollmann 

Åsveien 44 

9510 Alta 
Telefon/epost:   91634106 /Kirsti.wollmann@kraftlaget.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til mestringsaktiviteter i form av bassengtrening og aktiviteter med innleid 
fysioterapeut 

Vi har brukt midlene til Bassengtrening for medlemmene, 1 time pr uke i Alta Helsebad. 
Totalkostnaden pr år er ca 36 000,00. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi leier Alta Helsebad 1 time pr uke til trening for medlemmene. En gang pr md har vi med 
fysioterapeut for vanngymnastikk. Øvelsene er tilpasset brystkreftopererte. Tilskuddet vil 
gjøre at vi også kan lage andre aktiviteter for medlemmene. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til mestringsaktiviteter i form av 
b i  

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
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2016/219-30 
1 

Brystkreftforeningen Finnsnes 

Antall medlemmer: 121 

Org.nummer:997 700 503 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen 

Arnebyen 5 

9303 Silsand 
Kontaktperson:  Johanne-Marie Astorsdatter  Godtliebsen 

Arnebyen 5 

9303 silsand 
Telefon/epost:   48105359 /astorsdatter@outlook.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
Det søkes på midler til trening i terapibassenget, slik trening er veldig godt for personer med 
lymfe ødem og skader etter brystkreftbehandling. 

Flere har også utviklet Fibromyalgi og forskning viser at slik trening er det beste for slike 
plager. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til mestringsaktiviteter i form av 
b i  

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
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2016/219-39 
1 

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark 

Antall medlemmer: 52 registrerte og 37 stk betalende over 15 år 

Org.nummer:998 490 189 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  CP-foreningen i Finnmark  

V/Evalill Oskarsson  

Altaveien 370  

9515 Alta 
Kontaktperson:  Evalill Oskarsson 

Altaveien 370  

9515 ALTA 
Telefon/epost:   94357357 /lailapedersen@hotmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 17000 

Tilskuddet gis til kurs og likepersonsarbeid 

Disse midlene gikk aktiviteter og sosialt samvær med medlemmer. Vi har prøvd å arrangere flere 
aktiviteter, men få påmeldte har noe blitt avlyst. 

Vi har fått gjennomført dette; 

cp-konferanse i kirkenes. Kursing av styre og likepersons arbeid med medlemmer 

Årsmøte,  

grilltur og  

familiehelg 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 90000 

Kortfattet søknadstekst:   
likepersonsarbeid 

Brukerorganisasjonens opplæring av egne tillitsvalgte og brukerrepresentanter 

Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og 
helsepersonell 

Sosialt samvær og erfaringsutveksling blant foreldre med barn med cp. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs. Midlene 
k  ikk  b k  il  i l  k i i  
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2016/219-28 
1 

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms 

Antall medlemmer: 180 

Org.nummer:912 424 324 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Granittvegen 11,  

9022 Krokelvdalen 
Kontaktperson:  Thomas Pettersen,  

Granittvegen 11,  

9022 Krokelvdalen 
Telefon/epost:   97624809 /thompett7@yahoo.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 17000 

Tilskuddet gis til likepersonsaarbeid og deltakelse på kurs. 

Årsmøte Bardufosstun: alpint, likepersonsarbeid, Polarbadet, klatring v/Istindportalen. Julebord 
(11/12-16). Aktivitetsklubb barn/familie ca 1 gang pr mnd (utenom sommer). Kursing av tillitsvalgte. 
Tur til Grottebadet med hurtigbåt i oktober. Tur til Fjellheisen i juni. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 55000 

Kortfattet søknadstekst:   
Søker om tilskudd til alle planlagte aktiviteter i 2017. Vi er en fylkesavdeling som har lite 
penger på bok, slik at alle aktiviteter krever egenandeler. Høye egenandeler er ofte årsak til 
at mange ikke har mulighet til å delta. Fremover øker vi fokuset på likepersonsarbeid. Vi har 
klart å øke deltakelse på mange aktiviteter, noe som krever mer kapital på grunn av lavest 
mulige egenandeler. Videre har nå klart å etablere noen faste aktiviteter over år, som vi ikke 
ville kunnet gjennomføre uten tilskudd fra Helse nord. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til likepersonsarbeid 
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2016/219-37 
1 

Diabetesforbundet Finnmark 

Antall medlemmer: 650 

Org.nummer:993 731 684 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Diabetesforbundet Finnmark 

c/o Gunn Rognmo Olsen 

Lykketreffet 58 

9900 Kirkenes 
Kontaktperson:  Gunn Rognmo Olsen 

Lykketreffet 58 

9900 Kirkenes 
Telefon/epost:   95174023 /Finnmark@diabetes.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 85000 

Kortfattet søknadstekst:   
Søker om midler for gjennomføring av 2 kurs.   

Ett  for voksne med diabetes type 1, og ett kurs for foreldre/foresatte for barn med diabetes. 

Målet for begge  kursene er å få en bedre forståelse om den  fysiske  og psykiske  helse ved 
diabetes, samt oppnå bedre egenbehandling av sykdommen. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs. 
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2016/219-70 
1 

Diabetesforbundet Nordland 

Antall medlemmer: 2287 

Org.nummer:971 514 329 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Storgata 48,  

8003 Bodø 
Kontaktperson:  Diana Johnsen,  

Storgata 48,  

8003 Bodø 
Telefon/epost:   95931830 /nordland@diabetes.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 40000 

Tilskuddet gis som driftstilskudd til organisasjonen samt opplæring av tillitsvalgte og medlemmer. 

Mestringskurs for ungdom 

Informasjon/opplæring og mestringskurs famillier 

Opplæring av likeperson familiekontakt 

Integreringskurs 

Egen opplæring av tillitsvalgte 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 100000 

Kortfattet søknadstekst:   
Mestringskurs (slitenhetskurs) for personer med Diabetes 1 

Mestringskukrs (kosthold og fysisk aktivitet) for personer med Diabetes 2 

Opplæring/informasjon/mestring for familier til barn med Diabetes. 

Mestringskurs for Ungdommer med Diabetes 

Par kurs unge mennesker der den ene har diabetes 

Integreringskurs del 2 

Opplæring av nye tillitsvalgte 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs. 
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2016/219-40 
1 

Diabetesforbundet Troms 

Antall medlemmer: ca 1350 

Org.nummer:984 651 864 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Marvehøggan 3 

9414  HARSTAD 
Kontaktperson:  Eva Ursin 

Marvehøggan 3 

9414  HARSTAD 
Telefon/epost:   95192982 /evaursin@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis som driftstilskudd til organisasjonen samt informasjonsarbeid til nye og gamle 
medlemmer. 

Kontorkostnader kr. 1.674,- 

Styremøter kr. 18.216,80 

Årsmøtet kr. 55.167,20 

Kurs/opplæring kr. 21.650,- 

Forsikring kr. 2.157,- 

Div. kostnader kr. 1.345,- 

Div. kursvirksomheter kr. ca. 60.000,-  (har ikke fått alle faktura på det siste kurset) 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 35000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi har i de siste år prioritert samlinger for barn og ungdom med diabetes.  Dessverre har vi 
mange av dem, og det er et skrikende behov for disse å komme sammen.  Kurset "Kjenner 
du et bar med diabetes" ble avviklet i Troms første gang i år, og det var over 40 deltakere.  
Her ble det også ytret ønske om at dette måtte vi gjenta.  Opplæring og mestring er to 
viktige tema som er alltid i fokus når vi planlegger arbeidet i Diabetesforbundet Troms. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs for barn og 
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2016/219-38 
1 

Døves Fylkeslag Troms 

Antall medlemmer: 51 medlemmer noen av disse bor i Nordland åå¨grensa til Troms 

Org.nummer:975 486 117 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 994, 

9260 Tromsø 
Kontaktperson:  Knut Nilsen 

Solstrandveien  83 

9020 Tromsdalen 
Telefon/epost:   90153028 /nikvi@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 18000 

Tilskuddet gis til å utvikle og gjøre tolketilbudet kjent. 

I juni hadde vi del en av færstehjelpskurset i Harstad. Her fikk vi innføring i oppliving, hva man ser 
etter når man først kommer til en ulykke og hvordan vi skal opptre på skadestedet. lærerikt. 
Rødekors Harstad var arr. 8 deltakere.  

oktober harr vi del 2 på Finnsnes, med Finnsnes Røde Kors som arr. Her hadde vi bilkrasj og  
sårskader. Finnsens Røde Kors hadde gjort en kjempejobb og fant tlf for alarmtelfon for døve nr 
1412. Under øvelsen da vi skulle melde skade oppdaget vi at dette tlfnr må man ringe til.. Hvordan er 
det da spes nr for dløve? Vel etter hvert fant vi ut av vi kunne bruke 149 til å sende sms. Men det var 
en katastrofe. Det tok altfor lang tid for å få hjelp.  

Neste punjt var å få tak i akuttolk. vi sendte mld og folk fra Røde kors ringte men ingen kontakt. 
Senere på dagen ringe de dra telefonvakta for akuttolk. De hadde vært ute på oppdrag og kunne ikke 
ta telefonen.  MERKELIG. Ikke mye å stole på. Da vi så spurte om de kunne sjekke ut om tolker i 
Finnsnesområdet, så gadd de ikke det siden dette var en øvelse. Hvordan kan vi da få ting bedre når 
man ikke vil være med på øvelsen? 

Vi har sendt brev til rette instanser bade for tolk og  politi/ambulanse det samme gjelder brann. 
Finnsnes Røde Kors hjelper oss også med dette etter arbeidet. 

Pengene til adm. styrearbeide er brukt til å dekke deler av utgiftene for reise til og fra styremøter for 
og etterarbeide for kursene og en bitteliten del til kontorekv. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 28000 

Kortfattet søknadstekst:   
førstehjelpskurs del 3. Mange døve og spesielt døve foreldre små barn føler seg usikker. Kan 
ikke kontakte lege, kanskje akuttolk, men det er også usikkert. Se ref. siste kurs. Så vi skal ha 
del 3 for å lære mer om gjenopplivning og brannskader.på Samme tid som vi på nytt tester 
ut systemer med varsling og eventuelt purrer på dette på nytt i systemene. 
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2016/219-38 
2 

Ei samling med døve foreldre med hørende barn- Viktig for barna  og treffe andre barn o 
samme situasjon. og Det samme gjelder for foreldrene Måler er å skape kontakter. Bygge 
opp kunnskaper både for de voksne og barna. 

Litt av helga skal barna være sammen uten foreldre og omvendt, og så tenker vi oss noen 
aktiviteter for alle i en stor gruppe 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til førstehjelpskurs i samarbeid med 

lk j  
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2016/219-80 
1 

Foreningen for Fragilt X-Syndrom 

Antall medlemmer: 58 

Org.nummer:984 460 392 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Bergsvegen 19,  

9475 Borkenes 
Kontaktperson:  John Berg-Jensen 

Bergsvegen 19 

9475 Borkenes 
Telefon/epost:   97160465 /Post@Frax.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 18000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid og informasjonsvirksomhet om Fragilt X-syndrom i region nord. 

Midlene for Helse Nord for 2016 har vært prioritert til diagnosekurs i regionen (4 stk), deltakelse på 
kurs/seminar er for likepersoner fra regionen og for spredning av diagnosemateriell. 

Siden tildeling var mindre enn omsøkt, har vi prioritert ifølge der kunnskapsmangelen  blant fagfolk 
er størst. Foreningen bruker betydelige midler av driftstilskuddet, kontingent-midler og 
opplæringsmidler fra Funkis i vårt informasjonsarbeidet. 

Vi takker så meget for tilskuddet for 2016. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
Foreningen takker for tilskuddet for 2016. 

Foreningen søker tilskudd fra Helse Nord til informasjonsspredning om diagnosen, opplæring 
av brukerrepresentanter og til støtte/ivaretakelse av våre brukerfamilier rett etter 
diagnostisering. 

Informasjonsmangelen om diagnosen er stor, og stadig utskiftning av fagfolk blant 
helsepersonell, ansatte i barnehage og skole, boliger, og tilrettelagte arbeidsplasser gjør 
dette til et nærmest evigvarende jobb.  

Stadig etterspørsel av brukerrepresentanter gir behov for kursing og samling av disse. 

Foreningen har tilsatt en person i delstilling for ivaretakelse/gi hjelp til ny diagnostiserte 
familier. 

 

Forslag til tildeling: 
18000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsarbeid og opplæring av 
b k  
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2016/219-64 
1 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark 

Antall medlemmer: 6500 

Org.nummer:982 773 342 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Løkkeveien 19 

9510 Alta 
Kontaktperson:  Laila Davidsen 

FFO Finnmark 

Løkkeveien 19 

9510 ALTA 
Telefon/epost:   90475099 /post@ffofinnmark.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 300000 

Tilskuddet brukes til drift av fylkeslaget og til utdanning av brukerrepresentanter. 

I 2016 var det søkt om midler til drift av fylkeslaget og til utdanning av brukerrepresentanter. Det er 
avholdt kurs i universell utforming samt kurs i brukermedvirkning, og fylkeslaget har hatt 
fylkessekretær ansatt i 50 % stilling. Fylkeslaget har avholdt 6 styremøter og behandlet 118 saker. 
Det er oppnevnt brukerrepresentanter til alle steder det er aktuelt. I tillegg har det vært avholdt 
regionmøter med fylkeslagene i Troms og Nordland. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 500000 

Kortfattet søknadstekst:   
FFO Finnmark søker midler i 2017 til drift av kontoret, kurs i brukermedvirkning, 
regionsamarbeid, styreopplæring og deltakelse i regionale fora. 

 

Forslag til tildeling: 
350000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget og til utdanning 

 b k  
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2016/219-76 
1 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 

Antall medlemmer: 21400 

Org.nummer:971389575 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Storgata 48 

8006 Bodø 
Kontaktperson:  Inger Helene Sydnes 

Storgata 48 

8006 Bodø 
Telefon/epost:   95847680 /ffo.nordland@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 360000 

Tilskuddet brukes til drift av fylkeslaget og til utdanning av brukerrepresentanter. 

eget vedlegg 

eget vedlegg 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 500000 

Kortfattet søknadstekst:   
se eget vedlegg 

 

Forslag til tildeling: 
350000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget og til utdanning 

 b k  
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2016/219-79 
1 

Funksjonshemmendes Fellesorganisasjon Troms 

Antall medlemmer: ca 30 medlemsorganisasjoner med ca 10 000 medlemmer 

Org.nummer:981 660 803 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 271,  

9253 Tromsø 
Kontaktperson:  Leder Britt-Eva Elvejord Jakosen, T 

rollvikvegen 149,  

9300 FINNSNES 
Telefon/epost:   900 99 341 /br-evaja@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 330000 

Tilskuddet brukes til drift av fylkeslaget og til utdanning av brukerrepresentanter. 

Vi fikk kr 330 000 for 2016. Vi har arrangert ledermøte for våre medlemsorg i Tromsø i januar og 
årsmøte i Tromsø i mai. I tillegg har vi deltatt på kurs og møter i regi av FFO sentralt, med 
medlemsorganisasjoner og med FFO Finnmark og Nordland. Utgifter oppsummert:  styrearbeid kr 
64000, kontor og adm: kr 127450, konferanser/møter/samlinger: kr 152500, bidrag kommune FFO: 
kr 22 000. Til sammen kr 365 950. 

FFO Troms har store deler av året vært uten tilsatt sekretær (slik de andre fylkene har). Styret har 
derfor måtte utføre de viktigste oppgave som gjelder den daglige driften. Utgiftene til styrearbeid blir 
derfor noe høyere pga reising, styrehonorar. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 365000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi i FFO arbeider for våre medlemsorganisasjoner. Vi arbeider for at de skal møtes, utveksle 
erfaringer og etablere samarbeid. I tillegg søker vi midler til opplæring av egne tillitsvalgte og 
av brukerrepresentanter i Troms.  

Vi planlegger følgende i 2017:  

ledersamling i Tromsø: kr 45000, årsmøte med tema og besøk til kommune FFO kr 55000, 
kurs for brukerrepresentanter i Troms kr 30000, deltakelse på regionalt møte kr 15000, 
støtte til kommune FFO kr 20000, styrearbeid kr 50000, drift av kontor kr 150000. 
konferanser Til sammen:  kr 365 000. 

 

Forslag til tildeling: 
350000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget og til utdanning 
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2016/219-94 
1 

Føflekkreftforeningen 

Antall medlemmer: 408 

Org.nummer:915 431 984 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Badstugata 2,  

0181 Oslo 
Kontaktperson:  Føflekkreftforeningen,  

Rannveig Øksne,  

Badstugata 2,  

0181 Oslo 
Telefon/epost:   97479937 /rannveig@foflekkreft.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til å utvikle informasjonsmateriale og drive informasjonsarbeid om føflekkreft i 
nord.Samt til likepersonsarbeid i region nord. 

Midlene er brukt til å utvikle informasjonsmateriale i form av en omfattende brosjyre om føflekkreft 
og Føflekkreftforeningen. Denne brosjyren vil vi distribuere i så stor grad vi kan med mål om å 
forebygge føflekkreft samt nå ut til kreftrammede.  

 Vi har også avholdt temamøter i nord; Tromsø 28.09.16 og Bodø 29.09.16, samt vi har fått på plass 
en likeperson i region nord. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 25000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om generell driftstøtte og om særskilt støtte til å utdanne likepersoner i regionen.   

Foreningen drives av frivillige som er eller har vært rammet av føflekkreft, fordi vårt arbeid 
er basert på frivillighet innebærer det at det er betydningsfullt og viktig for oss å få hjelp til 
finansiering av drift. Da foreningen ennå ikke har hatt to fulle driftsår så har vi ikke mulighet 
til å motta støtte fra offentlige instanser (BUFDIR). 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til å utdanne likepersoner i Nord-Norge 
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Førerhundklubben "Foran" 

Antall medlemmer: 10 

Org.nummer:991 760 172 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Sjybakken 6  

8340 Stamsund 
Kontaktperson:  Eugenie Pedersen 

Sjybakken 6 

8340 Stamsund 
Telefon/epost:   76089025 - 45850075 /jeglesermail@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til ettertreningskurs for medlemmer og deres hunder. 

Støtten ble i 2016 benyttet til generell drift, delfinansiering av deltaking i organisasjonsarbeid og 
delfinansiering av ettertreningstilbud for førerhundbrukere. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om støtte både til generell drift av klubben og til gjennomføring av ettertreningskurs 
for våre medlemmer og deres førerhunder. Slike ettertreningskurs er et viktig supplement til 
oppfølgingen som gis av NAV de første tre årene etter utlevering av førerhund. 
Ettertreningskurs gir bruker og hund mulighet til å vedlikeholde og videreføre sine 
ferdigheter, slik at ekvipasjen skal fungere best mulig i hverdagen. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet vil i løpet av dette året og neste år fases ut 
 d  f i  ikk  k     
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Gynkreftforeningen 

Antall medlemmer: 1082 

Org.nummer:987 297 972 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Badstugata 2 

0181 Oslo 
Kontaktperson:  Gynkreftforeningen 

Sekretariatsleder 

Eddy Grønset 

Badstugata 2 

0181 Oslo 
Telefon/epost:   90506137 /eddy@gynkreftforeningen.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

Søknaden om tilskudd for 2016 avslås, da det ikke er rapportert på midler tildelt i 2015. Vi kan 
derfor ikke se at det er kommet medlemmer i vår region til gode. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om generell driftstøtte og om særskilt støtte til å utdanne likepersoner i regionen. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til å utdanne likepersoner i Nord-Norge 
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HivNorge 

Antall medlemmer: 233 

Org.nummer:971 492 732 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 4615 Sofienberg,  

0506 Oslo 
Kontaktperson:  Anne-Karin Kolstad, Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo 
Telefon/epost:   21314580 /post@hivnorge.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til deltakelse på på HivNorges arrangement. Det forutsettes at tilskuddet brukes til 
deltakere fra region nord. 

Rapportering aktivitet 2016. HivNorge arrangerte i 2016 tre seminarer, i tillegg til konferanser, 
debattmøter og månedlige temamøter. Seminaret for menn som har sex med menn (MSM) og 
temamøtene er fra planlegging og til gjennomføring brukerstyrte. 

Temamøtene ble igangsatt etter en kartlegging av behov fra medlemmene, og har blitt en stor 
suksess. Hyppigere treffpunkter og arenaer for erfaringsutveksling ble løftet frem som et klart ønske 
fra medlemsmassen. Temakveldene inneholder en faglig presentasjon/debatt, og er en arena for 
erfaringsutveksling og psykososial støtte. 

MSM-seminaret ble avholdt våren 2016. En ressursgruppe bestående av MSM som lever med hiv har 
vært ansvarlige for planlegging og gjennomføring av seminaret. Tore Holte Follestad, sykepleier og 
spesialist i sexologisk rådgivning – NACS er ansvarlig for det faglige innholdet i seminaret. Han har 
jobbet med ulike problemstillinger innenfor sexologifeltet, men har de siste årene jobbet mest med 
nydiagnostiserte mennesker som lever med hiv på OUS - HF Ullevål. 

HivNorge har i flere år arrangert kvinneseminar, og de senere årene har disse vært utviklet av 
ressursgrupper med kvinner som lever med hiv. I 2016 har vi i samarbeid med Nye pluss og andre 
aktører på feltet sett på mulighetene for å utvikle nettverk over hele landet for kvinner som lever 
med hiv, i samarbeid med sykehusene. I den forbindelse samlet vi kvinner fra hele landet i 
Trondheim og i 2017 vil vi videreutvikle dette til fire byer i første omgang. 

Selvhjelpseminaret ”Jeg er mer enn hivpositiv” ble arrangert høsten 2016. Dette er et samarbeid med 
Norsk selvhjelpsforum, det Nasjonale knutepunkt for selvhjelpsarbeidet i Norge. Seminaret er lagt 
opp som en prosessorientert arbeidshelg, om møtet med en selv og omverdenen, og hvor man 
bruker fellesskapet som arbeidsarena og møteplass for å ta igjen plassen i sitt eget liv. Målsettingen 
er å gjøre deltakerne bedre rustet til å leve med hivdiagnosen, og målgruppen er alle som lever med 
hiv. 

Evalueringene fra deltakerne på aktivitetene viser at det å møte andre i samme situasjon, utveksle 
erfaringer og få mer/ny informasjon har stor betydning for manges opplevelse av å mestre egen 
sitasjon. Seminarene er en arena for informasjon, utveksling av erfaringer og veiledning mellom 
deltakerne som bidrag til en bedre livssituasjon. 
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HivNorge viser til tildelingsbrevet fra Helse Nord RHF for 2016. Midlene fra Helse Nord RHF er 
benyttet i henhold til tildelingen, til å dekke utgifter knyttet til deltakere fra deres region. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 33950 

Kortfattet søknadstekst:   
HivNorge er en landsdekkende interesse- og medlemsorganisasjon for mennesker som lever 
med hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, bidra til 
større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og 
diskriminering. Mennesker som lever med hiv har få arenaer hvor de kan møtes, og gjennom 
deltakelse på HivNorges aktiviteter kan tanker deles og erfaringer utveksles.  

Nettverksbyggende aktiviteter bidrar til økt mestring av hivdiagnosen, og for å gjøre 
seminarene tilgjengelig for så mange som mulig gjennomføres de fleste aktiviteter i helger, 
og HivNorge dekker deltakernes reiseutgifter, slik alle betaler like mye uavhengig av hvor i 
landet de kommer fra. Derfor søker vi om midler til å dekke utgiftene for hivpositive 
tilhørende deres helseregion til våre seminarer og aktiviteter. 

Følgende aktiviteter er planlagt at gjennomføres i 2017: Nettverksgrupper i de største byene 
for kvinner som lever med hiv, knyttet til sykehusene. Målsetting: skape en arena der 
kvinner kan møtes, få gjensidig støtte hos hverandre, diskutere og få informasjon og 
kunnskap i forbindelse med hivstatusen. MSM-seminar: for MSM som lever med hiv. 
Målsetting: den samme som for kvinnene. Jeg er mer enn hivpositiv: samarbeid med Norsk 
selvhjelpsforum. Målsetting: Gjennom selvhjelpsmetodikk å gjøre den enkelte deltaker 
bedre rustet til å leve med hivdiagnosen. Temakvelder: Faglig utvikling og arenaer for 
erfaringsutveksling flere steder i landet. Alle aktiviteter evalueres. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til deltakelse på HivNorges 

 f  d l k  f  N d N  
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Hjernesvulstforeningen Nord Norge 

Antall medlemmer: 106 

Org.nummer:911 600 048 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Edderdunveien 7,  

9013 TROMSØ 
Kontaktperson:  Eli Solheim 

Edderdunveien 7 

9013 TROMSØ 
Telefon/epost:   97122801 /elisolheim@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Hjernesvulstforeningen region Nord Norge er en organisasjon for personer som har eller har 
hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Regionlaget har sin forankring innenfor det 
geografiske området fra Bindal i sør til Kirkenes i Nord, altså de tre nordligste fylkene 
Nordland, Troms og Finnmark.  

Regionlaget samarbeider med Hjernesvulstforeningen sentralt, men har ansvar for egen 
økonomi. 

   Regionlagets formål er å: 

   -    være til støtte for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende 

   -    bidra til økt kunnskap blant medlemmene og befolkningen for øvrig om hva det 
innebærer å leve med diagnosen hjernesvulst 

   -    i samarbeid med Hjernesvulstforeningen sentralt og andre pasient- og 
interesseorganisasjoner å arbeide opp mot politiske myndigheter og andre 
beslutningstagere samt helsepersonell for økt relevant forskning og utvikling, samt bedre 
rehabiliteringsmuligheter 

   -    jobbe lokalt og regionalt før økt dialog med andre relevante aktører så som lag, 
organisasjoner og ressurspersoner i regionen 

   - Drive likepersonsarbeid 

Vi ønsker å søke støtte til dette: 

- Medlemsmøter og styremøter (Driftkostnader) 
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På grunn av geografisk lange avstander blir det høye reisekostnader for at vi skal kunne 
møtes. Vi bruker alternative metoder som telefon og skype, men vi har også behov for å 
møtes.  

Vi har også kostnader i form av leie av lokale, gode foredragsholdere og møterekvisita. 

- Likepersonsarbeid: 

For å kunne ha en god likepersontjeneste med god geografisk dekning er vi nødt for å 
utdanne flere likepersoner, samt å kurse de vi allerede har. I tillegg må våre liekpersoner 
ofte reise for å møte pasienter og pårørende. 

- Kurs: 

Vi planlegger flere kurs i 2017: 

- Det sitter i Hodet Kurs, kurs for pasienter og pårørende i Tromsø 

- Pårørendekurs i Brønnøysund 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs. 
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Hvite Ørn Norge 

Antall medlemmer: 501 

Org.nummer:993 278 319 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Hvite Ørn Norge 

Co/ Orgservice AS 

Thomlesgate 4 

0270 Oslo 
Kontaktperson:  Elin Maria Lilloe-Wall 

Orgservice AS 

Thomlesgate 4 

0270 Oslo 
Telefon/epost:   95202128 /elin.wall@orgservice.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Hvite Ørn fremmer brukermedvirkning og erfaringskompetanse ved foredrag på seminarer, 
kongresser, kurs, samlinger, i utdanningssystemet, organisasjoner, helsevesenet og egen 
organisasjon. Hvite Ørn ønsker å følge opp brukermedvirkning i region Nord. Hvite Ørn driver 
også med omfattende likepersonsarbeid og ønsker flere likepersoner i regionen.  I dagens 
samfunn sliter mange unge med psykiske lidelser men det er en vanskelig gruppe å nå ut til. 
Hvite Ørn ønsker å ha et fokus på denne gruppen i 2017. 

Midlene skal brukes til: 

• Opplæring av likepersoner og koordinering av likepersonsarbeid 

• Opplæring av brukerrepresentanter og koordinering av brukerrepresentasjon 

• Rekrutering av unge med psykiske lidelser 

Vi ønsker å i løpet av 2017 sette opp et felles kurs for likepersoner og brukerrepresentanter i 
regionen for både nye tillitsvalgte og de som vært aktive en stund som ønsker motivasjon og 
faglig påfyll. Kurset avholdes en kveld fra 1700-2100. Kurset ledes av en likeperson i regionen 
samt en innleid kursholder. I tillegg til det faglige innholdet får de tillitsvalgte utbytte av å 
utveksle erfaringer fra feltet med hverandre. 
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Tiltak for rekrutering av unge med psykiske lidelser: Cafemøter. Vi ønsker å etablere et 
lavterskeltilbud for unge med psykiske lidelser gjennom å skape uformelle møteplasser på 
cafe. Vi har som mål å gjennomføre 2 møter i løpet av 2017. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs for likepersoner og 
b k  i N d N  
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Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Finnmark 

Antall medlemmer: 1323 

Org.nummer:988 821 403 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  v/Alf Bjørn,  

Åsbakken 17,  

9540 Talvik 
Kontaktperson:  Yngvild Martinsen, Skogstadveien 9, 9518 Alta 
Telefon/epost:   94341336 /yngvild@rsalta.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til lærings- og mestringsskurs. 

Hlf Finnmark mottok kr 30.000,- hvorav kr 5.850 er overført til HLF Hammerfest og Kvalsund, kr 
4.020,- er overført 

HLF Sørvaranger og kr 5.700,- er overført til HLF Alta og Omegn. 

Midlene brukes til kursvirksomhet 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 116250 

Kortfattet søknadstekst:   
Fylkeslaget søker om kr 50.000 til gjennomføring av motivasjonskurs for 
fylkeskontakter/likepersoner for følgende 

grupper: Tinnitusrammede, Meniererammede, Foreldre/Barn, Pårørende/Nærpersoner, 
Høreapparatbrukere. 

Kr 20.000,- til opplæring i bruk av PC basert utstyr for hørselstesting og organisasjonskurs ifb 
med årsmøte 2017. 

HLF Hammerfest og Kvalsund søker om 5.000,- til åpent møte m/foredrag om hvordan man 
skal unngå hørselstap 

og forebygge hørselsskade i befolkningen, og kr 17.000,- til opplæring i og utøvelse av 
likepersonsarbeid i 

likepersonforum.            HLF Sørvaranger søker om kr 5.000,- til div aktiviteter i juni,juli og 
august (stille tid) 

og kr 17.250,- til innkjøp av lydører(soundEar) til bruk i skolen. 

HLF Karasjok søker om kr 2.000,- til å besøke institusjoner og demonstrere PC basert utsyr og 
foreta hørselstester 

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
09FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 41



2016/219-84 
2 

i håp om å nå flere brukere og verve nye medlemmer. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs og likepersonsarbeid 
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Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Nordland 

Antall medlemmer: vel 4000 medlemmer 

Org.nummer:971 533 692 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  HLF Nordland 

v/ Steinar Nystad 

Sjåheiveien 41 

8209 Fauske 
Kontaktperson:  Steinar Nystad (kasserer) 

Sjåheiveien 41 

8209 Fauske 
Telefon/epost:   99 25 89 19 /steinar.nystad@sbnett.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid og lærings- og  mestringsskurs. 

Styremøter 

Kurs for medlemmene 

Rapportering om medlemmer, møter etc vil foreligge i mars 2017 etter årsmøtet 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Styremøter 

Kurs for medlemmene 

Årsmelding og regnskap sendes etter årsmøte i mars 2017 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs og likepersonsarbeid 
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Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Troms 

Antall medlemmer: 2300 

Org.nummer:984 211 414 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  HLF Troms  

v/Hans Petter Myrland,  

Bekkstrandveien 2,  

9062 Fueuflaten 
Kontaktperson:  Hans Petter Myrland,  

Bekkstrandveien 2,  

9062 Furuflaten 
Telefon/epost:   957 95 395 /hpmyr@yahoo.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til kurs og opplæring av medlemmer. 

Midlene fra Helse Nord ble i 2016 brukt slik: 

Kurs i bruk av hørselstestutstyret  kr. 12.000,- 

Lederkurs kr. 10.000,- 

Støyforebygging (besøk barnehager) kr. 9.000,- 

Reiser kr. 8.000,- Opphold kr. 9.000,-  

Aksjonen "Hvert Øre Teller" kr. 12.000,- 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 70000 

Kortfattet søknadstekst:   
Tilskuddet vil bli brukt til det beste for hørselshemmede i fylket, samt bistå (også økonomisk) 

lokallagene i deres arbeid. 

I dette ligger å arrangere hørselsrelaterte kurs og oppdatering av likepersons korpset. 

Generelt hørselsopplysningsarbeid er også et prioritet område. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs og likepersonsarbeid 
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Landsforeningen for amputerte Nord-Norge 

Antall medlemmer: 23 

Org.nummer:994 644 874 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  LFA Nord Norge 

v/Toril Aanstad 

Fruhallarn 24 

9409 Harstad 
Kontaktperson:  Oddvald Olsen 

Fruhallarn 24 

9409 Harstad 
Telefon/epost:   91514758 /oddvald2@frisurf.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
Da vi er en forening som dekker de tre nordligste fylkene er den meget kostbart å drive. For 
å spare penger har vi sett oss nøtt til å redusere antall årsmøter til annet hvert år.  Vi skal 
derfor til neste år (2017) arrangere neste årsmøte. Derfor vil endel av tilskuddet, om vi får 
dette, brukes til dette arrangementet. Det øvrige vi gå til drift. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift og deltakelse på årsmøtet for 

dl  
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Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms/Finnmark 

Antall medlemmer: 4620 

Org.nummer:940 190 738 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  LHL, postboks 8768 Youngstorget, 0028 Oslo. 

LHL sentralt administrerer drift og aktiviteter til LHL Finnmark og LHL Troms. 
Kontaktperson:  Per Buvik,  

Postboks 8768,  

Youngstorget,  

0028 Oslo 
Telefon/epost:   90100012 /per.buvik@lhl.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 50000 

Tilskuddet gis til kurs inne hjerte-, kar- og lungesykdom. 

Midlene ble brukt til delvis finansiering av drift av fylkesutvalgene i LHL Finnmark og LHL Troms, samt 
til to lagsamlinger i hvert av de to fylkene (mars og oktober). For interesseorganisasjonen LHL er det 
viktig å samle tillitsvalgte fra lokallagene for å gi faglig påfyll og opplæring i likepersonsarbeid, 
brukermedvirkning og LHLs kampanjer. LHL gjennomført en større landsomfattende kampanje om 
Hjerneslag i 2016. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 180000 

Kortfattet søknadstekst:   
Det søkes kr. 30 000 til drift av våre fylkesutvalg i LHL Finnmark og LHL Troms. 
Fylkesutvalgene våre skal bidra til å bygge nettverk i fylket. Styrke og dele kompetanse  
innenfor likepersonsarbeid, studiearbeid, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Bidra til at 
lokallagene skal få inspirasjon, hente ideer og dele erfaringer og få veiledning i drift av lokale 
aktiviteter.  

Det søkes om kr. 150 000 til delvis finansiering av to lagsamlinger i hvert av fylkene Finnmark 
og Troms. 

For interesseorganisasjonen LHL er det viktig å møte lokale tillitsvalgte gjennom fylkesvise 
lagsamlinger.  

Samlingene holdes i mars og september 2017.  Samlingen i LHL Finnmark omfatter 16 
lokallag, mens det i LHL Troms er en samling for 20 lokallag. 

På samlingen i mars foretar lokallagene valg av fylkesutvalg i sine fylker.Kontakten 
tillitsvalgte seg i mellom og møte med ledelsen i LHL, er viktig for det lokale arbeidet.  
Fylkessamlingene skal gi faglig påfyll med tema fra spesialisthelsetjenesten og opplæring 
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innenfor likepersonsarbeid, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.  Tema for kampanjen i 
2017 vil være "Et friskere Norge" . Samlingene skal gi inspirasjon i arbeidet for mennesker 
med hjerte-, kar-, og lungesykdom og deres pårørende. 

 

Forslag til tildeling: 
60000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslagene i Troms og 
Fi k  il f lk i  li  f  dl  

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
09FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 47



2016/219-29 
1 

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag 

Antall medlemmer: 3026 

Org.nummer:971 576 596 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Skeidalen 14,  

8070 Bodø 
Kontaktperson:  Rolf terje Seljeseth 

Skeidalen 14 

8070 Bodø 
Telefon/epost:   415 59 309 /lhl.nordland@lhl.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersonsarbeid og kurs for tillitsvalgte. 

Midlene ble bl.a brukt til temamøte knyttet til helsepolitiske utfordringer i Nordland, bl.a. PCI ved 
Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten i fylket. Her har LHL Nordland vært aktiv som 
brukerpåvirker. 

Videre har midlene også blitt brukt til opplæring av studieledere i lokallagene i fylket. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 70000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi trenger midler både til drift og utvikling av Fylkesleddet. likepersonsarbeid og aktivisering 
av lokallag i fylket er prioriterte arbeidsoppgaver for fylkesleddet i 2017 

Målsettingen er å styrke arbeidet for hjerte og lungesyke 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget i Nordland og til 
lik b id 
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Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland 

Antall medlemmer: 39 

Org.nummer:993 898 627 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Greisdalsveien 93 

8028 Bodø 
Kontaktperson:  Grete Ankill Dverset 

Greisdalsveien 93 

8028 Bodø 
Telefon/epost:   95881597  755 18915 /grete.ankill@dverset.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid. 

likepersonsarbeide 

Medlemspleie, reiser, møter etc. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 25000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi har et langstrakt fylke og det koster å reise for å holde medlemsmøter. 

Driftstilskuddet skal brukes til styremøter, medlemsreiser, medlemspleie etc. 

 

Forslag til tildeling: 
12000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til likepersonsarbeid 
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Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag 

Antall medlemmer: 49 

Org.nummer:998 187 990 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Bjørkåsen 3,  

9610 Rypefjord 
Kontaktperson:  Alf Birger Olsen,  

Bjørkåsen 3,  

9610 Rypefjord 
Telefon/epost:   90885843 /a-bolsen@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til å utvikle informasjonsmateriell/drive informasjonsarbeid overfor pasienter i 
risikogruppen og overfor kronisk nyresyke. 

Anskaffelse og distribusjon av temahefte "Kostråd ved nyresykdom". Forberedelse av eget 
kostholdskurs for vår pasientgruppe i samarbeid med Finnmarkssykehuset og Videregående skoler. 
Samarbeid med Finnmarkssykehuset om Lærings- og mestringskurs. Omfattende prosess mot Helse 
Nord, UNN og Finnmarkssykehuset for sikring av akseptabel nefrologdekning i hele Finnmark. Lokalt, 
regionalt og nasjonalt arbeid for å sikre nok donorer til organtransplantasjon. Medlemskap i FFO - 
Finnmark og FUNKIS-Finnmark. Tilbudt kurs i styrearbeid. Videreført likepersonarbeid og besøk 
dialysestasjonene. Kontakt med nyresykepleiere og nefrologer. Deltakelse på kurs/møter i LNT 
sentralt. Informasjon til- og møter med medlemmer. Samarbeid med LNT i Nordland og Troms bl.a. 
om Nyremedisinsk Fagråd i Helse Nord. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 70000 

Kortfattet søknadstekst:   
LNT-Finnmark fylkeslag oppfyller alle forutsetningene for brukerorganisasjoner som det ytes 
tilskudd til. Vi arbeider aktivt inn mot spesialisthelsetjenesten for vår pasientgruppe. Vi vil 
styrke arbeidet ytterligere for å bli bedre også i det koordinerte arbeidet for 
brukerrepresentasjon. Fortsette arbeidet med LNTs eget informasjons- opplæring- og 
mestringsarbeid for pasientgruppa vår. Satse videre på likepersonsarbeid. Fortsette 
kontakten med helsepersonell også utover de som jobber primært med nyrepasienter, fordi 
vår pasientgruppe ofte rammes også av andre alvorlige sykdommer (F.eks. diabets og 
hjerte/kar).  

Arbeidet i Finnmark med store avstander og pasienter som bor spredt er svært kostbart. Vi 
er svært avhengige av tilskuddet fra Helse Nord. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsarbeid, opplæring av 
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Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Nordland fylkeslag 

Antall medlemmer: 257 

Org.nummer:983 997 287 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  LNT Nordland fylkeslag 

Pb. 1284 

8001 Bodø 
Kontaktperson:  Leif Tore Lorentzen 

Geitskaret 43 

8014 Bodø 
Telefon/epost:   98410100 /leiloren@outlook.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 37000 

Tilskuddet gis til informasjonsvirksomhet/medlemsmøter og drift av fylkeslaget. 

I dette regnskapsoppsettet finner dere oppdaterte tall per 1. oktober. Mange av våre aktiviteter skjer 
i november og desember, så totalt vil vi i år bruke 400.000,- der 300.000,- er aktiviteter for 
medlemmene og resten er drift, støtte til fagpersonell som skal på kurs, gaver til dialysepostene på 
sykehusene og trykking og utsendelse av vår medlemsavis LNT Nordland nytt. 

Likepersonbesøk på sykehus 28.752,-   

Trykke medlemsavis 19.138,-   

Porto medlemsavis 16.350,-   

Stavgang og medlemsmøter 47.135,-   

Fagseminar 79.953,- 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 120000 

Kortfattet søknadstekst:   
Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs. 

ARRANGERE WEEKEND FYLKESSAMLING I AUGUST MED FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET OG 
EGEN HELSE. DETTE GJØRES SAMTIDIG MED AT FYLKESLAGET SKAL FEIRE SITT 25-
ÅRSJUBILEUM! 

Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i 
helsetjenesten. 

ARRANGERE KURS/SAMLING FOR VÅRE 24 LIKEPERSONER I FYLKESLAGET 
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Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell 
bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner. 

ARRANGERE KURS I ENGELSK FOR VÅRE BESØKERE SLIK AT DE LETTERE KAN KOMMUNISERE 
MED VÅRE NYE LANDSMENN DER MANGE SOM KOMMER TIL NORGE ER NYRESYKE. 

Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte. 

SAMLING FOR VÅRE TILLITSVALGTE OG AKTIVITØRER. DELTA MED FYLKESSTYRET PÅ 
LANDSMØTE OG FAGSAMLING. 

VIDERE SKAL VI OGSÅ I 2017 UTGI VÅR EGEN FYLKESAVIS MED 5 UTGVAER TIL 250 
MEDLEMMER! 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsarbeid, opplæring av 
b k   lik b id  
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Landsforeningen for Polioskadde  i Nordland. 

Antall medlemmer: 95 

Org.nummer:990 578 990 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Vesterveien 1 

8014 Bodø. 
Kontaktperson:  Gunnar Olsen 

Vesterveien 1 

8014 Bodø. 
Telefon/epost:   41250346 /golopp@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til kurs i brukermedvirkning 

Utbetaling av tilskudd for 2015 kr 6000,- utbetales sammen med tilskudd for 2016 - totalt kr 
16.000,- 

info til medlemmene om rehab og behandlingsreiser til Utlandet.  Deldekning for medlemmene til 
årsmøte.  

Kontor Rekvisita. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi planlegger eget informasjon/opplærings og Mestringskurs. 

Vi driver også med likepersons arbeid og sender medlemmer på kurs. 

Opplæring av egne tillitsvalgte. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjon/opplæringsarbeid og 

i k  
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Landsforeningen for pårørende inne psykisk helse 

Antall medlemmer: 100 

Org.nummer:991621725 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  LPP 

Postboks 2253 

9497 Harstad 
Kontaktperson:  Fylkesleder Ann-Kirsti Brustad 
Telefon/epost:   90898788 /ann.kirsti@bikuben.net 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 28000 

Midlene ble brukt til å fremme pårørendes stemme og drive likepersonsarbeid mellom pårørende. Vi 
fikk samhandlingsprisen 2016 for vårt arbeid å fremme møteplasser for pårørende Vi vil styrke 
pårørendekompetanse på systemnivå 

Pengene er brukt til å styrke pårørendestemmen å styrke egen orgnasiasjon i nord.slik at vi kanb li en 
del av fellessakpet. Pårørende må bli likeverdig som brukere med sin egenart. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 80000 

Kortfattet søknadstekst:   
Fremme pårørendestemmen i nord og medvirkning på systemnivå. Vi vil ivareta vårt 
likepersonsarbeid på  fylkesplan. Vi vil gjøre vår pårørndestemme i organisasjon kjent for alle 
ledd i Helse Nord og medvirke til at pårørende blir ivaretatt på alle nivå 

Pårørende må bli sett og hørt i medvirkningen. Vi må ivareta pårørende som likeverdig. LPP 
er den eneste pårørendeorganisasjon å må derfor tildeles økonomiske ressurser til å 
forebyggende, flere pårende møteplasser må til og vedlikeholde likepersonsarbeidet 

 

Forslag til tildeling: 
 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjons- og likepersonsarbeid 
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Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland 

Antall medlemmer: Pr 31.12.2015:  258 

Org.nummer:986 623 493 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  LMF avd Nordland 

v/ leder Ingrid Moen 

Petrines Alle 17 

8056 Saltstraumen 
Kontaktperson:  Leder Ingrid Moen 

Petrines Alle 17 

8056 Saltstraumen 
Telefon/epost:   918 25743 /nordland@lmfnorge.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til å delta på lærings- og mestringskurs. 

Vi har sosiale treff hver mnd i Bodø (ikke sommermnd), i tillegg til treff i Mosjøen, Narvik, Leknes og 
Sortland.  

I tillegg arrangerer vi åpne møter, nå sist i samarbeid med sentralt hold, der flere foredragsholdere 
innhentes. 

Enkelte medlemmer deltar på utviklingsseminar i regi av LMF, og årsmøte. 

Ungdomsrepresentant har arrangert eget treff for ungdom, og familierepresentant deltar og er med 
på arrangement for familier/pårørende. 

I 2016  mottar ikke LMF Nordland tilskudd fra sentralt hold, da disse midler brukes på fellesaktivitet 
for alle medlemmer, og for å starte opp flere lokale foreninger. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
LMF avd Nordland ønsker å kunne fortsette tilbud om sosiale treff, åpne møter og dele 
informasjon til alle grupper (undom, familie og pårørende). 

I tillegg ønsker vi å kunne delta på utviklingsseminar, og treffe andre lokalforeninger for å 
utveksle erfaringer og tips. 

LMF avd Nordland mottar ikke økonomisk støtte fra sentralt hold, og er dermed avhengig av 
andre, gode støttespillere :) 
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Forslag til tildeling: 
18000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjons- og likepersonsarbeid. 
Midl  k  ikk  b k  il  i l  il k  
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Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd Troms 

Antall medlemmer: 180 

Org.nummer:997 345 959 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Nordjorda 10,  

9409 Harstad 
Kontaktperson:  John Magne Kvanli,  

Nordjorda 10,  

9409 Harstad 
Telefon/epost:   90998687 /jmkvanli@onlinne.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner og produksjon av informasjonsmateriell/drive 
informasjonsarbeid. 

Kontorutg. (Inkl Revisjon) - kr 7.003,- 

Reiseutg. - kr 26.317,- 

Porto/gebyrer - kr 1.277,50 

Medlemsmøteutg. - kr 12.345,- 

Støtte IBD-skoler og Fam saml.  - kr 9.000,- 

Sum:                                    kr 46942,50,- 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
LMF Troms har høyt aktivitetsnivå med fokus på barn og ungdomsarbeide.  

Troms er et stort fylke . Det er fremdeles noe vanskelig å få medlemmene i Midt-Troms og 
Nord-Troms  

engasjert i medlemsmøter o.l. I 2017 vil derfor LMF Troms bruke ressurser på å få mer 
aktivitet i disse  

områdene. Styremedlemmer deltar i medlemsmøter, både formelle og uformelle, i hele  

fylket. Dette gir reisekostnader i og med ledelsen av foreningen sitter i Sør-Troms. 

likepersonsarbeidet startet for fullt i 2016. LMF Troms vil fortsatt drive med dette arbeidet 
samt besøkstjeneste. 

Stand på diverse kjøpesentre samt skolene krever produksjon av materiell. 
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Opplæring av nye styremedlemmer. Prøver å få flere unge med i styret av LMF Troms, - noe 
som dessverre er vanskelig pga. sykdommens negative påvirkning. Manglende overskudd er 
en årsak. 

LMF Troms deltar aktiv i prosesser i LMF Norge. Dette krever reisevirksomhet  for 
tillitsvalgte. 

 

Forslag til tildeling: 
18000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner. 
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Landsforeningen uventet barnedød, Finnmark fylkeslag 

Antall medlemmer: 13 

Org.nummer:917 592 640 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Utsikten 7,  

9517 Alta 
Kontaktperson:  Julie K. Isaksen,  

Utsikten 7,  

9517 Alta 
Telefon/epost:   41241172 /julie.k.isaksen@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
LUB Finnmark søker om støtte til å etablere en kontakt og dialog med Finnmarksylehuset, 
fødeavdelinger i Hammerfest og Kirkenes.  

Vi ønsker med dette å vise vår tilstedeværelse, som en ressurs til hjelp og støtte til 
pårørende ved barnedød. Vi ønsker også å sikre at de som mister barn så tidlig som mulig 
mottar den informasjonen LUB anser som viktig for den krisesituasjonen de etterlatte er 
kommet i.  

Vi ønsker å bruke den omsøkte støtten til å reise til de nevnte avdelinger og informere om 
LUB sitt arbeid og tilstedeværelse. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner. 
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Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag 

Antall medlemmer: 42 

Org.nummer:913 058 240 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Torvmyra 2 

8050 Tverlandet 
Kontaktperson:  Bjørn Bjørgvik 

Torvmyra 2 

8050 Tverlandet 
Telefon/epost:   92097300 /bjorgvik@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 12000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid. 

Nordland fylkeslag mottok i 2016 kr. 12.000 i støtte fra Helse Nord. 

Midlene er blitt brukt til følgende i uprioritert rekkefølge: 

* Informasjonsarbeid til helsepersonell, nøkkelpersoner og pårørende om dødfødsel og dødsfall i de 
første leveår. 

* Sorgstøtte og hjelp til personer/familier som er rammet av dødfødsel og tidlig barnedød. 

* Familie, kurs og aktivitetsdag for familier som er rammet av barnedødsfall. 

* Førstehjelpskurs til medlemmer/pårørende med fokus på førstehjelp til små barn 

* Kransebindingskurs med fokus på å mestre sorg vedhjelp av læring. 

* 15. oktober, internasjonal minnedag for barn som dør tidlig. Samling med påfølgende 
lystenning/minnestund utenfor Stormen Kulturhus i Bodø. 

* Drft av sorggruppe til nyrammede personer/familier. 

* Flere ganger hatt stand på kjøpesenteret City Nord i Bodø hvor vi har delt ut informasjonsmateriell, 
gitt råd og veiledning til familier som er rammet av dødfødsel eller barnedødsfall. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 25000 

Kortfattet søknadstekst:   
Tiltakene som gjennomføres er stort sett like hvert år. 

Desverre er det stadig tilsig av nye medlemmer (mens gamle medlemmer utgår etter eget 
valg) som opplever død i mors liv, dødfødsel eller dødsfall i de første leveårene! 

For 2017 vil vi fokusere på følgende: 
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* Informasjonsarbeid til helsepersonell, nøkkelpersoner og pårørende om dødfødsel og 
dødsfall i de første leveår. 

* Sorgstøtte og hjelp til personer/familier som er/blir rammet av dødfødsel og tidlig 
barnedød. 

* Familie, kurs og aktivitetsdager for familier som er rammet av barnedødsfall. 

* Førstehjelpskurs til medlemmer/pårørende med fokus på førstehjelp til små barn 

* Kransebindingskurs med fokus på å mestre sorg ved hjelp av læring. 

* Drft av sorggruppe til nyrammede personer/familier. 

* Stand på kjøpesenter/messer hvor vi driver informasjonsarbeid om sorg, mestring og takle 
livet etter dødfødsel og tidlig barnedødsfall. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsarbeid. 
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Lungekreftforeningen 

Antall medlemmer: 489 

Org.nummer:993 466 956 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 190,  

3672 Notodden 
Kontaktperson:  Pekaill AS 

Eddy Grønset 

Badstugata 2 

0181 Oslo 
Telefon/epost:   90506137 /eddy@pekaill.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 35000 

Kortfattet søknadstekst:   
Lungekreftforeningen er til tross for at lungekreft er en av de største kreftgruppene, en liten 
forening. Høy dødelighet og alvorlig sykdom er dessverre en av årsakene til dette. Desto 
viktigere er det derfor at vi som forening kommer oss ut i regionene og bygger opp et 
nettverk med lokale kontaktpersoner. Målet er at dette på sikt skal bidra til at vi får etablert 
lokale lag. Driftsstøtte fra helseregionen vil derfor kunne bidra til at vi kommer ut og får 
arrangert lokale informasjonsmøter og får rekruttert og gitt opplæring til lokale likepersoner. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til å drive informasjonsarbeid med 

ål i   å bl  l k ll  i N d N  
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Lymfekreftforeningen Nord-Norge 

Antall medlemmer: 100 fordelt på de de tre fylkene 

Org.nummer:997 772 792 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Lindgårdjordet 4  

9325 Bardufoss 
Kontaktperson:  Mildrid Pedersen  

Lindgårdjordet 4 

9325 bardufoss 
Telefon/epost:   90594719 /hpeder@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
1. Opplæring av brukerrepresentanter  

med stadig større behov for brukerrepresentanter  

må også Lymfekreftforeningen bidra med sine erfaringer 

2. Mestringskurs "Leve med" kreftdagnosen og senskader 

Samling av medlemmer lokalt i de 3 fylkene for mestringskurs.  

Reiseutgiftene blir store om hele regionen skal møtes. 

3. Opplæring og deltagelse i likepersonsarbeidet for kreftpasienter 

Foreningen må dekk utgiftene selv for å delta på opplæring og deltagelse på HF 

4. Opplæring av egne tillitsvalgte.  

Foreningen har store utfordringer i rekrutering av tillitsvalgte på grunn av sykdomens art. 

Derfor blir og viktig 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til å opplæring av brukerrepresentanter 

  illi l  
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MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet 

Antall medlemmer: Ca. 180 

Org.nummer:987 599 596 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  MARBORG 

PB 1106 

9261 Tromsø 

Besøksadr hovedkontor: Vetregt 66, 9008 Tromsø 
Kontaktperson:  Vidar Hårvik 

MARBORG 

PB 1106 

9261 Tromsø 
Telefon/epost:   934 08 912 /vidar@marborg.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 70000 

Tilskuddet gis til opplæring i systemrettet brukermedvirkning. 

Det er dessverre ikke mulig for oss å rapportere konkret på tildelte midler for inneværende år, 
allerede i november. Økonomirapport og årsrapport for organisasjonen vil bli tilsendt Helse Nord 
inne utgangen av første kvartal 2017, som også er gjort tidligere år.  

Det som kan sies på nåværende tidspunkt er at midlene er brukt til drift av hovedkontoret i Tromsø, 
lokalavdelingen i Bodø, og avdelingen i Narvik, og har vært benyttet til utgifter knyttet til 
brukermedvirkningsarbeid rettet mot både fagpersonell og pasienter i hele Nord Norge. Herunder 
deltagelse på brukerutvalg, brukerråd, pasientkontakt med pasienter innlagt i 
rusbehandlingsinstitusjoner, undervisning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten men også felles 
undervisning med disse og helsepersonell ansatte i kommuner, samt til arbeid med 
opplæringsprogram for UNN sine SPHR. Sistnevnte vil ikke komme i gang for fullt før i 2017. 

Organisasjonen har i 2016 styrket sitt arbeid på rusfeltet og har i året som har gått fått på plass nye 
brukerrepresentanter i Narvik og Harstad. Organisasjonen har også gjennomført en styrket satsning 
opp mot spesialisthelsetjeneste (og kommuner) i landsdelen blant annet gjennom rundreise i 
Finnmark og Nord Troms, samt gjennomført en rekke besøk i Nordland. Et arbeid som vil styrkes 
ytterligere i 2017. Det har her blant annet vært gjennomført besøk ved SANKS, DPS Lakselv, Restart, 
Åsgård sykehus, Rusklinikken i Mo i Rana og mange andre steder. MARBORG har i tillegg en avtale 
om faste besøk ved Nordlandsklinikken det det gjennomføres pasientopplæring. Målet for besøkene 
har vært å styrke brukermedvirkning, gjøre pasienter og ansatte oppmerksom på at det finnes 
brukerorganisasjoner på rusfeltet, informere om klageadgang mm. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 300000 
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Kortfattet søknadstekst:   
Det søkes om driftstilskudd til organisasjonens arbeid med brukermedvirkning i Helse Nord 
sitt nedslagsområde.. Hovedkontoret dekker oppgavene likepersonsarbeid, opplæring 

av brukerrepresentanter, opplæring av helsepersonell samt annen 

støtte og hjelp direkte til brukerne som en del av organisasjonens 

arbeid og vil bli dekket gjennom vårt generelle driftsbudsjett 

MARBORG jobber tosidig med: 

 1. Langsiktig systemrettet brukermedvirkning, herunder også kurs og undervisning på 
rusfeltet, høyskoler konferanser mm. Samt støtte til individuelle brukere i møte med 
tjenester, og med økt brukermedvirkning som mål  

2. Oppretting og drift av brukerrettede og brukerstyrte tiltak. Søknaden har kun relevans i 
forhold til pkt. 1  

Organisasjonens tilbud består av hjelp og støtte til rusavhengige uavhengig av ståsted i 
forhold til rus. Skape og opprettholde gode oppfølgings/etterverns tilbud til tidligere og 
aktive rusmisbrukere. Samt å jobbe opp mot stat, kommune- og helseforetak for å gjøre det 
enklest mulig for rusavhengige å forlate sitt misbruk og skape seg et godt og rusfritt liv. På 
individnivå er redusert rusbruk og økt livskvalitet er også et mål. Økt brukermedvirkning på 
både system og individnivå er organisasjonens hovedfokus i tillegg til å øke helsepersonell og 
andre hjelpere sin innsikt i rus avhengighet og psykisk helse problematikk. 

Opptrappingsplanen for rusfeltet vil i 2017 være inne i sitt andre år. I tillegg har det tidligere 
år vært store forskjeller mellom størrelsen på tilskuddene gitt fra Helse Nord til de to 
brukerorganisasjonene på rusfeltet i Nord Norge. Begge disse momentene burde etter vår 
mening tilsi at MARBORG bør tildeles en betydelig økning i tilskudd fra Helse Nord for 2017 

 

Forslag til tildeling: 
75000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til å drive likepersonsarbeid og drift av 

i j  
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Mental Helse Finnmark 

Antall medlemmer: 382 medlemmer pr dato 

Org.nummer:990619859 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Mental Helse Finnmark 

Postboks 26 

9914 Bjørnevatn 
Kontaktperson:  Mental Helse Finnmark 

v/ leder Inge Johannes Skomsvold 

Postboks 26 

9914 Bjørnevatn 
Telefon/epost:   Mobil +47 410 46 506 /Finnmark@mentalhelse.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 55000 

Tilskuddet gis til opplæring i brukermedvirkning for medlemmer i Finnmark 

Avholdt årsmøte 

Kurs styret og lokallag som team for fylkesstyret 

Etikk-kurs for fylkesstyret 

Høstsamlingen med tema "Fysisk helse for styrking sa psykisk helse" 

Deltatt på en del konferanser i regi av helseforetakene. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 260000 

Kortfattet søknadstekst:   
Mental Helse Finnmark viser til vedlagt søknad og søker med dette om tilskudd for 
gjennomføring av følgende: 

1) Bidra til økt brukermedvirkning, skolering og ivaretakelse av våre 
brukerrepresentanter 

2) Etablering og styrking av lokallag for økt mestring og samhandling med kommunene 
og fylkeslaget 

3) Utvikle organisasjonen og drive med medlem-pleie 

4) Økt kunnskap gjennom skolering internt og av helsepersonell 

5) Arbeide for god kvalitet og trygge tjenester 

6) Skolering av brukerrepresentanter 
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7) Øke kvaliteten på høringsuttalelser 

 

Forslag til tildeling: 
60000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av brukerrepresentanter  
l i   i k   d if   l  
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Mental Helse Nordland 

Antall medlemmer: 745 pr. 1.august 2016 

Org.nummer:990459495 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  MH Nordland 

Økonomi v/ Arild Amundsen 

Torsvikskogen 3 

8150 Ørnes 
Kontaktperson:  Arild Amundsen 

Torsvikskogen 3 

8150 Ørnes 
Telefon/epost:   90271207 /akasha134@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 55000 

Tilskuddet gis til opplæring og til drift av laget. 

Opplæring av tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Lærings og mestringskurs og lignende. Samarbeid 
mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell. Informasjon og veiledning til studenter ved 
universitetet. Pleie av lokallag og foredrag for kommuner og helseinstanser. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 135000 

Kortfattet søknadstekst:   
MH Nordland arbeider for å sikre pasienters behov for informasjon, opplæring og støtte til 
egen mestring. Vi søker å fremme samarbeid med andre organisasjoner, samt opplyse 
studenter om Mental Helses tilbud for dem som sliter psykisk. 

Styremøter og samarbeidsmøter med andre interessepolitiske ledd er en betydelig del av 
MH Nordlands ressursbruk. 

Kurs og opplæring for brukere står også sentralt i vår virksomhet. 

 

Forslag til tildeling: 
60000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av brukerrepresentanter  
l i   t i k   d ift  l t  
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Mental Helse Troms 

Antall medlemmer: 584 medlemmer pr dato 

Org.nummer:976231597 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Mental Helse Troms 

Fogd Holmboes gt 130 

9360 Bardu 
Kontaktperson:  Ågot Voll 

Fogd Holmboes gt 130 

9360 Bardu 
Telefon/epost:   Mob.: 991 14 184 /Troms@mentalhelse.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 55000 

Tilskuddet gis til opplæring i brukermedvirkning for medlemmer i Troms. 

Målene ikke oppnådd grunnet lave tilskudd. Men vi har gjennomført: 

Styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. 

Samling med kurs for lokallagene sammen med fylkesstyret. 

Grunnkurs i brukermedvirkning for fylkes- og lokallag. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 195000 

Kortfattet søknadstekst:   
Mental Helse Troms viser til vedlagt søknad, og søker med dette midler til oppnåelse av mål i 
henhold til vedtatt handlingsplan. Mental Helse Troms vil arbeide for… 

1) Å bidra til økt brukermedvirkning, skolering og ivaretakelse av våre 
brukerrepresentanter 

2) Etablering og styrking av lokallag for økt mestring og samhandling  

internt og eksternt 

3) Utvikle organisasjonen og drive med medlemspleie 

 

Forslag til tildeling: 
60000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av brukerrepresentanter  
l i   i k   d if   l  
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Mental Helse Ungdom 

Antall medlemmer: 729 (betalende medlemmer per 13.12.2015, revisorattestert) 

Org.nummer:991267360 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Storgata 38 

0182 OSLO 
Kontaktperson:  Mental Helse Ungdom 

att: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen 

Storgata 38 

0182 Oslo 
Telefon/epost:   90275695 /post@mhu.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis i helseregion nord til opplæring av likepersonsarbeidet i regionen.  

Tilskuddet for 2015 utbetales sammen med tilskudd for 2016 - totalt kr 30.000,- 

Vi har mottatt kr 15000 i tilskudd fra Helse Nord i 2016. 

Midlene vil, sammen med tilskudd fra Helse Midt, benyttes til en felles regional samling for 
medlemmer i områdene til Helse Midt og Helse Nord. Denne var i utgangspunktet planlagt 
gjennomført rundt november/desember 2016, men på grunn av medlemmenes eksamensavviklinger 
og andre praktiske forhold, vil den forskyves til medio januar 2017. Det at aktiviteten forskyves til 
starten av neste kalenderår vil ikke medføre avkortning av øvrig planlagt aktivitet i 2017 som det nå 
søkes tilskudd for. 

Den planlagte regionale samlingen vil ha opplæring av likepersonsarbeid som tema i tråd med de 
føringer som er gitt ved tilskuddet. Siden tilskudd fra Helse Midt er gitt ut fra en søknad om midler til 
opplæring i brukermedvirkning, vil dette også være tema. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Mental Helse Ungdom fikk tildelt midler fra Extrastiftelsen og Helsedirektoratet for 

å utvikle og kvalitetssikre et eget program for opplæring av unge brukermedvirkere i 

løpet av 2015 og 2016.Dette har medført at organisasjonen nå driver systematisk og 
kvalitetssikret opplæring av både tillitspersoner og brukermedvirkere på lokalt og regionalt 
nivå.  

I tillegg arbeider organisasjonen med å legge til rette for flere lokale treffsteder hvor 

ungdom selv kan dele erfaringer på brukermedvirkning, og hvor en i tillegg styrker den 
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enkeltes motivasjon og fellesskapsfølelse. Her står også erfaringsutveksling om 

selvhjelp stå sentralt. På treffstedene legges det opp til brukerstyrt og brukerinitiert 

aktivitet for unge som styrker deres motivasjon- og mestringsfølelse. 

Årets tilskudd benyttes til en regional samling som i stor grad er 

organisert og koordinert av vårt lokale tillitsmannsapparat, med administrativ støtte og 
rådgivning fra sentralleddet. Det ser ut til at dette er en god måte å legge til rette for økt 
kontakt og samarbeid mellom tillitsvalgte i flere lokallag, samt at det skaper en arena for 
utveksling av erfaring og kompetanse knyttet 

til både tillitsmannsarbeid og brukermedvirkning. Mental Helse Ungdom ønsker å legge til 
rette for at tiltaket kan utvides i omfang, og søker derfor om 50 000 kroner til dette formål. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til regional samling for medlemmer i 
N d N  
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Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag 

Antall medlemmer: 40 

Org.nummer:994714791 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Runden 5b 

8250 Rognan 
Kontaktperson:  Wenche E. Sømme 

Havnevn. 15A 

8150 Ørnes 
Telefon/epost:   41540855 /wenche@hengen.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner. 

Drift: Styremøter + Årsmøte : kr. 9.575,-  

           Vi har nå fått lov til å ha våre møter/årsmøte på Lærings- og mestringssenteret 
v/Nordlandssykehuset og sparer penger på det! 

          Telefonpenger + Brønnøysundreg. Kr. 2.135,- 

Prosjekt; Landsdekkende Medlemskonferanse i Kristiansand 26.-28.august 2016 

Støtte til 2 stk. medlemmer fra Nordland (1 medlem dekket fra hovedforening); 

K. 2.000,- 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 80000 

Kortfattet søknadstekst:   
MAF Nordland organiserer mennesker med følgende 5 diagnoser; Morbus Addison, Chusing, 
Hypofysesvikt, Akromegali og CAH. Laget har som formål å gi info og drive Likepersonsarbeid 
for disse diagnosegruppene + en samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede. Våre 
medlemmer har sjeldne diagnoser som ofte oppdages etter lang tids sykdom! Det er viktig å 
lære og mestre å leve med sin nye livssituasjon. Kunnskap gir trygghet! 

Landsomfattende, samt Regionale konferanser er viktige møteplasser for våre medlemmer! 
Dette er økonomisk utfordrende i et langstrakt fylke som Nordland og land som Norge; med 
lange dyre reiser. Dette fører ofte til at medlemmene må overnatte ekstra. Dette også pga 
helsesvikt/utmattelse.  

Stress; både fysisk og psykisk er våre diagnoser's verste fiende! Årsmøtet er også en viktig 
lokal samling. 
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Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til deltakelse på regional konferanse 
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Morbus Addison Forening i Troms og Finnmark 

Antall medlemmer: 46 

Org.nummer:994922033 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Spoveveien 10,  

9512 Alta 
Kontaktperson:  Else Aas Andersen,  

Spoveveien 10,  

9512 Alta 
Telefon/epost:   90973393 /elhelean@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 32000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner. 

Vi arrangerte sprøytekurs for våre medlemmer i febr 2016. Dette er en livsnødvendig å kunne ved 
addison kriser og ved akutt sykdom når kroppen ikke klarer å nyttegjøre den kortisonen vi flere 
ganger om dagen tilfører i tablettform. 

I august ble det arrangert en landsdekkende medlemskonferanse i kr sand, i år var det spesielt flott 
at et nydiagnotisert medlem fra vårt fylkeslag så viktigheten av å reise å møte likesinnende. Det er 
her den viktigste arena for læring i mestring av sin hverdag. Innholdet i konferansen var legeforedrag, 
v/Huseby(ROAS i Bergen), foredrag om matallergi, og innføring i prehospital behandling og 
kjernejournal.  Møte med likepersoner, være en likeperson og erfaringsutveksling er en viktig arena 
for å unngå livstruende situasjoner i hverdagen, mestre sin sjeldne diagnose, og hente positiv innspill 
til hverdagen. Vi har  "usynlig " ,men livstruende diagnoser dersom vi ikke mestrer. Utrolig viktig å ha 
likepersoner, være der for hverandre, og dele sine erfaringer i dagliglivet .Faglig påfyll om sin 
diagnose er vesentlig når en sliter og foredrag gir innspill om fremtiden. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 48000 

Kortfattet søknadstekst:   
i  sept. 2017 arrangeres det regionkonferanse på Røros for medlemmer i vår helseregion og 
helse Midt-Norge. Vi anser ved erfaring at ca 10 av våre medlemmer fra Trom og Finnmark 
vil kunne se seg i form til å delta. Tema er mestring med bidrag av legeforedrag, sprøytekurs, 
presentasjon av hva kultur, glede, engasjement kan bety for det å mestre. Erfaringsutvekling 
som likersoner, skolere likersoner til å bli kunne imøtekomme utfordringer som det er å 
være tilstede for andre med tilsvarende diagnose. 

I tillegg ønsker fylkeslaget arrangere en helgesamling i jan/febr for å knytte tettere 
nettverk/samhold  for å støtte hverandre , kunne dele erfaringer, bli en likeperson( viser seg 
å være kanskje det viktigste) Mange er dessverre ikke i arbeid, og dette gir utfordringer både 
økonomisk og sosialt. Vi bor langt fra hverandre,møtes sjelden pga helse, lang reise og 
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mister anledningen til å få den viktige kontakten- øye for øye!  Vi ønsker å forespørre om 
foredrag fra Unn, endokrinolog, helseperson for sprøytekurs og erfaringsutvekling fra 
likerson våre diagnoser. Vi håper på 20 deltakere 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til deltakelse på regional konferanse 
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MS-forbundet region nord 

Antall medlemmer: ca 800 

Org.nummer:818271972 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  MS forbundet Region Nord 

v/leder Marianne Elvik 

Langbakkdalen 49 

8014 Bodø 
Kontaktperson:  MS forbundet Region Nord 

v/leder Marianne Elvik 

Langbakkdalen 49 

8014 Bodø 
Telefon/epost:   950 72772 /marianne.elvik@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 75000 

Tilskuddet gis til deltakelse på konferanser angitt isøknaden. 

April 2016, Bodø: Års/ledermøte, og informasjon/opplæring av tillitsvalgte med representanter fra 
forbundet sentralt. Medlems seminar om stamcellebehandling, med 53 deltakere. Til sammen kr 43 
107,50  

Juni 2016: Helgeseminar i Alta for medlemmer av Finnmark MS forening med 22 deltakere fra 
Finnmark. Region nord bidrar med 35 000 kr. 

Oktober 2016: Ledermøte/opplæring av tillitsvalgte (10 personer) 26/10 og MS konferanse i Bodø 
27/10 med 122 deltakere. Kr 56 859? (vi har ikke fått alle regninger enda så noe av summen er 
beregning). 

  

November:To deltaker (og en ledsager) på opplæring av tillitsvalgte og landsmøte 3 – 4/11.  

Estimert kostnad 13 000 kr 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 146894 

Kortfattet søknadstekst:   
Mai 2017, Tromsø: Års/ledermøte/tillitsvalgtopplæring og medlemsseminar.  

Vi planlegger opplæring av nye tillitsvalgt i styret, nye lokallagsledere og et medlemsseminar 
med to forelesere. Foreleser er ikke avklart enda, men skal være motivasjon til å leve med 
kronisk sykdom.  
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Ca 85 120. 

17 – 18. Oktober 2017 i Tromsø: Ledermøte/opplæring av tillitsvalgte.  

Regional MS konferanse for helsepersonell, medlemmer og andre. Tema for konferansen er 
ikke satt enda.  Til sammen ca 60 774.  

Annen opplæring av tillitsvalgte i november kr 11 000.  

Totalt kr 156 984. 

 

Forslag til tildeling: 
80000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av tillitsvalgte og 

dl i  

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
09FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 77



2016/219-83 
1 

Munn- og halskreftforeningen i Nord-Norge 

Antall medlemmer: 92 

Org.nummer:995782146 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Are Rydland, 

Lensmannsjordet 16, 

9350 Sjøvegan. 
Kontaktperson:  Samuel Hætta, 

Hannuluohkka 16, 

9520 Kautokeino 
Telefon/epost:   416 00 256 /samuel2010@live.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til drift av foreningen og til kursvirksomhet. 

Medisinsk yoga kr.2000,- Foredrag stemmeprakt kr. 2500,- Andel av årsmøteopphold kr 8900,- 
Brukerforum/ LMS- møter m.m. kr.1600,-  

Grunnet knapphet på midler er det slik at all aktivitet ikke er kommet til uttrykk på regnskapet. 
Årsmeldingen gir derfor et mere riktig uttrykk for foreningens aktivitet. 

NB. Årsmøtesamlingen er svært viktig for oss ikke minst faglig. Her gis ulik informasjon om f.eks. 
brukernes rettigheter. opplæring/mestring, rekruttering av nye 
brukere/brukerrepresentanter/tillitsvalgte. 

På bakgrunn av årsmøtesamlingens innhold og viktighet anser vi at 20 % av årsmøteoppholdets 
kostnader har relevans i denne forbindelse. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
Det er viktig at vi blir tilført ressurser slik at vi kan fortsette våre aktiviteter og gjerne 
øke/utvide disse for vi føler at behovet er stort. Aktuelle aktiviteter vil være rekruttere og 
aktivisere nye brukere/brukergrupper og eller tillitsvalgte, informasjon og 
opplæring/oppfølging av disse, samt å markere oss som interesseorganisasjon. 

Rekruttering av unge og mennesker med flerkulturell bakgrunn er selvsagt også aktuelt for 
oss. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring og oppfølging av 
b k  
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Nordland Parkinsonforening 

Antall medlemmer: 400 

Org.nummer:991988610 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Skjalvor Berg Larsen (leder) 

Meyerbakken 13 

8300 Svolvær 
Kontaktperson:  Kari Brekke Arnesen 

Skonsenghagen 2 

8615 Skonseng 
Telefon/epost:   91791849 /karibarn@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis til opplæring av egne tillitsvalgte og til deltakelse på jubilumsseminar for 
medlemmer i foreningen. 

Kursing av medlemmer forbindelse med samlinger. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 69400 

Kortfattet søknadstekst:   
Kurs og likepersonsarbeid i Narvik til våren for syke, pårørende og helsearbeidere. Likt det på 
Mo i 2015. Målgruppe mest i Ofoten, Lofoten og Vesterålen, men åpent for hele fylket. 
Søknad ut fra erfaring ved lignende tiltak i Rana 2015. Supre tilbakemeldinger. Regnskap på 
Mo i 2015 viser utgifter på vel 118500 kr. Fikk ikke søkt om midler innen fristen, så egne 
utgifter ble da på vel 97.000kr etter at egenandeler ble trukket fra. Men det var ca 90 
deltakere, parkinsonrammede, pårørende og helsearbeidere (første dagen). Innspill fra 
nevrolog Espen Dietrich, logoped, fysioterapeuter, info om forbundet, likepersonsarbeid, 
ernæring og enkle trimøvelser. Budsjett på ca 120.000, (egenandeler fra deltakere ca 20.000 
kr, egenandel Nordland PF 50.000, støtte Helse Nord 50.000 kr) 

I Mosjøen skal vi ha dagsamling med nevrolog og i tillegg snakke om foreninga og nytten av å 
få informasjon fra ei medlemsgruppe med faginnhold. Erfaringsutveksling fra de med 
sykdommen og pårørende. Budsjettert med utgifter på vel 32.000 kr, søker om å få dekket 
halvparten. 

Opplæring av egne tillitsvalgte: utgifter på ca 6.800. Søker om å få dekket halvparten 

 

Forslag til tildeling: 
22000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til kurs og likepersonsarbeid Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
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Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord 

Antall medlemmer: 920 

Org.nummer:974527987 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Markveien 14 

Postboks 1165 

9504 Alta 
Kontaktperson:  Anne-Kari Isaksen 

Bregneveien 22C 

9516 Alta 
Telefon/epost:   91916410 /anne.kari.isaksen@naaf.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 130000 

Tilskuddet gis til opplæring av egne tillitsvalgte og informasjonsvirksomhet rettet mot fastleger. 

Opplæring av egne tillitsvalgte: 

Følgende kurs er arrangert:  

Opplæring i å delta på landsmøte, Lakselv, Manndalen og Harstad 

Friskere 2016 kurs og samling for frivillig, Senja 

Bli en astma- og allergihjelper, Tromsø  

Annen opplæring: 

Deltakelse fagdag inneklima arrangert av Helsedirektoratet/NAAF 

Likepersonarbeide: 

Det er i år etablert likepersontelefon i NAAF. Region Nord har utarbeidet informasjonsmateriell om 
denne til utdeling av frivillige. Oppfølging og rekrutering av likepersoner foregår kontinuerlig. Under 
kurs i Tromsø ble det informert om likepersontelefonen.  

Brukermedvirkning: 

Kontinuerlig jobbes med rekrutering av brukerrepresentanter til ulke råd og utvalg. NAAF sender inn 
forslag når bl.a. FFO ber om forslag på kandidater.  NAAF er representert med brukerrepresentanter 
både i styrings- og nettverksgruppen i forbindelse med oppretting av det regionale senteret for 
astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved UNN. I tillegg er det brukerrepresentanter ved UNN, 
LMS, fylkes- og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og vara NAV Finnmark.  

Politisk arbeid: 

Frivillig og ansatt har drevet med politisk påvirkningsarbeidet, spesielt med tanke på inneklima i 
skoler og barnehager. Målet har vært at politikere skal ha fokus på inneklima i skoler og barnehager 
og at det bevilges midler til bygg slik at nødvendig vedlikehold og oppgradering blir gjort.  
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En av sakene som har vært tatt opp i møter med RAAO er tilbudet av lærings- og mestringskurs og 
opplæring av helsepersonell, bl.a. leger. Opplæringen blir en av oppgavene til senteret.  Informasjon 
til fastleger vil først komme i gang i desember. Informasjonen blir via nyhetsbrev, fagblader. Planlagt 
fagdag for leger ble ikke gjennomført da foredragsholder ikke hadde kapasitet å gjennomføre kurset. 
Vi er i dialog med legeforeningen om samarbeid om kurs i 2017. Ubrukte midler kr 20.000,- til dette 
overføres til 2017. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 195000 

Kortfattet søknadstekst:   
Prosjekt: Gode råd for forebygging av astma og allergi – det kan vi i NAAF gi!  

Målet med prosjektet er å forebygge astma- og allergisykdommer i Troms og Finnmark  samt 
å rekruttere frivillige, likepersoner og brukerrepresentanter. Prosjektgruppen vil utarbeide 
opplegg og program for en astma-allergi-turne i Troms og Finnmark.  Det tenkes at en frivillig 
sammen med regionsekretær møter helsesøster, jordmor, politiker, skolesjef eller andre 
som er ansvarlig for det forebyggende arbeidet i kommunen. På hvert sted møtes ansatt i 
kommunen/fylkeskommune på dagtid. Ettermiddag/kveld er åpne møter. Her vil 
fagpersoner holde innlegg via Internett (f.eks. Skype). Tema vil være inneklima, allergi og 
forebygging. Det informeres også om likepersontilbud, man prøver å rekruttere medlemmer 
og  få tak i de som kan tenke seg å bli  brukerrepresentanter, likeperson og/eller være frivillig 
for NAAF. 

  

I mars 2017  inviteres til kurs for brukerrepresentanter. Kurset vil bli avholdt i Manndalen i 
Kåfjord som har mange samisktalende.  Det vil bli lagt opp til aktiviteter som fenger ungdom 
samme helg som  kurset. Vi vil også oppgi i kursinvitasjon at det vil bli mulighet for tolk 
dersom de påmeldte har behov for det. Vi ønsker medlemmer fra ulike kulturer og med ulik 
bakgrunn og alder å delta her. Her vil også de som allerede er brukerrepresentanter bli 
invitert med slik at det blir et miljø for erfaringsutveksling.  

Kontinuerlig jobbes for å få inn brukerrepresentanter i ulke råd og utvalg. Et 
satsningsområde er også brukerrepresentanter i forskning.  

Opplæring av  likepersoner gjørs med  med kurs 2x4 timer på ettermiddagstid i Harstad og 
Karasjok.  

Det vil bli arrangert kurs for matallergikere i Hammerfest og  Tromsø. 

Samarbeid med RAAO om opplæring av helsepersonell og brukere vil fortsatte. Vi er i dialog 
med Legeforeningen om et 15 timers kurs for leger.  Annen opplæring i reg NAAF avhenger 
av tilskudd.  

Egne tillitsvalgte vil få tilbud om å delta på NAAF-skolens grunn- og videregående kurs. 

I 2017 vil det bli satsningsområde i hele NAAF være matallergi. Men arbeidet med tanke  på 
tiltak med mål bedre inneklima i skoler og barnehager fortsetter. Det er godt dokumentert 
at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen 
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overfølsomhet. NAAF ser behovet for å delta i ulike fora bl.a. politisk for å oppnå økende 
satsning på forebygging, behandling og rehabilitering for astma- og allergisykdommer. 
Fastleger og helsepersonell må starte henvisning til RAAO. Medlemmer melder om 
manglende universell utforming forståelse/respekt og opplæring for våre sykdomsgrupper 
(spesielt overfølsomhet mot parfyme, men også for matallergikere). Møter/kurs hvor 
miljøhemmede deltar, krever ofte mye administrasjon for tilrettelegging med tanke på 
inneklima og mat. Slik tilrettelegging gjøres av ansatt regionsekretær. 

 

Forslag til tildeling: 
135000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gist til prosjektet: "Gode råd for 
f b i     ll i  d  k  i i NAAF i!" 
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Norges Astma- og allergiforbund Region Nordland 

Antall medlemmer: 585 

Org.nummer:971576634 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Storgata 48,  

8006 Bodø 
Kontaktperson:  Anna Cecilie Jentoft,  

Soløyvannsveien 1165,  

8020 Bodø (privatadresse) 
Telefon/epost:   955 52 690 /anna.cecilie.jentoft@naaf.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 60000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid og til drift av laget. 

Vi mottok kroner 60 000 fra Helse Nord i 2016, I tildelingsbrevet stod det at pengene skulle gå til drift 
og likepersonsarbeid. Vi brukte kroner 45 000,- til drift og kroner 15 000,- til Likepersonsarbeid.  

Likepersonsarbeid for 2016 var foredrag på lærings og mestringssentrene rundt i fylket, hjelp til 
tilrettelegging for våre sykdomsgrupper i barnehager og videregående skoler, en til en samtaler med 
ny diagnostiserte og likepersoner, Vi har for 2016, 9 likepersoner i Nordland. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 240000 

Kortfattet søknadstekst:   
kr 20 000,- opplæring av brukerrepresentanter og organisering/koordinering av 
brukerrepresentanter. kr 50 000 til egne informasjons-/opplærings og mestringskurs. ( to 
kurs i nord og sørdelen av fylket) kr 50 000,- egen opplæring av likepersonsarbeid. kr 30 
000,- ikke honorert opplæring av helsepersonell og studenter (universitet og videregående 
skole) kr. 20 000,- rekrutering av unge og mennesker med flerkulturell bakgrunn. kr 50 000,- 
opplæring av egne tillitsvalgte. 

I 2017 vil vi fortsette vårt gode arbeid i hele Nordland.  Vi vil holde kurs på flere plasser i 
fylket for å nå flest mulig og for å kunne utdanne flere likepersoner. 2017 er et valgår og vi 
ønsker å være der vi kan for å bidra til å opprettholde de tilbud vi har i Helse Nord i dag. Pr i 
dag har vi 9 likepersoner som er godkjente av vår organisasjon. Behovet er stort for flere og 
vi prioriterer å få utdannet og godkjent flere. Fylket er langstrakt og vi bruker mye midler på 
reiser og overnatting 

 

Forslag til tildeling: 
65000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av brukerrepresentanter 

 l i   i k  
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Norges Blindeforbund Finnmark 

Antall medlemmer: 213 

Org.nummer:971406224 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 1420,  

9506 Alta 
Kontaktperson:  Hege Igeland 

Postboks 1420 

9506 Alta 
Telefon/epost:   784035055 /hege.igeland@blindeforbundet.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs, og opplæring/informasjon for medlemmer. 

De tildelte midlene ble i sin helhet benyttet til del finansiering av vedtektsfestede organisatoriske 
møter, to i året, til en totalsum på kr 250.000,-(reise- og oppholdsutgifter). 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 100000 

Kortfattet søknadstekst:   
Våre to årlige vedtektsfestede organisatoriske møter er svært kostnadskrevende med store 
avstander og dårlig offentlig kommunikasjon. Avvikling av disse møtene krever to-tre 
overnattinger. Innholdet i møtene er rettighetsproblematikk, læring og mestring, 
helsefremmede arbeid og faglig informasjon om hjelpemidler. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring som det er søkt om. 
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Norges Blindeforbund Nordland 

Antall medlemmer: 475 

Org.nummer:971576561 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  (Gidsken Jakobsens vei 32) 

Postboks 120, 8088 Bodø 
Kontaktperson:  Siv Bremnes,  

Postboks 120,  

8088 Bodø 
Telefon/epost:   48882467 /siv.bremnes@blindeforbundet.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til drift av foreningen 

Midlene fra Helse Nord ble i 2016 brukt til opplæring av egne tillitsvalgte, samt likepersoner. Vi har 
medlemskontakt som ringer medlemmer, og noe av midlene ble brukt til å dekke dette. I tillegg har vi 
ulike informasjonstilbud og aktivitetskurs for våre medlemmer, og også dette ble delvis finansiert av 
midlene. Felles for våre arrangement er at det er et stort behov for ledsagere og assistenter, og dette 
medfører svært høye kostnader til reise- og opphold. Universell utforming, brukermedvirkning og 
kunnskap om egen diagnose har vært vektlagt i 2016. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 100000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om midler til opplæring av egne tillitsvalgte, brukermedvirkere og likepersoner. 
Videre søker vi om midler til å fortsette likepersonarbeidet, og vi har som mål å få utvidet 
arbeidet slik at vi kan være tilstede faste dager på venterommet ved øyeavdelingen ved 
Nordlandssykehuset i Bodø. Vi gjennomfører årlig flere mestringskurs for våre medlemmer, 
og vi ser at behovet for kurs med fysisk aktivitet som mål er viktig. Et svært stort behov for 
ledsagere (ofte en til en) ved slike aktiviteter er svært fordyrende, og vi ber om at dette tas 
hensyn til ved tildeling. Dessverre opplever blinde og sterkt svaksynte en isolert og passiv 
hverdag, og vår erfaring er at vårt arbeid bidrar til en mer aktiv tilværelse. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av egne tillitsvalgte, 
b k d i k   lik  
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Norges Blindeforbund Troms 

Antall medlemmer: 360 

Org.nummer:875757512 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Norges Blindeforbund Troms 

pb 1168 

9262 Tromsø 
Kontaktperson:  Asgeir Larsen, daglig leder 

Norges Blindeforbund Troms 

pb 1168 

9262 Tromsø 
Telefon/epost:   41491439 /akl@blindeforbundet.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til mestringsaktiviteter på Kurbadet. 

Tilskuddet for 2016 har gått til mestringsaktivitet på kurbadet. Det er voksne medlemmer som har 
svømmetrening med fysioterapeut annenhver søndag som startet i høst og skal fortsette til april 
2017. 

Det er populært tilbud. og her har deltagerne anledning til å være i varmebasseng, svømme i normal 
bassenget og tilslutt være i badstue. Instruksjonene fra fysio er også nyttige i en kanskje 
stillessittende hverdag. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 80000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker midler til: 

1: Opplæring av egne brukerrepresentanter. Vi opplever ofte at våre interesser og behov 
ikke blir godt nok ivaretatt. 

2:Vi samarbeider med LMS på UNN med jevnlige informasjonsmøter, og søker støtte til 
utgifter i den forbindelse 

3: rekruttering og opplæring av unge medlemmer som brukerrepresentanter. Vi har også, 
som de fleste, fått medlemmer med flerkulturell bakgrunn og søker støtte til opplæring av 
disse. 

4: midler til å dekke husleie på treningssenter hvor vi har et lavterskeltilbud for våre 
medlemmer. 
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Vi deltar i et helse og rehabiliterings prosjekt hvor det er organisert trening med to 
personlige trenerer, hvor prosjektet betaler alt unntatt lokale. 

 

Forslag til tildeling: 
35000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av egne tillitsvalgte, 
b k d i k   lik  
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Norges Fibromyalgiforbund - Troms Fylkeslag 

Antall medlemmer: 348 

Org.nummer:993372048 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Marianne Jakobsen  

Vollen 17 A 

9408 Harstad 
Kontaktperson:  Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen 

Arnebyen 5 

9303 Silsand 
Telefon/epost:   48105359 /astorsdatter@outlook.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til opplæring av medlemmer og deltakelse i lærings- og mestringskurs 

Årsmøtet for  medlemmene i fylket kr 6000  

Forberedelse til landsmøte                kr 7000 

Organisasjonskurs                               kr 2000 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 145000 

Kortfattet søknadstekst:   
Søker på midler for opplæring og kursing av medlemmene i i Troms samt Likepersonsarbeid 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av medlemmer 
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Norges Fibromyalgiforbund - Nordland Fylkeslag 

Antall medlemmer: 435 medlemmer 

Org.nummer:977032466 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Selsbanegt. 19 B,  

8514 Narvik 
Kontaktperson:  Jorun Annie Bringsli,  

Buen 5 

8226 Straumen 
Telefon/epost:   90923958 /jorun.bringsli@sbnett.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til mestringsaktiviteter 

Mestringskurs: Hvordan få en bedre hverdag med FM 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
Takle dagene med stivhet, smerte og uoppllagthet.  

Få mer overskudd og styrke. 

Til trening. 

Gå turer. 

Ha fokus på kosthold.  

Svømming. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av medlemmer. 
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Norges Fibromyalgi Forbund, Finnmark Fylkeslag, NFF 

Antall medlemmer: 175 

Org.nummer:994974777 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Åsen 10.  

9510 Alta 
Kontaktperson:  Randi Moen Hansen,  

Åsen 10.  

9510 Alta 
Telefon/epost:   99694599 /Ra-moen2@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til opplæring av lokal- og fylkeslag. 

Kursing av lokallagene. organsisasjonskurs på Skaidi august 2016 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 250000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi ønsker å kurse flere av våre tillitsvalgt. Det kommer nye. 

Både i egen regi og gi tilskudd til at våre tillitsvalgt kan delta på forbundets kurs. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av medlemmer. 
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Norsk Cøliakiforening Nordland 

Antall medlemmer: 434 

Org.nummer:996819582 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 1110,  

8001 Bodø 
Kontaktperson:  Anne- Karin Grytvik,  

Haakon VII gt. 26 B,  

8003 Bodø 
Telefon/epost:   41 68 23 70 /akgrytvik@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid, opplæring og til drift av laget. 

Nordland er et langstrakt fylke. Vi reiser rundt for å holde bakekurs for medlemmer og kurs for nye 
bakeledere. Reiseutgiftene til kurs rundt i fylket er store. Vi prioriterer dette.  

Reiser til kurs sentralt må fylkeslaget også dekke selv.  

I 2016 kom bare reiseutgifter på ca 60000 kr. 

I tillegg kostet et foredrag av professor Halstensen ( en av landets fremste eksperter på Cøliaki og 
fordøyelsessykdommer) 16000 kr. 

Vi kjøper også inn utstyr til bakekursene. Vi anser kursene vi holder for nye og eldre medlemmer som 
viktig likepersonsarbeid. Maten er vår medisin. Og særlig baking er det nye og problematiske for 
medlemmene. Vi har økt medlemstallet siste året med 23 medlemmer. Skulle dere ønske ytterlige 
spesifisering eller andre opplysninger, vennligst ta kontakt. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi ønsker å intensivere og fortsette arbeidet med medlemsmøter, bakekurs, kursing av 
likemenn, informasjon og tilstedeværelse på større arrangement for voksne og barn. Det kan 
være idrettsarrangement m.m.  

Dessuten kursing av tillitsvalgte, der reiseutgiftene for oss er den største utgiften.  Selve 
kursene for tillitsvalgte finansieres av organisasjonen sentralt. Vi søker med dette om kr. 50 
000 til fylkeslaget for kommende år. 

 

Forslag til tildeling: 
30000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til likepersonsarbeid 
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Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms 

Antall medlemmer: 230 

Org.nummer:911897954 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Malmvegen 124 

9022 Krokelvdalen 
Kontaktperson:  Marit Simonsen 

Malmvegen 124 

9022 Krokelvdalen 
Telefon/epost:   92042307 /kjeaages@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 30000 

Tilskuddet gis til informasjonsarbeid og dekking av utgifter til medlemsmøter. 

Vi avholdt et medlemsmøte hvor vi hadde fått inn sosionom og foredragsholder fra NCF som holder 
lærings og mestringskursene i Helse Nord. Sosionomen startet møtet med å fortelle om 
medlemmenes rettigheter i forhold til sykdommen. I tillegg mye spørsmål fra salen. Deretter pause 
med kaffe og mat. Foredragsholder fra NCF avsluttet møtet med å holde et Lærings- og Mestrings 
foredrag. Mye spørsmål her også, så møtet varte 1 time lenger enn planlagt. Veldig bra! I tillegg 
barnetreff og bakekurs for barn, noe som helt klart skal gjentas! 

I september deltok vi 2 dager på SMAK-festivalen, hvor vi solgte egenprodusert, glutenfri mat. I 
tillegg bidro med informasjon og kursing. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
Deltakelse på Smak-festivalen med egenprodusert, glutenfri mat. I tillegg stand med 
informasjon og kursing av personer med glutenintoleranse eller andre matallergier. Dette 
anser vi som veldig viktig, da det er lite glutenfritt på denne festivalen. Viktig å få frem 
alvorligheten i denne sykdommen.  

I tillegg ønsker vi å arrangere barnetreff både i Tromsø og i Harstad, pluss bakekurs for barn 
både i Tromsø og Harstad. 

 

Forslag til tildeling: 
30000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til likepersonsarbeid 
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Norsk Forbund for Svaksynte 

Antall medlemmer: 265 

Org.nummer:976294971 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Enebakkveien 457 

1290  Oslo 
Kontaktperson:  Tharald Beck,  

Enebakkveien 457,  

1290 Oslo 
Telefon/epost:   90967506 /tharald@svaksynte.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til likepersonsarbeid. 

NFS har hatt møte i Alta hvor det er informert om ulike tiltak samt. Undervist i likepersons 
aktiviteter. 

Frank Simonsen som er leder i NFS er fra Alta og gjennomførte møte.  

Møtet ble kunngjort i Alta posten på forhånd. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
NFS søker om midler til flere møter i nord- Norge i 2017. Tema vil være brukermedvirkning i 
komunene. NFS ønsker møter i Nordland, Troms og Finnmark. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis forutsatt at opplæring av 
b k    
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Norsk forbund for utviklingshemmede Nordland fylkeslag 

Antall medlemmer: 643 

Org.nummer:975743624 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 843 

8001 Bodø 
Kontaktperson:  Barbara Priesemann 

Bannatynesv. 17 

8622 Mo i Rana 
Telefon/epost:   90890249 /bpriesem@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 25000 

Tilskuddet gis til å arrangere kurs "kropp, identitet, seksualitet" og til deltakelse på konferanse om 
Samhandlingsreformen i åaril 2016. 

NFU Nordland fylkeslag mottok kr. 25000 til gjennomføring av kurset " Kropp, identidet, seksualitet" 
for ungdommer med utviklingshemning på Helgeland i samarbeid med Voksenhabiliteringen i 
Nordlandssykehuset. Kurset måtte av organisatoriske grunner utsettes til første kvartal 2017 . 
Midlene er derfor ikke brukt så langt. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
NFU  Rana lokallag vil avvikle seminar om barnepalliasjon i samarbeid med Termik Rana, 
Rana kommune (Helse- og sosialavdelingen) og Nord Universitet i mars 2017. Seminaret vil 
ha fokus på palliasjon - lindrende behandling av barn og ungdom som grunnet omfattende 
funksjonsnedsettelser ikke kan gi uttrykk for smerte og ubehag gjennom tale- eller 
tegnspråk. Målgruppe for seminaret er pårørende (foreldre og søsken), tjenesteytere i 
kommunene på Nord-Helgeland samt studenter på Nord Universitet Campus Rana.  
Hovedinnleder vil være Natasha Kjærstad Pedersen, leder i Foreningen for barnepalliasjon 
(www.barnepalliasjon.no) 

 

Forslag til tildeling: 
25000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til seminar om barnepalliasjon 
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Norsk Forbund for Utviklingshemmede,  

Troms fylkeslag 

Antall medlemmer: 244 

Org.nummer:983419011 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  NFU Troms Fylkeslag 

v/ Anne Marie Bakken 

Dalsnes 

9475 Borkenes 
Kontaktperson:  Svein Jensen 

Holmenveien 107, Solli 

9303 Silsand 
Telefon/epost:   97977868 /svein.n.jensen@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 25000 

Tilskuddet gis til drift av foreningen 

- Lokallagsledersamling 

- Styremøter 

- Årsmøte 

- Landsmøte 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 60000 

Kortfattet søknadstekst:   
- Samling av lokallagsledere for faglig påfyll og motivasjon 

- Besøke lokallagene, da flere lokallag sliter 

- Styremøter 

- Årsmøte 

 

Forslag til tildeling: 
25000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget. 
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Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 

Antall medlemmer: 450 

Org.nummer:879333032 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 

CO/ Line Blålid 

Blålida 

6718 Deknepollen 
Kontaktperson:  Line Blålid 

Blålida 

6718 Deknepollen 
Telefon/epost:   +4740498099 /leder@eds-foreningen.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis på deltakere fra helseregion nord til deltakelse på lærings- og mestringskurs. 

Det ble gjennomført et stort kurs i likepersonarbeid. 

Kurset ble holdt av en gestalth terapist. 

Målet for kurset var å undervise likepersonene i  

tankesett og handlingsmønster, videre hvordan dette 

kan aktivt brukes som et hjelpemiddel i arbeidet 

som likeperson. Kurset gikk over tre dager og 

inneholdt både gruppearbeid og mestringsoppgaver. 

Kurset ble hold av Gesthalt terpist Henrik Haug Haslum 

Kurset kostet ca 81 000 totalt det var 3 deltagere fra Helse Nord og vi mottok 20 000 kr. 

Kurset kostet totalt 76902 kr 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker midler til å gjennom kurs for brukere fra region 

Nord. Kurset er tenkt et faglig mestringkurs med profesjonelle kursholdere. 

Kurset skal avholdes over en helg. Vi ser det er viktig at brukere har korrekt  

kunnskap om sin egen diagnose. Ved å tilegne seg  
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faktakunnskap blir hverdagen enklere å takle med en sjelden 

diagnose. Med fakta kunnskap forsvinner fryktbaserte vaner som er begrensende i livet. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis på lærings- og mestringskurs 
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Norsk Forening For Nevrofribromatose, Nordland, Troms og Finnmark 
Fylkeslag 

Antall medlemmer: 56 

Org.nummer:993821969 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  NFFNF Norland, Troms og Finnmark Fylkeslag 

v/Mai-Britt Bråthen 

Postboks 179 

9335 ØVERBYGD 
Kontaktperson:  Mai-Britt Bråthen 

Postboks 179 

9335 ØVERBYGD 
Telefon/epost:   95817528 /mai.braathen@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis på lærings- og mestringskurs. 

Drift: 

Godtgjørelse styremedlemmer: 2400,- 

Kontorrekvisita: 699,- 

Prosjekt: 

Reisekostnader samling: 70361,- 

Oppholdskostnader samling: 52933,- 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 104500 

Kortfattet søknadstekst:   
Ønsker å støtte medlemmene for å få de med på aktivitet i regi av foreningen. Drive 
opplæring og info til medlemmene for å få mer aktive medlemmer så vi kan drive med 
aktivitet i fylkene. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis på informasjon og opplæring av 

dl  
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Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens, 
Nord-Norge 

Antall medlemmer: 23 

Org.nummer:916330871 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  c/o Tonje Hapalahti 

Mobrinken 2 

9517 ALTA 
Kontaktperson:  c/o Tonje Hapalahti 

Mobrinken 2 

9517 ALTA 
Telefon/epost:   95963599 /nord-norge@nofus.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersonarbeid i Region Nord 

Nofus Nord-Norge har vært aktive med å spre informasjon om Nofus på aktuelle behandlingssteder i 
Troms og Finnmark. Fordi medlemmene i regioner bor spredt har det vært vanskelig å få til fysiske 
møter. Medlemmene i interimstyret har vært i kontakt med helsepersonell i Alta, Tromsø, Harstad og 
Narvik for å planlegge aktivitet.  Det har blitt delt ut brosjyrer og medlemsblad (flere ganger i løpet av 
året) rundt omkring på forskjellige legesenter, hos fysioterapeuter, på fødestuer m.m. i Alta, Tromsø, 
Harstad og Narvik. Interimstyret har et nytt planleggingsmøte i i november/desember for å planlegge 
aktiviteten for 2017. Sykdom og studier har satt begrensninger på aktiviteten som opprinnelig var 
planlagt for 2016, men alle styremedlemmene har fått økt kunnskapen sin betraktelig når det angår 
det å være likepersoner, styremedlemmer og organisasjon. Dette ved å delta på 2 likepersonskurs, 
landsstyremøte, landsmøte og sentralstyremøte. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
Driftsmidler. Interimstyret i Nofus Nord-Norge bor på ulike steder i regionen. For å kunne 
treffes for planlegging av aktivitet må en eller flere av styremedlemmene reise. Store 
avstander gir kostbare reiser. En del av møtevirksomheten foregår på Skype. Søker om 
10.000 kr. 

Nofus har vært i kontakt med KIB på UNN for å få til et samarbeid om mestringskurs for 
pasienter med kronisk blæresmertesyndrom. KIB har tidligere ønsket et slikt samarbeid, men 
den gang hadde ikke Nofus økonomiske midler til dette. Søker om 30.000 kr. Midler til 
foredragsholdere UNN ikke har selv (ernæringsfysiolog), (honorar og reise: 2000 kr + 3000 
kr). Reise likepersoner 6000 kr. Middag og sosialt samvær kursdeltakere og ansvarlige 9000 
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kr. Informasjonsdag for helsepersonell. Å leve med inkontinens, IC og sengevæting (reiser 
10.000 kr). 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av laget 
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Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte,  NORILCO Troms 

Antall medlemmer: 250 

Org.nummer:984363826 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 756 

9256 Tromsø 
Kontaktperson:  Jostein Sandvik 

Bakken 8 

4817 His 
Telefon/epost:   47247561 /jostein.sandvik@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs. 

Mestringskurs høsten 2016 på Sommarøy hotell 

Deltakelse på Representantskapsmøtet høst 2016 

Deltakelse på besøkersamlinger vår 2016 

Deltakelse på regional samling i Kreftforeningen  i Bodø høst 2016 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi sliter med kontakten med helsepersonell i forhold til vår likepersontjeneste. Og vil derfor 
prøve å få til samarbeidsmøter med avdelingssykepleierere og andre på de avdelingene på 
sykehusene som operere og anlegger stomier og som opererer mage- og tarmkreft. Evt. 
midler fra helseforetaket vil bli brukt til å arrangere en fagdag hvor vi inviterer målgruppen 
og hvor vi ved bruk av ressurspersoner få opplyst om hvor viktig dete er at noperert får 
kontakt med en likeperson. En person som har gått gjennom dett før. Trenger penger til 
lokalleie, resurspersoner, bespisning o.l. 

Det søkes også om midler for å delta på sentrale og regionale møter og kurs . 

Det søkes også om deltakelse på Ungdomsleire. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til samarbeidsmøter mellom brukere og 
h l ll 
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Norsk forening for stomi- og reservoaropererte, 

NORILCO Finnmark 

Antall medlemmer: 110 

Org.nummer:991288627 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Norilco Avd. Finnmark 

v/Arvid Pleym 

Nyborg 

9840 Varangerbotn. 
Kontaktperson:  Arvid Pleym 

Nyborg 

9840 Varangerbotn 
Telefon/epost:   +4741100940 /arvid.pleym@nesseby.kommune.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 20000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om tilskudd for å kunne dekke deler av deltakeravgift og reise for ungdommer på 
ungdomsleir og det samme for de som ønsker å delta på + 35 samling. 

Norilco har fått inn en ny pasientgruppe som heter mage/tarmkreft. Vi satser nå på å 
utdanne likepersoner med denne bakgrunnen i tillegg til de med stomi og reservoar.  

Vi planlegger nå å få i gang likepersons grupper i 4 kommuner i Finnmark. Først ute er 
Hammerfest, deretter blir det i Alta, Porsanger og Sør Varanger. Disse gruppene skal være 
ett tilbud til våre medlemmer i områdene, men vi ønsker også å være et tilbud de som er 
inne på sykehusene i Finnmark. 

Vi ønsker at tilskuddet skal kunne være med på å få i gang disse tilbudene. 

Norilco Finnmark har minst ett medlemsmøte i året hvor vi inviterer våre medlemmer til 
samling med diverse temaer innenfor vårt område. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til likepersonsarbeid 
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Norsk forening for stomi- og reservoaropererte, 

NORILCO Nordland 

Antall medlemmer: 336 

Org.nummer:890432832 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  NORILCO Nordland 

Postboks 512 

8001 Bodø 
Kontaktperson:  Hans Tore Larsen 

Prinsens gate 32 

8003 Bodø 
Telefon/epost:   45860305 /h-tolar@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 16000 

Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner. 

Midlene er brukt til medlemsaktivitet både i sør, midt og nordfylket. Det har vært avholdt temadager 
om stomi, motviasjonsforedrag om hverdagshelse, medlemstreff m/julemiddag  og medlemsmøter 
hvor den gode samtalen rundt bordet har vært hovedsaken. På grunn av lange reiseavstander er det 
kostbart å arrangere møter ute i regionene, og sende våre likepersoner på kurs til Gardermoen. 
Styret har deltatt som kursleder på kurs for nyopererte i regi av Lærings- og mestringssenteret ved 
Nordlandssykehuset i Bodø. Vi har også markert verdens kreftdag sammen med Vardesenteret i 
Bodø. NORILCO Nordland inngår i likepersontjenesten ved Vardesenteret ved Nordlandssykehuset 
hvor en likeperson tar jevnlige vakter. Vi har utdannet flere nye likepersoner som har deltatt på kurs i 
regi av NORILCO.  

Vi har hatt møter med helsepersonell både ved Helgelandsykehuset i Mo i Rana og ved 
Nordlandsykehuset i Bodø. Brosjyrer og kontaktinformasjon om NORILCO er delt ut på 
Nordlandssykehuset, Bodø, Helgelandssykehuset, Mo i Rana, Rehabiliteringsavdelingen i Bodø 
kommune og ved Nordtun Rehabilitering.  

Styret jobber nå med å få etablert en ungdomsgruppe som skal knyttes til NORILCO Nordland. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 60000 

Kortfattet søknadstekst:   
NORILCO Nordland vil benytte tilskuddet til medlemsaktivitet. Vi vil fortsette med å ha 
medlemsmøter i nord, midt- og sørfylket hvor ulike temaer tas opp. Vi skal også i 2017 bruke 
midler på motivasjonskurs for likepersoner, være kursleder på Lærings- og mestringskurs 
sammen med Nordlandssykehuset, og informere om NORILCO til helsepersonell og andre.  
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Det er viktig å jobbe for å rekruttere unge personer som brukerrepresentanter. Vi har derfor 
startet et arbeid med sikte på å få etablert en ungdomsgruppe i NORILCO Nordland. Denne 
regner vi med er etablert ved årsskiftet, og det innebærer at noe av tilskuddet fra Helse Nord 
skal benyttes til skolering av styret i ungdomsgruppa og til aktivitet for ungdommene i 
NORILCO Nordland. Vi vil også benytte tilskuddet til skolering av likepersoner med sikte på å 
gi tilbud til vår nye medlemsgruppe, personer med mage-og tarmkreft. 

 

Forslag til tildeling: 
20000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til motivasjonskurs for likepersoner og 
l i   i k  
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Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag 

Antall medlemmer: 1829 

Org.nummer:971 515 821 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Storgata 48,  

8006 Bodø 
Kontaktperson:  Marianne P. Brekke 

Granveien 34 A 

8209 

Fauske 
Telefon/epost:   90752651 /nordland@revmatiker.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 75000 

Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget og til å bygge opp BURG i Nordland . 

Vi mottok kroner 75000 

Disse er disponert på følgende måte: 

Til fylkesleddet: 55 000 kroner. 

Til lokallagene i fylket: 20 000 kroner. 

Fylkesleddets rapportering: 

10 000 ble  brukt på på Barn og unge. Ble brukt på familiesamling med informasjon og mestringskurs 
for pasienter og pårørende. 

30 000 ble brukt på lønn til fylkessekretær. 

15 000 ble brukt på kurs - opplæring, deltakelse, brukermedvirkning og egen informasjon og 
opplæring og mestringskurs.  

Rana revmatikerforening: 5000 kroner som er brukt på foredrag om inspirasjon til trening. Har leid 
inn foredragsholder til kurs i Rana.  

Bodø revmatikerforening: 5000 kroner som er brukt på aktivt likepersonsarbeid i Bodø 
terapibasseng.  

Narvik og omegn revmatikerforening: 3000 kroner som er brukt på aktivt likepersonarbeid i sal og 
basseng. 

Andøy revmatikerforening: 5000 kroner som ble brukt på kurs i mestring av egen helse. Fokus på 
forebygging og rehabilitering av egen kropp. Fikk også utlevert selvhjelpsprogram som deltakerne 
kan bruke hjemme. 

Sortland revmatikerforening: 2000 kroner som er brukt på aktivt likepersonsarbeid i Sal med fokus på 
egen mestring. 
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__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 900000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi søker om midler til: 

Kurs/opplæring av brukerrepresentanter 

1)Egen opplæring av disse med et helgekurs 

2) Organisering av brukerrepresentanter på Revma-skolen. Informasjon/stand på 
poliklinikkene. deltakelse på lærings og mestringssenteret og deltakelse på Helse Nords 
regionale konferanse i revmatologi og FFO sine kurssamlinger. 

3) Vi arrangerer: Datakurs (helgekurs), kurs for tillitsvalgte, opplæring styret i arbeid og ulike 
verv. Styreseminar med planlegging og opplæring av nye tillitsvalgte/fylkessekretær. 

Mestringskurs, likepersonskurs/samling og instruktørkurs for basseng og sal og 
mestringskurset sykt-aktiv. Alle er helgekurs. Vi holder kurs for helsepersonell. Vi har en 
egen informatør: Ingrid Nordhei har foredrag for helsepersonell og studenter. 

4) Rekruttering av unge voksne. De som er for gamle for BURG Nordland, men som ikke faller 
inn i de typiske aktivitetene i NRF. Skal etablere tilbud for dem i lokallag og fylkeslag. Kurs for 
valgkomiteen med fokus på rekruttering av unge og mennesker med flerkulturell bakgrunn 
som brukerrepresentanter og likepersoner.  

5) Opplæring av egne tillitsvalgte. Delta på eksterne kurs i NRF, FFO, Funkis og helse nord. 

6) 7 styremøter, Reiseutgifter med dem og representasjon i fylket og regionen. 

7) Tiltak i lokallagene: Fauske og Sørfold: opplæring av innstruktører og 
brukerrepresentanter, Vefsn: Mestring i terapibasseng, Bodø: tilskudd til aktivitetsbasert 
likepersonsabeid, Rana: Mestring med kosthold- middelhavskost. Narvik og omegn: utgifter 
til egne opplæring og mestringskurs. 

 

Forslag til tildeling: 
75000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til brukeropplæring, lærings- og 

i k   il k dd il l k ll  
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Norsk Revmatikerforbund Finnmark Fylkeslag 

Antall medlemmer: 664 

Org.nummer:993317691 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 1453,  

9506 ALTA 
Kontaktperson:  Gunvor Kjelsberg,  

Postboks 1453,  

9506 ALTA 
Telefon/epost:   91532903 /leder.fi@revmatiker.org 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 75000 

Tilskuddet gis som driftstilskudd, informasjonsarbeid og medlemspleie. 

BURG Finnmark har søkt direkte til oss og vi ber om at midler til å drifte ungdomsforeningen 
tildeles fra fylkeslaget 

Vi har brukt midlene vi fikk til drift, til informasjon og til medlemspleie. Vi har driftsutgifter til leie av 
kontor til ca. 2 200,- pr. måned, vi har telefon og datautgifter til ca. 1 500 pr. måned og vi har ansatt 
fylkessekretær i 50 % stiling. I tillegg har vi hatt diverse kurs og aktiviteter for våre medlemmer, blant 
annet tre yogakurs, mestringstur over vidda, gratis badevaktkurs i Alta helsebad, og gratis 
informasjonsforedrag om betennelsesdempende mat i tre kommuner; Alta, Vadsø og Kirkenes. Vi 
håper også at vi innen utgangen av året har fått gjennomført 2 kurs for de av våre medlemmer som 
ikke behersker bruk av pc, der målet er at de skal kunne bruke elektroniske tjenester som e-resept, 
kjernejournal og bruke enkle tjenester på internett. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 400000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi ønsker å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bedre helse og en bedre hverdag for 
våre medlemmer. Vi har ansatt fylkessekretær i 50 % stilling og med 6 lokallag og 700 
medlemmer er det ikke nok midler i lokallagene til å betale lønn og kontorutgifter, vi er 
derfor avhengige av å få støtte for å kunne fortsette vårt arbeid. Vi planlegger mange nye 
aktiviteter; slik som flere yogakurs, kostholdskurs, kurs i pc og nettbrett og likepersonkurs 
slik at våre medlemmer får økt kunnskap om egen helse og gjennom dette kan få en bedre 
hverdag. Lokallagene våre sliter også med dårlig økonomi og spesielt viktig er det å få økt 
satsning på varmebasseng og instruktører til dette. Med lang reisevei, og store kostnader 
knyttet til flybilletter og overnatting vil det meste av kurs og aktiviteter for våre medlemmer 
være kostbart 

 

Forslag til tildeling: 
75000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til brukeropplæring, lærings- og 
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Norsk Revmatikerforbund Troms fylkeslag 

Antall medlemmer: 1205 

Org.nummer:980731103 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Ringveien 99,  

9018 Tromsø 
Kontaktperson:  NRF Troms fylkeslag  

v/Peter Andre Jensen,  

Ringveien 99,  

9018 Tromsø 
Telefon/epost:   959 69 543 /paj@revmatiker.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 75000 

Tilskuddet gis til opplæring og skolering av tillitsvalgte, likepersoner og støtte til likepersonsarbeid, 
samt deltakelse på kurs for medlemmer. 

Det forutsettes at NRF Troms tildeler lokallagene i tråd med søknaden. 

Brukermidler fra Helse Nord benyttes til å støtte/dekke NRFs aktiviteter i fylket, samt deltagelse på 
kurs og konferanser arrangert av andre aktører, som f.eks brukerkonferanser i regi av Helse Nord. 

I 2016 har tilskuddet fra Helse Nord vært benyttet til: 

Likepersonsarbeid i Målselv og Bardu: kr 2500,- 

Likepersonsarbeid i Finnsnes og omegn: kr 2500,- 

Deltakelse på brukerkonferanser i regi av Helse Nord, kr 5000 

Opplæring av egne tillitsvalgte i NRF Troms: kr 2000 

Egne kurs/konferanser arrangert av NRF Troms: 

Konferanse forskning/mestring av revmatisk sykdom, februar 2016 i Tromsø: kr 20.000 

Utdanning av frisklivsagenter/aktivitetsledere i NRF, oktober 2016 på Finnsnes: kr 3.000 

Kurs om kosthold for revmatikere i Tromsø, Harstad, Målselv og Nordreisa, kr 10.000 

Mestringskurs/konferanse for personer med Lupus, Sjøgren, Fibromyalgi, Sklerodermi (overført fra 
2016 til 2017), kr 30.000 

NRF i Troms har satt av noe av årets tilskudd til en stor konferanse med fokus på mestring av 
diagnosene sjøgren, lupus, fibromyalgi og systemisk sklerose som arrangeres av NRF Troms i Tromsø 
februar 2017. Dette blir en stor og svært kostbar konferanse med mange deltakere fra hele landet, 
og for å kunne gjennomføre dette tiltaket er noe av brukermidlene fra 2016 derfor overført til 2017. 
Brukermidlene fra Helse Nord er helt avgjørende for at fylkeslaget skal ha mulighet til å gjennomføre 
dette løftet for denne pasientgruppen. 
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__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 275000 

Kortfattet søknadstekst:   
Tilskuddet fra Helse Nord skal i 2017 brukes til å støtte deltakelse på/finansering av følgende 
tiltak: 

Grunnkurs for brukermedvirkere, kr 30.000 

Utdanning av brukerrepresentanter i forskning, kr 20000 

Grunnkurs for nye likepersoner, del 1 og del 2, kr 30000 

Mestringskurs/konferanse for personer med Lupus, Sjøgren, Fibromyalgi, Sklerodermi, kr 
30000 

Mestringskurs med tema Lavfodmap, kr 20.000 

Mestringskurs med tema Fatigue, kr 20.000 

Likepersonsarbeidet i lokallagene i NRF Troms: Tromsø, Harstad, Finnsnes, Målselv/Bardu, 
Bekhterevforeninga, Nordreisa, Skånland, kr 35.000 

Støtte til oppstart av likepersonsarbeid i Kvæfjord og Kåfjord, kr 10.000 

Likepersonsarbeidet i fylkeslaget: kr 5000,- 

Koordinering av likepersonsaktiviteter i fylket, kr 5000 

Utdanning av frisklivsagenter/aktivitetsledere, kr 20.000 

Utdanning av flere treningsinstruktører i Troms, kr 40.000 

Opplæring av egne tillitsvalgte, kr 10.000 

 

Forslag til tildeling: 
75000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til brukeropplæring, lærings- og 
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Norsk Tourette Forening Troms Fylkeslag 

Antall medlemmer: 55 

Org.nummer:916931018 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Lidskjalvvn 16 

9019 Tromsø 
Kontaktperson:  Charlotte Engstad 

Lidskjalvvn. 16 

9019 Tromsø 
Telefon/epost:   91198286 /charlotte@atelierstellaria.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 10000 

Kortfattet søknadstekst:   
NTF Troms ble stiftet i mars i år fordi det ikke fantes et fylkeslag i NTF i Troms, det nærmeste 
er Bodø/Nordland. Det er et stort behov for mennesker med Tourette syndrom (TS) å treffe 
andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og øke kunnskap om sykdommen. TS og 
tilleggsvanskene som angst, OCS og ADHD kan være svært hemmende og 
funksjonsnedsettende og det medfølger et sosialt stigma i mange tilfeller. Per nå har fire 
medlemmer deltatt på likepersonkurs og vi ønsker å drive et utstrakt likepersonarbeid. 
Likepersonenes kompetanse dekker både barn, ungdom og voksne med TS. Vi ønske å 
gjennomføre likepersonaktiviteter av forskjellig karakter, som foreldrekafe, treff for ungdom 
med TS og aktiviteter for barn med TS, samt familiesamlinger. Videre vil vi bruke tid på å 
rekruttere ungdom/unge voksne som brukerrepresentanter og likepersoner. 

Spesielt viktig synes vi det er å nå ut til de fremmedkulturelle miljøene i Troms. I en del 
innvandrergrupper er funksjonshemninger i mange tilfeller fortsatt stigmatiserende på en 
helt annen måte enn hos den norske majoritetsbefolkninga, og nevrobiologiske sykdommer 
som TS vil kunne oppfattes som en tilstand som må gjemmes bort for ikke å kaste skam over 
slekta. Vi ønsker derfor å nå ut til disse gruppene og rekruttere likepersoner derifra. 

Som nystartet forening er det viktig å få skolert styremedlemmer og vi ønsker også å søke 
om midler for å kunne sende styremedlemmer til konferanser om TS som arrangeres sentralt 
av enten NTF, Statped eller NEVSOM. 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring styremedlemmer 

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
09FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 110



2016/219-97 
1 

Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag 

Antall medlemmer: 122 

Org.nummer:914263158 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  NTF, Nordland fylkeslag 

v/ Ingeborg Strupstad 

Åsveien 13 

8890 Leirfjord 
Kontaktperson:  Ingeborg Strupstad,  

Åsveien 13,  

8890 Leirfjord 
Telefon/epost:   41272660 /ingeborg@dmisi.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 25000 

Tilskuddet gis til deltakelse på kurs/konferanser for medlemmer. 

Vi har i år (2016) fått innvilget kr. 25.000,- i tilskudd fra Helse Nord. Tilskuddet var forutsatt brukt til 
kurs/konferanse for medlemmene, og vi hadde planlagt å bruke midlene til et foredrag med Eric 
Donell - som selv har Tourettes syndrom og ADHD. Foredraget var planlagt som en del av et større 
arrangement på Helgeland den 13. og 14.august 2016. Pga av alvorlig sykdom og dødsfall i nær 
familie hos hovedansvarlig, hadde vi ingen mulighet til å få gjennomført dette og arrangementet ble 
avlyst. Vi har i kontakt med Brite Jacobsen fått tillatelse til å overføre pengene til 2017, under 
forutsetning av at midlene benyttes som forutsatt innen utgangen av mai 2017. Andre planlagte 
arrangementer går som planlagt i tillegg til dette foredraget. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 80000 

Kortfattet søknadstekst:   
I tillegg til små og større arrangement med vekt på likepersonarbeid, mestring og 
opplevelser for våre medlemmer, ønsker vi i 2017 å ha fokus på å gi medlemmene våre (og 
andre) kjennskap til og kunnskap om Tourettes syndrom (TS), ledsagende tilstander. Dette 
ønsker vi å gjøre ved å invitere til foredrag med svært dyktige foredragsholdere som selv har 
TS og ledsagende tilstander. Vi har tidligere arrangert foredrag med Pelle Sandstrak med 
stort hell for noen år siden, og ønsker å kunne gjenta dette. Pelle ører og berør, og han 
appellerer til både større barn, ungdom og voksne med TS, deres familier og andre (annen 
familie, lærere og andre knyttet til familiene). Vi vet at våre medlemmers livskvalitet og 
følelse av mestring øker med økt kunnskap og egne diagnoser og i møte med andre med 
samme utfordringer. 

Vi ønsker også å kunne arrangere et kurs for egne medlemmer, lærere og andre innen ulike 
helsetjenester om TS, ledsagende tilstander og utfordringer/tilrettelegging i skole. Her 
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ønsker vi å bruke foredragsholder Håvard Tjora og ansatte i Stat.Ped. Vi vet at mange 
barn/unge og deres familier har store utfordringer i møte med skole - både i forhold til 
kunnskap om diagnosene og forståelse for og behovet for tilrettelegging som faktisk 
fungerer. Vi arrangerte i samarbeid med BUP Ytre Salten en konferanse i Bodø innenfor 
dette temaet i april 2015, og ønsker nå å kunne Gjenta dette med et lignende kurs (i litt 
mindre format) på Helgeland eller i Lofoten/Vesterålen. Denne gangen tenker vi å kjøre 
arrangementet alene. (Vi har arrangert større kurs alene også tidligere.) 

 

Forslag til tildeling: 
25000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring i mestring og 
lik b id 

Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
09FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 112



2016/219-19 
1 

Porfyriforeningen i Nordland 

Antall medlemmer: 47 

Org.nummer:913758412 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  leder porfyriforeningen i Nordland PIN 

Merete Johansen 

Junkerdal 

8255 Røkland 
Kontaktperson:  Merete Johansen 

Junkerdal 

8255 Røkland 
Telefon/epost:   41642125 /Merete.johansen@bodo.kommune.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 150000 

Kortfattet søknadstekst:   
Årsmøte 

Drift av foreningen 

Jobber målrettet med undervisning for yngre mennesker med porfyri. 

Bruker støtte - sjeldne sykdommer /pasient venn ( en å snakke med ) 

Bidra til forskning/ informasjon til nye medlemmer 

Informasjonsspredning til medlemmer med porfyri 

Legemiddel informasjon og trygderett 

 

Forslag til tildeling: 
10000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsspedring om porfyri 
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Prostatakreftforeningen Helgeland 

Prostatakreftforeningen Salten 

Prostatakreftforeningen Lofoten 

Prostatakreftforeningen Vesterålen 

Antall medlemmer: 315 medlemmer. 

Org.nummer:987013079 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  PROFO Salten, 

v/ Per Dalhaug, 

Stokkstein 23, 

8022 BODØ 
Kontaktperson:  Per Dalhaug, 

Stokkstein 23, 

8022 Bodø 
Telefon/epost:   92426583 /per.dalhaug@signalbox.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 36000 

Tilskuddet gis til opplæring av helsepersonell, kurs for medlemmer og likepersonopplæring. 
Midlene fordeles mellom de fire lagene. 

De 4 lagene i Nordland fikk kr. 36.000,- fra Helse Nord for 2016. 

Midlene er brukt i h.h. til søknad.  Revidert regnskap for 2016 for de 4 laga vil bli sendt inn før neste 
søknad. 

Som tidligere går tilskuddet med til likepersonopplæring, opplæring av tillitsfolk. septemberaksjonen, 
informasjon til helsepersonell. Informasjon til befolkning i fylket i.f.m. åpne møter med innleide 
foredragsholdere. 

Vi ser at informasjon om prostatakreft ut til befolkningen er meget viktig. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
Som nevnt i punktet om de midler som er brukt i f.m. søknad for 2016, vil de samme gjelde 
for årets søknad. 

Det ble i okt./nov. holdt kurs på LMS ved Nordlandssykehuset, Bodø for 
prostatakreftrammede og pårørende, i 
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Nordland. Et slikt kurs planlegges også høsten 2017. Lagene har utdannet flere likepersoner 
som bl.a. går vaker på Vardesenteret, NLSH. Behovet for likepersoner er fortsatt stort og vi 
vil prøve å utdanne flere i 2017. Tillitsfolk og medlemmer deltar på lokale, regionale og 
sentrale møter og kurs i foreningsregi. Her blir ofte eksterne aktører hentet inn som 
forelesere. 

Alle 4 lokallaga er registret i Brønnøysundregisteret: 

PROFO Helgeland      994 069 268 

PROFO Salten             987 013 079 

PROFO Lofoten          997 640 691 

PROFO Vesterålen     915 189 954 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringskurs og 
lik l i  Midl  f d l  ll  d  fi  
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Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag 

Antall medlemmer: Ca 35 

Org.nummer:994668064 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Laksefjordgaten 34B 

9750 Honningsvåg 
Kontaktperson:  Ole Hartvik Jenssen 

Laksefjordgaten 34B 

9750 Honningsvåg 
Telefon/epost:   90867665 /o-jen@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 10000 

Tilskuddet gis til informasjonsarbeid og kursvirksomhet. 

Deltakelse på landsmøte, og samlinger i regi av Prostatakreftforeningen. Deltatt på kreftforeningens  
samlinger for likepersoner og lokallagsledere i Finnmark Troms og Nordland.. Deltatt og medvirket til 
åpen møte i Alta om Arv og Kreft ligger det i genene?  

Foreleser fra Nina Strømsvik medisinsk genetisk avdeling Unn. Deltatt på folkemøte i Tromsø  1 
november med forelesere Onkolog Sigve Andersen og Onkolog  Sophie D Fosså. Deltatt og skal videre 
delta på Møteplassen  for kreftrammede og pårørende  både i Alta og Honningsvåg med hovedfokus 
på menn og kreft og spesielt på prostatakreft 

Profo Finnmark mistet to sentrale aktive personer i 2016. Som ny ledere og med store avstand til 
fleste medlemmene blir det 40 mil kjøring til styre/medlemsmøtene i Alta. Det jobbes aktivt for å 
kunne finne et naturlig samlingspunkt  som Skaidi for å nå flere av medlemmer og rekruttere nye og 
gi god hjelp og informasjon. 

Finnmark er et stort fylke og vi har ingen felles kontakt med Øst-Finnmark. En mulighet for å kunne 
nå Øst Finnmark er å dele opp Finnmark i to avdelinger en Vest og en Øst. Dette ønsker vi og jobbe 
med da vi er over 400 i Finnmark med Prostatakreft. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
Opprette en avdeling av Profo i Øst- Finnmark  Nå flere medlemmer ved gjennomføring av 
styre/medlemsmøtene på ulike plasser. Samarbeidde mere og bedre med andre 
pasientforeninger. 

Tilskuddet fra Helse Nord har stor betydning for vårt arbeid da vi dekker et stort geografisk 
område. Med at vi ikke har en avdeling i Øst-Finnmark vil vi i 2017 jobbe for og få delt Profo-
Finnmark i en Avd.Øst og en Vest. Tilskuddet er også viktig i for og kunne annonsere  og 
gjennomføre åpne møter med sentrale dyktige forelesere. Dette er en av de måtene vi kan 
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nå flere av de med prostatakreft og deres pårørende. Det er også viktig og tema i 2017 mere 
samarbeid med andre pasientforeninger og likepersoner. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av fylkeslaget. 
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Psoriasis og eksemforbundet Troms 

Antall medlemmer: 230 

Org.nummer:984522622 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  v/leder Anne Berit Kolset 

Bjørkveien 2 

9325 Bardufoss 
Kontaktperson:  Edmund Sareussen 

Andslettveien 28 

9415 Harstad 
Telefon/epost:   48159513 /esare@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 35000 

Tilskuddet gis til opplæringsvirkshomet for nyoppretta ungdomsstyre. 

Vi mottok 35000 kr til opplæringstiltak for vår nystartede ungdomsgruppe. Som ledd i dette har vi 
gjennomført 2 helgesamlinger for ungdomsmedlemmene, en i Tromsø i april og en i Harstad i 
september. Ungdomsgruppa vår var med på disse og sto for organiseringen. Vi hadde også egne 
styremøter sammen med ungdomsstyret hvor vi gjennomgikk styrearbeid, roller, 
kasserer/regnskapsarbeid og sekretærjobben. 

Vi sendte også en representant og 2 observatører til Landsmøtet for PEF ung i Stavanger for å lære og 
bli inspirert. PEF ung arrangerte også medlemstur for ungdom til Liseberg og også der hadde vi 3 
deltakere. 

PEF Troms har sett det som viktig at ungdomsgruppa får venner og kontakter ellers i organisasjonen. 
Dette har selvsagt kostet mye. Helga i Tromsø kostet 59801 kr, men vi kombinerte samlingen med 
årsmøte for voksengruppa. Helga i Harstad kostet 30863 kr. Turen til Liseberg kom på 8544 kr og 
deltakelsen på Landsmøtet kostet 7068 kroner. Totalkostnad = 106276 kr. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
PEF Troms har vært offensiv i 2016, takket være støtten fra Helse Nord. Vi har satset på å få 
ungdomsmedlemmene i fylket til å bli kjent med hverandre og engasjert i det arbeidet vår 
organisasjon gjør for de som har hudsykdommer. Offensiven i 2016 har tæret på 
egenkapitalen og i år søker vi støtte til drift av voksen-gruppa med 15000 kr.  Vi fortsetter 
ungdomsarbeidet i 2017 og tenker at ungdomsgruppa sjøl skal få være arrangør for en 
helgesamling i Målselv Fjellandsby i mars. Alle ungdomsdeltakerne har jo hudsykdom sjøl og 
vi tror det er viktig at de samles og lærer/får tips av hverandre. Derfor blir det også et 
ungdomsarrangement 
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høsten 2017 i regi av PEF ung Troms (som ungdomsgruppa vår heter). Vi kommer også til å 
melde styremedlemmene i ungdomsgruppa på eksterne kurs i 
styrearbeid/organisasjonsarbeid, hvis slike kurs blir tilgjengelig neste år. Vi vil gjerne 
prioritere 25000 kr av søknadsbeløpet til ungdomsarbeidet. 

 

Forslag til tildeling: 
40000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis slik det er omsøkt - med 15.000 til 

k   25 000 il b   d  
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Psoriasis- og Eksemforbundet, Finnmark Fylkeslag. 

Antall medlemmer: 135 

Org.nummer:994540971 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Salheimsveien 11 

9603. Hammerfest. 
Kontaktperson:  Eva. Gebhardt. Sjøtun.                                                     9603. Hammerfest. 
Telefon/epost:   95960911 /geb-sjo@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 35000 

Tilskuddet gis til samarbeid med andre lag og foreninger og informasjonsarbeid 

Drift kr. 20.000.Reise kr.25.000 Diverse honorarer kr.19.000. Årsmøte kr.34.000  Kostnader til 
lokalforeningene kr 12.000. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 200000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vi ønsker å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bedre  helse og en bedre hverdag for 
våre medlemmer.Vi planlegger aktiviteter  som for eksempel kurs i PC og nettbrett, delta i 
likepersonkurs  og et kostkurs slik at våre medlemmer får økt kunnskap og gjennom dette en 
bedre hverdag. 

Lokallagene  våre sliter også med dårlig økonomi      Vi skal også avvikle Nord-Norges 
konferansen i 2017, i Tromsø( Nordland, Troms og Finnmark.) Finnmark skal arrangere 
konferansen. Med lange reiseveier og store kostnader  knyttet til flybiletter og overnattinger 
vil det bli kostbart for våre medlemmer. Vi skal også få igang aktiviteter for ungdommen , i 
Fylkeslaget, i håp om at noen overtar når vi går av med pensjon.                                 Ønsker 
også å ivareta de servis tilbudene  vi har Opplyningsvirksomhet ut mot våre medlemmer. 

 

Forslag til tildeling: 
37000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring av likepersoner og 
d l k l  å N d N  k f  
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RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

Antall medlemmer: RIO er ikke en medlemsorganisasjon. 

Org.nummer:983096077 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 6609 St. Olavs plass 

0129 Oslo 
Kontaktperson:  Jon Storaas. 

Sandertunet 129 

1400 Ski 
Telefon/epost:   99261078 /jon.storaas@rio.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 335000 

Tilskuddet gis til drift av interesseorganisasjonens arbeid i region nord. 

For 2016 fikk RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NOK 335 000. 

Vi har brukt midlene til å arbeide for bedre helsetilbud for ruspasienter i regionen, med et særlig 
fokus på bedre integrerte tjenester, kompetansedeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
og innhold i spesialisthelsetjenesten.  Midlene har gått til drift av organisasjonen, lønn til 
brukerrepresentant, organisering av frivillige, kursing av helsepersonell, kursing av 
brukerrepresentanter og reise. Viser til årsrapport for 2015 og årsrapport for 2016 ettersendes. 

__________________________________________________________________________________
Søknadsbeløp 2017: 500000 

Kortfattet søknadstekst:   
Vårt formål er å påvirke slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien tilbake til 
samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt 
integreringsprosess.  

Våre tilsatte i regionen skal:  

-bedrive opplæring av brukermedvirkere og likepersoner  

-kurse av helsepersonell  

-bidra til utvikling av gode samhandlingsarenaer  

-rekruttere minoriteter til brukerrepresentasjon for å motvirke diskriminering og sikre 
mangfold 

-bedrive påvirkningsarbeid på politiske og byråkratiske nivåer i departement og direktorat 

-delta i brukerråd/brukerutvalg på tvers av tjenestenivåer for å sikre integrerte og helhetlige 
behandlingsforløp 
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Forslag til tildeling: 
340000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av interesseorganisasjonens  

b id i i  d 
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Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen,  fylkeslag for Finnmark og 
Troms 

Antall medlemmer: 22 

Org.nummer:996830802 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen fylkeslag for Finnmark og 
Troms 

 ved Gunn-Bodil Aasland  

Kortbølgen 17A  

9017 TROMSØ 
Kontaktperson:  Alf Johan Øverli  

Platåveien 11  

9325 BARDUFOSS 
Telefon/epost:   95294647 /alfoverli@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 15000 

Tilskuddet gis til opplæringsvirksomhet knyttet til helgesamling høsten 2016 

I 2016 brukte vi tildelte midler til en faglig høstsamling over en helg på Haraldvollen i Målselv 26. -28. 
august. Hele det tildelte beløpet fra Helsenor ble brukt på leie av lokaler og forlegning. Medlemmene 
dekket selv reise som egenandel, samt at foreninga dekket resten av oppsparte midler. Vi hadde med 
en erfaren bruker som er svært sentral i arbeidet som utføres fra sentralforeningen i 
likepersonsarbeid, og som i tillegg er daglig leder i vårt sentralledd. Hun holdt foredrag rundt temaet 
"gi meg vinger som bærer", som er et arbeid med en modell for overgang fra barn til ungdom til 
voksen støttet av ekstrastiftelsen. I år er det laget en film rundt temaet som også har fått støtte fra 
samme stiftelse. Brukeren er en svært god rollemodeller for våre unge medlemmer som pga sitt 
handikap kan ha problemer rundt tilværelsen som ung og "annerledes", og det er derfor viktig å vise 
at det finnes alternativer som fører fram til et godt liv tross utfordringene. 

I tillegg hadde vi med en representant fra BOOTS apotek. Hun bidro med å vise fram nye og gode 
hjelpemidler samt at det ble gitt åpning for personlige samtaler med henne om stomihjelpemidler. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
RHYNORD planlegger en helgesamling høsten 2017. Vil ha med kompetanse som er høy i 
Norge på sitt område innen diagnosen, og som er villig og flink til å dele kompetansen. Slik 
kompetanse finnes sentralt i Ryggmargsbrokk- og hydrocepalusforeningen og ved TRS på 
Sunnås sykehus. Med tiltaket håper vi å oppnå at personer med diagnosen kommer seg mer 
ut, og våger å delta i forskjellige aktiviteter. I tillegg er det meget viktig for oss å skape en 
trygg ramme som gjør det mulig å utveksle erfaringer. 
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RHYNORD er en forening som omfavner Troms, Finnmark og Svalbard. Det er ikke så mange 
med diagnosen ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus i denne regionen, og det er derfor 
svært sjelden disse treffes utenom organiserte samlinger enten utført av helsevesenet eller 
en frivillig organisasjon. Det er vist i flere undersøkelser at det er viktig å treffe noen i sin 
egen situasjon, og for barna noen som er mer erfaren. Derfor er vårt tiltak viktig. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til lærings- og mestringsopplæring 

d  h l li  h  2017 
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Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

Antall medlemmer: 2000 

Org.nummer:997985745 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Mellomveien 50 

9007 Tromsø 
Kontaktperson:  Kirsti Fosshaug,  

Mellomveien 50 

9007 Tromsø 
Telefon/epost:   77672030 /kirsti.fosshaug@nhf.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 50000 

Kortfattet søknadstekst:   
SAFO gikk fra å være et forum til å bli en organisasjon med organisasjonsnummer 
21.09.2016. Vi består av 3 organisasjoner som sammen rekrutterer felles 
brukerrepresentanter til helseforetakene, NAV, kommunale, fylkeskommunale råd og utvalg. 
Siden SAFO er en liten paraplyorganisasjon er disse representantene ofte alene om å 
representere SAFO, og de føler seg ofte som «en ensom svale». Behovet for å møte andre 
representanter og diskutere/dele erfaringer er derfor stort. SAFO koordinator ønsker derfor 
å legge til rette for en jevn kontakt i nettverket slik at de skal bli trygge representanter som 
har gode innspill til rådsarbeidet. I tillegg ser vi det som viktig og kvalitessikre at alle evner å 
se helhetlig utover sine egne diagnoser og tilhørighet 

Med bakgrunn i dette ønsker vi å arrangere en erfaringssamling mai/juni 2017. Formålet er å 
jobbe med spørsmål og problemstillinger som skal få deltakerne til å bruke ervervede 
kunnskaper til å hjelpe seg selv og de andre. Det betyr at vi skal jobbe både individuelt og i 
grupper. Noen av spørsmålene som skal løftes fram er; Hva er status og funksjon i det rådet 
og utvalget som du sitter i? Hva ønsker du å utrette som brukerrepresentant, og hvordan 
kan du være tydelig på dine egne erfaringer samtidig som du tenker helhetlig? Hvordan kan 
du møte utfordringer på en konstruktiv måte? Hvilke forventninger tror du SAFO har til deg? 
Det vil også bli gruppearbeid hvor deltakerne hjelper hverandre med å løse praktiske 
oppgaver som eksempelvis komme med innspill til plantegninger og høringsuttalelser. 

 

Forslag til tildeling: 
50000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av SAFO-nord 
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Stoffskifteforbundet Region Nord 

Antall medlemmer: 824 medlemmer (totalt i hele organisasjonen 7023.) 

Org.nummer:981054121 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Stoffskifteforbundet Region Nord 

v/ leder Siri Elise Enoksen 

Djupvik 

8220 Røsvik 
Kontaktperson:  Økonomiansvarlig Venche Anita Fagereng 

Granliveien 27 

8406 Sortland 
Telefon/epost:   97766352 /venani-f@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis til drift og opplæring av tillitsvalgte 

Opplæring av tillitsvalgte for å gi de med kronisk sykdom en bedre mestring. 

Opphold:          kr 22 945 

Reiseutgifter    "   11 376 

Totalt                 kr 34 321 Innvilget tilskudd kr 20.000. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 40000 

Kortfattet søknadstekst:   
Informasjons/opplærings- og mestringskurs - samt opplæring og utøvelse av 
likepersonarbeid.  

Formål: Gi personer med stoffskifterelatert sykdom en bedre hverdag og mestring. 

 

Forslag til tildeling: 
25000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til informasjonsarbeid, 
lik l i   l i   i k  
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Troms parkinsonforening 

Antall medlemmer: 155 

Org.nummer:994358723 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Fjellskardal 

9056 Mortenhals 
Kontaktperson:  Ranveig Nilsen 

Fjellskardal 

9056 Mortenhals 
Telefon/epost:   95281002 /troms@parkinson.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 30000 

Kortfattet søknadstekst:   
Felles overnattingstur for Troms parkinsonforening og Harstad og omland parkinsonforening. 

Målsetninga for turen er å bedre samarbeidet mellom lokal-og fylkeslaget, og å knytte 
kontakter medlemmene seg imellom. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til samarbeidsmøte mellom Harstad og 
T  ki f i  M  å h  k k   
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Ups & Downs Nordland 

Antall medlemmer: 253 pr. 31.12.2015 

Org.nummer:993303305 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Ups & Downs Nordland  

v/Grethe Riber,  

Midnattsolveien 904,  

8016 Bodø 
Kontaktperson:  Grethe Riber,  

Midnattsolveien 904,  

8016 Bodø 
Telefon/epost:   99228362 /otto-kar@online.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 : 20000 

Tilskuddet gis til drift av foreningen. Tilskuddet skal ikke brukes til rent sosiale formål. 

Generell drift og dekning av driftsutgifter som porto, konvolutter, toner til skriver mv. Dekning av 
møterom og utgifter til foredragsholder i forbindelse med årsmøte og treff på Saltfjellet mars 2016. 

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 15000 

Kortfattet søknadstekst:   
Frivillig organisasjon for familier som har barn/unge med Downs syndrom. Vi er avhengig av 
midler og tilskudd for å kunne opprettholde aktivitet og arrangere treff og foredrag for våre 
medlemmer. Erfaringsutveksling mellom familiene er også viktig da det er store forskjeller 
mellom kommunene i Nordland. Vi prøver også å gi litt reisetilskudd slik at folk kan delta da 
Nordland er et langt fylke. Det er også viktig at søsken  til barn med spesielle behov for 
møtes. likepersonsarbeid. 

 

Forslag til tildeling: 
15000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til drift av foreningen. Tilskuddet skal 
ikk  b k  il  i l  f ål 
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Verdde 

Antall medlemmer: 7 

Org.nummer:918054286 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse:  Postboks 168 

9711 Lakselv 
Kontaktperson:  Svein-Roger Johansen 

Fossestrand 

9700 Lakselv 
Telefon/epost:   94142942 /srj@verdde.no 

__________________________________________________________________________________ 

Mottok midler i 2016 :  

__________________________________________________________________________________

Søknadsbeløp 2017: 635000 

Kortfattet søknadstekst:   
Verdde jobber med å rekruttere verdde-venner i flest mulig kommuner. Siden de fleste av 
oss har bakgrunn fra Finnmarksklinikken er det naturlig for oss å starte jobben i de fylkene 
som naturlig sogner til klinikken. Nordland, Troms og Finnmark. En verdde-venn kan være 
hvem som helst som føler at de har tid, motivasjon og et ønske om å hjelpe en person på det 
personlige plan i sin rehabiliteringsprosess. En samtalepartner, turvenn, motivator og en 
døråpner tilbake til et liv uten rus. Verdde-vennen skal fungere som en "døråpner" til 
hverdagslivet. Støtte og motivasjon fra flere enn det profesjonelle hjelpeappartet vi styrke 
mulighetene for vellykket rehabilitering. Dette vil 

også styrke brukerens selvfølelse. Midlene vi søker om skal brukes til å rekruttere verdde-
venner, fortelle dem om hvilke utfordringer brukerne står overfor og kurse dem om hva f.eks 
NAV kan bidra med, hvordan takle kriser og skape arenaer hvor verdde-vennene kan møtes 
og utveksle ideer og erfaringer som de har sett virke. 

 

 
Forslag til tildeling: 
5000 

Midlene forutsettes brukt til:  
 Tilskuddet gis til opplæring i likepersonsarbeid 
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Brukerorganisasjon
Søknads-

beløp 2017
Forslag til 

tildeling2017 Tildeling 2016
1 ADHD Norge
Finnmark fylkeslag kr 100 000,00 kr 40 000,00 kr 37 000,00
2 ADHD Norge
Nordland Fylkeslag kr 50 000,00 kr 40 000,00 kr 37 000,00
3 ADHD Norge
Troms fylkeslag kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr 37 000,00
4 Alta Afasiforening kr 15 000,00 kr 15 000,00
5 Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag kr 50 000,00 kr 27 000,00 kr 25 000,00
6 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG kr 150 000,00 kr 17 000,00 kr 15 000,00
7 Bipolarforeningen Norge kr 45 000,00 kr 10 000,00
8 Blodkreftforeningen Nord-Norge kr 90 000,00 kr 22 000,00 kr 20 000,00
9 Bodø og omegn osteoporoseforening kr 50 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00

10 Brystkreftforeningen Alta kr 30 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00
11 Brystkreftforeningen Finnsnes kr 20 000,00 kr 10 000,00
12 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark kr 90 000,00 kr 20 000,00 kr 17 000,00
13 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms kr 55 000,00 kr 20 000,00 kr 17 000,00
14 Diabetesforbundet i Nordland kr 100 000,00 kr 40 000,00 kr 40 000,00
15 Diabetesforbundet Troms kr 35 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
16 Diabetesforbundet Finnmark kr 85 000,00 kr 35 000,00
17 Døves Fylkeslag Troms, DFLT kr 28 000,00 kr 20 000,00 kr 18 000,00
18 Foreningen for Fragilt X-Syndrom, FRAX kr 40 000,00 kr 18 000,00 kr 18 000,00
19 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Finnmark kr 500 000,00 kr 350 000,00 kr 300 000,00
20 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland kr 500 000,00 kr 350 000,00 kr 360 000,00
21 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms kr 365 000,00 kr 350 000,00 kr 330 000,00
22 Føflekkreftforeningen kr 25 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00
23 Førerhundklubben "FORAN" kr 50 000,00 kr 0,00 kr 15 000,00
24 Gynkreftforeningen kr 50 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00
25 HivNorge kr 33 950,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00
26 Hjernesvulstforeningen Nord-Norge kr 50 000,00 kr 10 000,00
27 Hvite Ørn kr 50 000,00 kr 10 000,00
28 Hørselhemmedes LandsForbund, avd. Nordland kr 50 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
29 Hørselshemmedes Landsforbund Finnmark kr 116 250,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
30 Hørselshemmedes Landsforbund, Troms, HLF kr 70 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
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Brukerorganisasjon
Søknads-

beløp 2017
Forslag til 

tildeling2017 Tildeling 2016
31 Landsforeningen for Amputerte, Nord-Norge (LFA Nord-Norge) kr 15 000,00 kr 15 000,00
32 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke -  Troms og Finnmark kr 180 000,00 kr 60 000,00 kr 50 000,00
33 Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag, LHL kr 70 000,00 kr 40 000,00 kr 37 000,00
34 Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland kr 25 000,00 kr 12 000,00 kr 10 000,00
35 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag, LNT kr 70 000,00 kr 35 000,00 kr 37 000,00
36 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland fylkeslag, LNT kr 120 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
37 Landsforeningen for Polioskadde Nordland kr 20 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00
38 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse Troms kr 80 000,00 kr 30 000,00 kr 28 000,00
39 Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland kr 20 000,00 kr 18 000,00 kr 16 000,00
40 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Troms kr 30 000,00 kr 18 000,00 kr 16 000,00
41 Landsforeningen uventet barnedød, Finnmark fylkeslag kr 15 000,00 kr 15 000,00
42 Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag kr 25 000,00 kr 15 000,00 kr 12 000,00
43 Lungekreftforeningen kr 35 000,00 kr 10 000,00
44 Lymfekreftforeningen, avdeling Nord-Norge kr 50 000,00 kr 10 000,00
45 MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet kr 300 000,00 kr 75 000,00 kr 70 000,00
46 Mental Helse FInnmark kr 260 000,00 kr 60 000,00 kr 55 000,00
47 Mental Helse Nordland kr 135 000,00 kr 60 000,00 kr 55 000,00
48 Mental Helse Troms kr 195 000,00 kr 60 000,00 kr 55 000,00
49 Mental Helse Ungdom kr 50 000,00 kr 20 000,00 kr 15 000,00
50 Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag, MAF kr 80 000,00 kr 20 000,00 kr 16 000,00
51 Morbus Addison Foreningen i Troms og Finnmark, MAF kr 48 000,00 kr 35 000,00 kr 32 000,00
52 MS-forbundet region nord kr 146 894,00 kr 80 000,00 kr 75 000,00
53 Munn og halskreftforeningen i Nord-Norge kr 30 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
54 Nordland Parkinsonforening kr 69 400,00 kr 22 000,00 kr 20 000,00
55 Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord, (Troms og Finnmark) NAAF kr 195 000,00 kr 135 000,00 kr 130 000,00
56 Norges Astma- og Allergiforbund
Region Nordland, NAAF kr 240 000,00 kr 65 000,00 kr 60 000,00
57 Norges Blindeforbund Finnmark kr 100 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
58 Norges Blindeforbund Nordland kr 100 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
59 Norges Blindeforbund Troms kr 80 000,00 kr 35 000,00 kr 30 000,00
60 Norges Fibromyalgi Forbund  - Troms Fylkeslag kr 145 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
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61 Norges Fibromyalgi Forbund, Finnmark Fylkeslag, NFF kr 250 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
62 Norges Fibromyalgiforbund - Nordland Fylkeslag kr 40 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
63 Norsk Cøliakiforening Nordland kr 50 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00
64 Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms kr 20 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00
65 Norsk Forbund For Svaksynte kr 30 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00
66 Norsk forbund for utviklingshemmede Nordland fylkeslag kr 30 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00
67 Norsk Forbund for Utviklingshemmede, 
Troms fylkeslag kr 60 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00
68 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom kr 40 000,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00
69 Norsk Forening For Nevrofibromatose Region Nord, NFFNF kr 104 500,00 kr 20 000,00 kr 20 000,00
70 Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens, Nord-Norge kr 20 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00
71 Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte,  NORILCO Troms kr 50 000,00 kr 20 000,00 kr 16 000,00
72 Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,
NORILCO Nordland kr 60 000,00 kr 20 000,00 kr 16 000,00

73
Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,
NORILCO Finnmark kr 20 000,00 kr 20 000,00

74 Norsk revmatikerforbund -  Troms fylkeslag kr 275 000,00 kr 75 000,00 kr 75 000,00
75 Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag kr 400 000,00 kr 75 000,00 kr 75 000,00
76 Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag kr 900 000,00 kr 75 000,00 kr 75 000,00
77 Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag kr 80 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00
78 Norsk Tourette Forening, Troms fylkeslag kr 10 000,00 kr 10 000,00
79 Poryforiforeningen i Nordland kr 150 000,00 kr 10 000,00
80 Prostatakreftforeningen Helgeland 994069268
Prostatakreftforeningen Salten 987013079
    kr 50 000,00 kr 40 000,00 kr 36 000,00
81 Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00
82 Psoriasis og Eksemforbundet Finnmark Fylkeslag. kr 200 000,00 kr 37 000,00 kr 35 000,00
83 Psoriasis- og eksemforbundet, Troms, PEF kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr 35 000,00
84 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord kr 500 000,00 kr 340 000,00 kr 335 000,00
85 Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen i Nord-Norge kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
86 SAFO kr 50 000,00 kr 50 000,00
87 Stoffskifteforbundet Region Nord (tidl. Norsk Thyreoideaforbund)
v/ leder Siri Elise Enokse   kr 40 000,00 kr 25 000,00 kr 20 000,00
88 Troms Parkinsonforening kr 30 000,00 kr 15 000,00
89 Ups & Downs Nordland kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 20 000,00
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90 Verdde kr 635 000,00 kr 5 000,00

kr 10 041 994,00 kr 3 856 000,00
til fordeling 2017 kr 3 907 710,00

Til evt ankebehandling kr 51 710,00
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RBU-AU-sak 3-2017 Eventuelt 
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