
 

Styrets årsberetning 2012 

Sarkomers første ordinære driftsår er tilbakelagt. Styret ansatte Frode Dyrnes Homb i 30 

prosent stilling fra 1. januar 2012 for å nå målene til foreningen. Sarkomer skulle søke om å 

bli tilskuddsberettiget organisasjon for å få driftstøtte hos Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (BUFdir) i 2012. Foreningen måtte også øke medlemstallet, spre 

informasjon om foreningen, bidra til informasjon om forskning på og behandling av sarkom 

og søke om andre økonomiske midler.  

Foreningen måtte også være talerør for medlemmene overfor myndigheter og andre. Det var 

også viktig å knytte kontakter nasjonalt og internasjonalt for foreningen. Vi trengte også å få 

kurset likemenn. Vi måtte også drifte organisasjonen med daglige gjøremål og de rutiner som 

følger av driften. 

Alle disse oppgavene og målene ble henholdsvis utført og innfridd i 2012.  

Det eneste målet som ikke ble innfridd, var assosiert medlemskap i Kreftforeningen som det 

ble søkt på nytt om før påsken 2013. 

 

Virksomhetens art 

Sarkomer er en norsk pasient- og likemannsorganisasjon med postadresse og hjemmekontor i 

Prost Stabels vei 660, 2019 Skedsmokorset. Foreningen har c/o-adresse: Sarkomer 

c/o Organisasjonsservice, Postboks 8, Sentrum, 0101 Oslo. 

Foreningens virksomhet er definert av vedtektene som medførte en strategi- og målplan 

vedtatt 3. februar 2013 og arbeidskontraktene av 10. 01. 2012 og 01. 02. 2013 til daglig leder. 

 

Disse har sittet i Sarkomers styre i 2012 og frem til årsmøtet 24. april 2013: 

Brunvoll, Kaja. Tidligere pasient, Østlandet 

Dvergsten, Pål. Etterlatt voksen, Østlandet 

Evensen, Jørn. Pårørende ung, Østlandet 

Granlien, Synnøve. Fagperson, Østlandet 

Johansen, Synnøve. Tidligere pasient, Nord-Norge 



2 
 

Nedrelid, Pål. Tidligere pasient, styreleder, Østlandet 

Storvik, Sissel Aanes. Etterlatt ung, Nord-Norge 

Troye, Anne Sophie. Etterlatt ung, Østlandet 

Våde, Charlott Maria. Fagperson, Østlandet 

Valgkomiteen i Sarkomer: 

Bøvre, Sissel Herlin 

Hornkjøl, Inger 

Nystad, Bjørn Hofflund 

Varamedlem: 

Jahr, Astrid 

 

 

Forutsetninger for fortsatt drift og redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den 

fremtidige utviklingen 

Sarkomer ble i 2012 godkjent som tilskuddsberettiget organisasjon hos BUFdir og mottok fra 

2012 et årlig tilskudd hvor medlemstallet er ett av flere kriterier for tilskuddets størrelse.  

Foreningen mottok 299 489 kroner i driftstøtte fra BUFdir i 2012. 

Sarkomer har hatt en gradvis økning av medlemsmassen så langt. 

Sarkomer mottok også økonomisk støtte fra Kreftforeningen, forøvrig vises det til revidert 

regnskap for 2012. Foreningen mottok også i 2012 midler fra bingospill administrert av 

Lotteritilsynet. Midlene kom fra samarbeidspartneren til Sarkomer, Kron og Mynt AS, som 

driver bingospill. Sarkomer vil få en utbetaling i 2013 fra bingospill.  

Foreningen ble også i 2012 tildelt 290 000 kroner fra Kreftforeningen i økonomiske støtte til 

drift og likemannsarbeid i 2013. Støtten blir utbetalt hvert kvartal i 2013. 

Styret anser dermed at foreningen vil kunne drifte forsvarlig og etter vedtekter og mål i flere 

år til fremover.  

Forøvrig vises det til revidert regnskap for 2011, 2012 og budsjett for 2013. 
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Medlemmene 

Sarkomer fikk godkjent 297 betalende medlemmer for 2012 og 12 betalende støttemedlemmer 

i 2012.  Tallet har vakt internasjonal oppsikt da slike høye medlemstall så tidlig for 

sarkompasientforeninger er uvanlig i Europa. Det ble avholdt årsmøte 3. mai 2012 i 

Kreftforeningens lokaler med 15 oppmøtte stemmeberettigede. Det vises forøvrig til referat 

fra årsmøtet i 2012, som er tilgjengelig på http://sarkomer.no/sa-langt-i-2012/ 

 

Administrasjon, planlegging og styremøter 

Sarkomer og Organisasjonsservice inngikk ny avtale om medlemshåndtering, utsendelse av 

medlemskontingenter og regnskapstjenester for Sarkomer 1. desember 2012. Sammen med 

daglig leder utgjør Organisasjonsservice sekretariatfunksjonen og det viktigste grunnlaget for 

vår service til egne medlemmer og annen drift.  

Den nye avtalen innebærer en månedlig kostnad for Sarkomer på 8900 eks. mva. Sarkomer 

kan søke om å få refundert mva. ved en rekke tjenester som er momsbelagte, og foreningen 

får refusjonen i slutten av hvert regnskapsår. Foreningen mottok ingen mva-refusjoner i 2012. 

Sarkomer har avholdt styresamlinger på Sundvollen i januar 2012 og på Radisson Blu Airport 

Hotel, Oslo Gardermoen 1. til 3. februar 2013. Resultatet av sistnevnte samling ble et 36 

punkter langt strategidokument hvor hvert punkt inneholdt et delmål som skal oppfylles innen 

nær fremtid, blant annet en rehabiliteringstur for våre medlemmer. Det ble også vedtatt et 

budsjett som ligger som vedlegg til årsberetningen. 

Sarkomers styre har avholdt 6 styremøter i 2012 og det som ble besluttet på disse møtene, har 

enten blitt iverksatt og/eller innlemmet i strategidokumentet for 2013. Representanter fra 

styret har også hatt flere møter med Kreftforeningen og deltok på et tema-møte om 

pasientdagen av «Den store kule dagen» i februar 2012. 

 

Interessepolitisk arbeid 

I driften og i det daglige arbeidet til daglig leder ligger også mye tid brukt på interessepolitisk 

arbeid. Daglig leder har skrevet totalt 4 høringsuttalelser siden februar 2012 og så langt i 

2013. Interessepolitisk arbeid gjennom høringssystemet er definert som et hovedområde for 

foreningen.  
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I tillegg har foreningen en brukerrepresentant i Referansegruppen som er et nasjonalt 

styreorgan for sarkombehandlingen i Norge. Styrelederen i Sarkomer Pål Nedrelid er 

brukerrepresentanten. Han var tilstede på første møte i Referansegruppen i Trondheim i 

november 2012. Behandlings- og kompetanse-tjenesten utgjør gruppen. Styrelederen sitter 

som fullverdig medlem i Referansegruppen. 

Foreningens styre har vurdert i 2012 som nødvendig å sende én eller flere styrerepresentanter 

på brukerrepresentantkurs i løpet av 2013.  

 

Lokale velferdstiltak; 

1. En fagdag om sarkom i Farsund 

Sarkomer ønsker å inkludere hele landet og derfor deltok Sarkomer på «En fagdag om 

sarkom» i Farsund i juni 2012 der foreningen ved styreleder og daglig leder holdt et foredrag 

om foreningen for tidligere sarkompasienter og fagmiljøet. Sarkomer støttet arrangementet i 

etterkant. Sistnevnte støttemidler blir betalt ut i april 2013. Arrangementet i Farsund var både 

faglig og sosialt. 

2. «Den store kule dagen» på Akershus festning 

Et viktig lokalt velferdstiltak og mestringstiltak for dem som er berørte av sarkom, er 

pasientdagen av «Den store kule dagen». Sarkomer søkte på vegne av arrangementet om 

økonomiske ressurser. Søknadene gikk stort sett til legemiddelfirmaer, Kreftforeningen og 

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer, og Sarkomer og arrangementet fikk stort sett 

innvilget søknadene og summene det ble søkt om.  

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi, Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer og 

Sarkomer arrangerte sammen pasientdagen av «Den store kule dagen» 20. oktober 2012. 

250 deltakere; pasienter, tidligere pasienter, pårørende og etterlatte fra hele landet deltok på 

pasientdagen i Fanehallen på Akershus festning, og mange frivillige bidro til å gjøre 

arrangementet minneverdig. Arrangementet var både faglig og sosialt. Deltakerne var 

fornøyde og vi satser på en gjentakelse inneværende år av fjorårets arrangement. 

Mer om arrangementet kan leses her; http://sarkomer.no/250-gjester-pa-den-store-kule-dagen-

pa-akershus-festning/ 

 

 

http://sarkomer.no/250-gjester-pa-den-store-kule-dagen-pa-akershus-festning/
http://sarkomer.no/250-gjester-pa-den-store-kule-dagen-pa-akershus-festning/
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Likemannsutdanning 

Sarkomer mottok ingen støtte fra BUFdir til likemannsarbeid i 2012 da Sarkomer ikke hadde 

et stort nok likemannskorps og –tilbud. Så langt i 2013 har Sarkomer utdannet 6 nye likemenn 

og av dem har styret godkjent 5, i tillegg til de 3 Sarkomer har fra før og som ble kurset og 

godkjent av styret i 2012. Etter planen skal det bli telefontjeneste og besøkstjeneste utført av 

Sarkomers likemenn i 2013 som skal koordineres av daglig leder. Sarkomer mottok 25 000 

fra BUFdir i mars 2013 til likemannsarbeidet i foreningen. 

 

Samarbeid  

Sarkomer sendte før påsken 2013 søknad om assosiert medlemskap i Kreftforeningen. Dette 

er Sarkomers andre søknad til Kreftforeningen om et slikt medlemskap. Den første ble sendt i 

2012 og avvist med grunnlag i at foreningen var for tidlig i etableringsfasen. 

Kreftforeningen og Sarkomer har dog en uformell avtale om å samarbeide om 

likemannsarbeidet i 2013. Dette resulterte i Sarkomers første likemannskurs 20. februar 2013. 

Sarkomer har fått en kontaktperson i Bone Cancer Research Trust i Storbritannia. 

http://www.bcrt.org.uk/index.php  

Sarkomer deltar årlig på SPAEN-konferansene som blir holdt ulike steder i Europa.  

 

Formidling av informasjon om behandling, forskning og vår organisasjon 

Sarkomers nettside ble opprettet i juli 2012 og facebooksiden kom like etterpå. Midler fra 

BUFdir gikk blant annet til å drive nettsiden og annen service til våre medlemmer. 

Rekkevidden på facebooksiden har på det meste vært oppe i nesten 900 personer ukentlig så 

langt i 2013. 

Sarkomer mottar informasjon og nyhetsbrev fra SPAEN og holder seg oppdatert på 

forskningsfronten og formidler etter beste evne om fremskritt og nyheter knyttet til sarkom til 

medlemmer og andre interesserte. Sarkomer har derfor opplyst om forskning, behandling, 

pasientrettigheter og organisasjonen vår på facebooksiden vår og på nettsiden vår. Vi sendte 

også nyhetsbrev til medlemmene i 2012. 

Sarkomer ved daglig leder har overlevert forskning til fagmiljøet på Radiumhospitalet.  
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Vi har formildet om mestringskurs holdt på Radiumhospitalet av Sarkomforum for sykepleie 

og fysioterapi og Lærings- og mestringssenteret ved Radiumhospitalet. 

 

Øke oppmerksomheten om sarkom 

Sarkomer har også, for å få dybde og variasjon i informasjonsflyten om sarkom, formidlet 

pasientperspektivet av å være rammet av sarkom. To pasienthistorier har blitt formidlet til 

allmenheten på vår nettside for å sette fokus på sykdommene under sarkombegrepet.  

Sarkomer takker de to bidragsyterne for å gjøre en stor innsats for bevisstheten om sarkom i 

samfunnet. 

Daglig leder holdt også foredrag på Kreftsykepleiernes 30-års jubileumskonferanse på 

Høgskolen i Oslo 3. desember 2012 om selvopplevd fatigue og informasjon om foreningen 

vår.  

Styrelederen i foreningen holdt også foredrag ved Onkologisk forum i Trondheim i november 

2012.  

Vi formidlet også informasjon fra tv-produksjonsselskapet Storyteller som skal lage en 

dokumentarserie for TV2 om mennesker som har kreft. De trengte frivillige som hadde fått 

diagnosen kreft.  Også et teaterstykke som skulle skildre en ung jente med Ewings sarkom, 

fikk hjelp av oss til å knytte kontakter til folk som vet hva det vil si å være ung og rammet av 

sarkom. 

Les mer om teaterstykket her: http://www.haugesund-teater.no/hverdager-og-oyeblikkslykke/ 

Sarkomer har kjøpt jakker, visitt-kort, t-skjorter, to roll ups, brosjyre om foreningen og 

«button»s som ble brukt for å fremme foreningen vår på pasientdagen av «Den store kule 

dagen» i 2012. Det har også blitt lagt ut informative og høyt fagligkvalifiserte tekster om 

sarkom og ulike sarkomer på vår nettside og disse tekstene er bidrag fra fagmiljøet.  

Det vises forøvrig til nettsiden og facebooksiden til Sarkomer for mer informasjon om hva 

Sarkomer har gjort i 2012 og i første termin av 2013. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Sarkomer 

 

 


