
 
 

Lokalgruppen for Oslo/Akershus 

 

Styremøte 20.08.13 – Radiumhospitalet 

Tilstede: Margrete Ronge, Solfrid Nadden, Eva Mari A.Harboe, Anne Mette 

L Jacobsen (ref) 

 

 

Agenda: 

1. Gjennomgang av vedlagte regnskap. Tatt til etteretning. 

 

2. Forespørsel fra Buskerud  Lokallag. 

Aktiviteten i Buskeruds lokallag har vært lav en periode, og de 

har hatt vanskeligheter med å rekruttere. De ønsker å slå seg 

sammen med Oslo/Akershus. 

Det diskuteres på styremøtet og vi konluderer med at vi ikke 

synes det ønskelig med en sammenslåing av de to lokallagene. 

Vårt lag dekker allerede to fylker;å inkludere et tredje mener vi 

gjør laget og ”nedslagsfeltet” for stort. Det er store geografiske 

avstander som vanskeliggjør deltagelse i aktiviteter for 

medlemmene.Vi er redde for at lokallaget vi få et for stort ”by-

fokus” og at det vil vanskeliggjøre den økte  kontakt med og 

aktivitet i kommunene som tilstrebes. 

Eva-Mari tar kontakt og besvarer forespørselen, og tilbyr også å 

sende ut beskjed om temakvelder; sykepleiere i Buskerud er 

velkommen til å delta på våre temakvelder. 

 

3. Økonomisk støtte fra medisinfirmaer. 

Vi har to tilbud om støtte og takker ja til den som var mottatt 

først (etter ” først til mølla”prinsippet)til den første 

temakvelden, og forskyver den andre til neste temakveld. 

Margrete tar kontakt med firmaer og ordner dette. 

 

4. Konferansen i Tromsø.  Eva-Mari er eneste deltager fra styret. 

 

5. Temakveld høsten 2013. 

Neste temakveld blir på A-hus. Vi satser på 6. eller 13. 

november. 

Vi ønsker tematikk rundt senvirkninger av kreft/kreftoverlevere. 



Forslag er å kontakte f eks J H Loge, det foreslås også en 

pasient med sarcom som har hatt et godt foredrag om dette 

tidligere. 

Eva-Mari og Anne Mette samarbeider om faglig innhold til 

denne temakvelden, Margrete og Solfrid tar det praktiske 

ansvaret. 

Vi diskuterte også løselig neste temakveld og forslag var 

symptomlindring ved overlege v Hospice Lovisenberg, eller evt 

å velge en mer generell tematikk som ernæring, seksualitet, 

smertebahandling m m. 

Vi berammer et styremøte i januar for å planlegge vårens 

temakveld. 

 

 

 

 

 


