Protokoll landsmøte 2022 til signering.pdf

Signers:
Name/Phone

Method

Date

Hønningstad, Gunnar
SKAANES, LIV TVEIT
Mækinen, Leif Birger

BANKID
BANKID_MOBILE
BANKID

2022-07-15 09:53
2022-07-07 13:33
2022-07-15 08:12

This document package contains:
-Front page (this page)
-The original document(s)
-The electronic signatures. These are not visible in the
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.
Document ID:
07d69d43-072f-4d69-a69d-1eeabdd7729b
the signed document follows on the next page

>

Protokoll

LHLs 27. ordinære landsmøte 10.-11. juni 2022

Document ID:
07d69d43-072f-4d69-a69d-1eeabdd7729b

Innhold
Åpning ............................................................................................................................................. 4
Sak 1 Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning .................................................................... 4
Sak 2 Konstituering .................................................................................................................... 5
Sak 3 Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden ............................................................. 10
Sak 4 LHLs årsberetning og årsregnskap 2021 ........................................................................ 10
Sak 5 Kontrollkomiteens rapport ............................................................................................. 10
Sak 6 Generalsekretærens tale .................................................................................................. 11
Sak 7 Forslag til endringer i LHLs vedtekter ........................................................................... 12
Sak 8 Forslag til lokalpolitisk plattform ................................................................................... 23
Sak 9 Forslag til uttalelse ......................................................................................................... 26
Sak 10 Andre innkomne saker.................................................................................................... 27
Sak 11 Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge........................................................ 27
Sak 12 Valg ................................................................................................................................ 28
Avslutning ..................................................................................................................................... 29

Vedlegg
Generalsekretærens tale ................................................................................................................ 30
Lokalpolitisk plattform ................................................................................................................. 37
Uttalelse: Klima, miljø og helse .................................................................................................... 42
Deltakerliste .................................................................................................................................. 44
Oversikt over LHLs tidligere ordinære landsmøter ...................................................................... 48

3

Document ID:
07d69d43-072f-4d69-a69d-1eeabdd7729b

Protokoll
LHLs 27. ordinære landsmøte

Åpning
Styreleder Bjørn Egil Bjørnstad ønsket velkommen og åpnet landsmøteforhandlingene.
Bjørnstad viste til vedtektenes § 12, hvor det heter:
«Sentralstyret innkaller landsmøtet med 3 måneders skriftlig varsel til lagene. Med
innkallingen skal følge foreløpig saksliste og frist for innsending av forslag.»
Det ble opplyst om at innkallingen til LHLs 27. ordinære landsmøte ble sendt lagene
10.03.22, som er i henhold til vedtektsbestemmelsene.
Bjørn Egil Bjørnstad foreslo at landsmøtet skal anses lovlig innkalt i henhold til LHLs
vedtekter § 12.
Følgende hadde ordet i saken:
1001 Bjørnstad, 43 Mækinen

Vedtak:
LHLs 27. ordinære landsmøte er lovlig innkalt i henhold til LHLs vedtekter § 12.

Foredrag
Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, holdt foredrag på
landsmøtets første dag om erfaringene rundt covid-pandemien og hvordan han ser på
fremtidige scenarier.

Hilsningstale
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok på LHLs landsmøte med en
hilsningstale.

Sak 1 Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning

a) Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
v/ 1. nestleder Ann-Helen Stangnes
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Landsmøtedelegatene ble registrert ved mottakelsesskranken utenfor landsmøtesalen.
Dette er å anse som navneopprop.

b) Fullmakter
v/ 1. nestleder Ann-Helen Stangnes
Sentralstyret er fullmaktskomite og gjennomgikk i sitt møte 09.06.22 alle fullmakter og
det foreliggende materiell.
Fullmaktskomiteens innstilling ble referert av Ann-Helen Stangnes.
Ann-Helen Stangnes opplyste om at det var 102 stemmeberettigede til stede på
landsmøtet ved landsmøtet åpning.
Vedtak:
Fullmaktene godkjennes.
Ved landsmøtets åpning er det registrert 102 stemmeberettigede.

Sak 2

Konstituering
v/ 1. nestleder Ann-Helen Stangnes
Sentralstyret behandlet i sitt møte 4.-5. 05.22 sammensetningen av komiteer og fordeling
av andre oppgaver for LHLs 27. ordinære landsmøte. I samme møte behandlet
sentralstyret forslag til kjøreplan, saksliste og forretningsorden.

2A

Valg av dirigenter

1. Are Helseth
2. Rita Andersen

LHL Viken
LHL Vestfold og Telemark

Administrativ hjelp: Frode Jahren, Mari Larsen
Vedtak:
De foreslåtte dirigenter er valgt.

Dirigentene takket for tilliten og overtok ordet i møtet.

2B

Valg av sekretærer

1. Guri Sagvik
2. Jan Tore Odd

LHL Trøndelag
LHL Vestland

Vara: Trine Ruud, LHL Innlandet
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Administrativ hjelp: Stig Terje Tolo, Simen Brændhaugen

Vedtak:
De foreslåtte sekretærer er valgt.

2C

Valg av tellekorps / vakter i salen

Leder: Inger Heggen Olsen, LHL Viken
Vara: Olav Guttorm Wiik, LHL Vestland
Administrativ hjelp:
Tommy Skar, Iselin Løvhøiden, Irene Steinsvik, Even Gulbrandsen, Lene Øwre, Helen
Skjennum, Lars F. Hjetland
Reserve: Suppleres etter behov

Vedtak:
Foreslått leder og vara for tellekorps/vakter i salen er valgt.

2D

Valg av redaksjonskomite for vedtekter
1. Bjørn Egil Bjørnstad (leder)
2. Torbjørg Aasen
3. Kari Torgersen
4. Roger Dragsten Moe

Sentralstyreleder, LHL Troms og Finnmark
LHL Vestland
LHL Viken
LHL Trøndelag

Administrativ hjelp: Simen Brændhaugen, Mari Larsen

Vedtak:
De foreslåtte medlemmer av redaksjonskomiteen for vedtekter er valgt.

2E

Valg av redaksjonskomite for politiske saker og uttalelser
1. Øystein Bjørnes (leder)
2. Jan Frode Hagstrøm
3. Gitte Korvann

2. nestleder sentralstyret, LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Viken
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4. Marita Gunn Aarvik

LHL Vestland

Administrativ hjelp: Lars F. Hjetland, Irene Skaret Sørensen
Vedtak
De foreslåtte medlemmer av redaksjonskomiteen for politiske saker og uttalelser er valgt.

2F

Valg av protokollutvalg
1. Liv Skaanes
2. Leif Birger Mækinen
3. Gunnar Hønningstad

LHL Oslo
LHL Troms og Finnmark
LHL Rogaland

Administrativ hjelp: Stig Terje Tolo, Simen Brændhaugen
Vedtak:
De foreslåtte medlemmer av protokollutvalget er valgt.

2 G Forslag til kjøreplan
Fredag 10. juni
Kl 10.00
Åpning
Forhandlingene begynner
Kl 13.00
Lunsj
Kl 14.00
Landsmøtet fortsetter
Kl 17.30
Slutt for dagen
Kl 19.30
Middag
Lørdag 11. juni
Kl 08.30
Åpning
Landsmøtet fortsetter
Kl 13.30
Lunsj og avreise

Vedtak:
Forslag til kjøreplan er godkjent.

2H

Forslag til saksliste
Åpning
1. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
2. Konstituering
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a) Valg av dirigenter
b) Valg av sekretærer
c) Valg av tellekorps
d) Valg av redaksjonskomite for vedtekter
e) Valg av redaksjonskomite for politiske saker og uttalelser
f) Valg av protokollutvalg
g) Forslag til kjøreplan
h) Forslag til saksliste
i) Forslag til forretningsorden
3. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
4. LHLs årsberetning og årsregnskap 2021
5. Kontrollkomiteens rapport
6. Generalsekretærens tale
7. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
8. Forslag til lokalpolitisk plattform
9. Forslag til uttalelse
10. Andre innkomne forslag
11. Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge
12. Valg
Avslutning
Vedtak:
Forslag til saksliste er godkjent.
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2I

Forslag til forretningsorden
1. I landsmøtet har fylkenes utsendinger, tilsluttede organisasjoner og
interessegruppene tale-, forslags- og stemmerett.
Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett.
2. Alle innlegg holdes fra talerstol på scenen.
3. Ordet forlanges ved levering av skriftlig melding, alternativt løftes nummerskiltet
høyt og lenge nok så dirigentene kan se det.
4. Maksimal taletid ved første innlegg pr. sak 4 minutter, deretter 2 minutter pr.
innlegg.
5. Dirigentene kan foreslå at taletiden reduseres ytterligere.
6. Alle forslag skal fremmes skriftlig på dirigentens bord og være påført
saksnummer, forslagsstillers navn og hvem vedkommende representerer.
7. Avstemninger foregår ved å holde opp nummerskiltet høyt og tydelig. Dirigentene
bestemmer avstemningsform.

8. Valg
a) Valg foregår ved håndsopprekking når bare en kandidat er foreslått.
b) Valg skjer ved skriftlig avstemning når det er foreslått 2 eller flere kandidater.

9. Melding om permisjon skal skje skriftlig til dirigenten, som har fullmakt til å gi
permisjon.
10. Landsmøtet er røykfritt. Røyking er kun tillatt på anviste plasser. Parfymerte
produkter skal ikke brukes av hensyn til lungesyke/allergikere.
Dirigenten gikk gjennom forretningsorden og opplyste om at «digitalt» strykes i punkt 7
og 8b i det utsendte forslaget.

Forslag til vedtak:
Forslag til forretningsorden med endringer er godkjent.

Dirigenten opplyste om at det nå er 103 stemmeberettigede tilstede i salen.
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Sak 3 Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
I henhold til vedtektene § 12 skal landsmøtet gis en orientering om aktiviteter i
landsmøteperioden.
Denne orienteringen ble gitt i form av en billedkavalkade.
Dirigenten foreslo felles debatt i sak 3, 4 og 5. Landsmøtet bifalt dette.

Vedtak:
Oppsummeringen av aktiviteter i landsmøteperioden er tatt til orientering.

Sak 4 LHLs årsberetning og årsregnskap 2021
I henhold til LHLs vedtekter § 12 tilligger det landsmøtet å godkjenne årsberetning og
årsregnskap knyttet sammen med gjeldende budsjett for perioden, herunder
resultatregnskap og balanse, noter til regnskapet, styrets beretning og revisors beretning.
Årsregnskap og tilhørende dokumenter er sendt landsmøtets delegater i sending datert
27.05.22.
Assisterende generalsekretær virksomhetsstyring Rune Hagerup la frem en redegjørelse
for de økonomiske resultatene i landsmøteperioden.
Dirigenten foreslo felles debatt i sak 3, 4 og 5. Landsmøtet bifalt dette.
Vedtak:
Årsregnskap og årsberetning for 2021 er enstemmig godkjent.

Sak 5 Kontrollkomiteens rapport
Kontrollkomiteens rapport til landsmøtet er sendt landsmøtets delegater i sending datert
27.05.22.
Medlem i kontrollkomiteen Heidi Dybaas Bruland presenterte rapporten i møtet.
Dirigenten foreslo felles debatt i sak 3, 4 og 5. Landsmøtet bifalt dette.

Vedtak:
Kontrollkomiteens rapport tas enstemmig til orientering.
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Følgende tok ordet i sakene 3, 4 og 5:
27 Lauritz Jensen, 69 Vannebo, 1003 Bjørnes, 43 Mækinen,, assisterende generalsekretær
Hagerup, 1018 Jahren

Sak 6 Generalsekretærens tale
Generalsekretær Frode Jahren innledet til debatt. Talen ligger vedlagt protokollen.
Følgende tok ordet i saken:
1003 Bjørnes, 102 Rosenvinge, 36 Giske Andersen, 50 Gunnar Størseth, 82 Korvann, 20
Grande, 17 Pedersen, 24 Olderskog, 104 Mathisen, 88 Bele, 67 Odd, 69 Vannebo, 1006
Johansen, 11 Blankenborg, 1018 Jahren
Følgende tok ordet til dagsorden:
41 Dalvik
Følgende forslag ble fremmet:
50 Størseth
Forslag:
Vi må finne andre navn stillingene på generalsekretær innenfor de forskjellige
sykdomsgrenen i LHL. LHL må ha bare en generalsekretær. Vi må finne andre navn på
stillingene generalsekretær i LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi, og vi må ikke få
en ny generalsekretær innen afasi.
50 Størseth trakk forslaget underveis i debatten.
104 Mathisen
Forslag til landsmøteuttalelse:
LHL støtter Kystenforeningen - forening for tidligere barnepasienter på «Kysthospitalet
på Tromsø» (1924) – i kravet om økonomisk erstatning fra Staten for feilbehandling,
mangel på behandling og mishandling i løpet av flere års opphold på Tromsø
Kysthospitalet spesialsykehus for pasienter med bein-tuberkulose.
Votering: Støttes enstemmig.

Vedtak:
Generalsekretærens tale og den påfølgende debatt ble tatt til orientering.
LHL landsmøte stiller seg enstemmig bak uttalelsen fra 104 Mathisen.
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Sak 7 Forslag til endringer i LHLs vedtekter
Sentralstyrets forslag til endringer i LHLs vedtekter er sendt landsmøtets delegater i
sending 13.05.22.
Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer ble behandlet på sentralstyrets møter
4.-5.05.22, sak 39/22. Sentralstyret fattet enstemmig vedtak om at forslag til endringer i
LHLs vedtekter legges fram for landsmøtet med anbefaling om godkjenning.
LHL har innen fristen for innkomne forslag til landsmøtet mottatt forslag til
vedtektsendringer fra LHL Vestnes, LHL Viken, LHL Porsgrunn og Bamble, LHL Troms
og Finnmark, LHL Hjerneslag Oslo og Akershus (inkludert LHL Hjerneslag Ung, LHL
Hjerneslag Ung Trøndelag, LHL Hjerneslag Ung Rogaland, LHL Hjerneslag Barn og
Ungdom). Forslagene er behandlet av sentralstyret i tilknytning til behandling av forslag
til LHLs vedtekter.
Følgende tok ordet i saken:
28 Hellvik, 41 Dalvik, 82 Korvann, 91 Stubberud, 34 Hønningstad, 20 Grande, 100
Drageset, 13 Haugen, 16 Tennebø, 17 Pedersen, 27 Jensen, 1003 Bjørnes, 1006 Johansen,
43 Mækinen
Følgende tok ordet til dagsorden:
67 Odd, 20 Grande
Følgende forslag ble fremmet:
41 Dalvik, 82 Korvann, 91 Stubberud, 34 Hønningstad, 20 Grande, 1003 Bjørnes
Følgende saker ble behandlet fredag:
Sak 7.1 Endring i § 1 Navn
Forslag A
Forslagstiller: LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, LHL Hjerneslag Ung Rogaland, LHL
Hjerneslag Ung Trøndelag LHL, Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom
Forslag til endring:
Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerne-, hjerte- og lungesyke.
Forslag B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Organisasjonens navn er LHL.
Forslag A ble trukket av forslagstiller.
Votering: Forslag B vedtas enstemmig.
Sak 7.3 Nytt ledd i § 2 Formål
Forslag A
Forslagstiller: LHL Viken
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Forslag til tillegg:
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og oppfordrer til etnisk
mangfold.
Forslag B:
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til tillegg:
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og oppfordrer til mangfold.
Forslag A ble trukket av forslagsstiller.
Votering: Forslag B vedtas enstemmig.
Sak 7.5 Nytt ledd i § 8 Sammensetning av styrende organer
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til tillegg:
Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og mangfold i LHLs styrende organer.
Votering: Tillegg vedtas enstemmig.
Sak 7.6 Endring i § 9 Lokallag, 1. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget er en åpen og
inkluderende møteplass for mennesker som støtter LHLs formål.
Lagets navn skal være LHL kommune/stedsnavn. Sentralstyret kan gjøre unntak fra
denne bestemmelsen.
Votering: Tillegget vedtas enstemmig.
Sak 7.7 Endring i § 9 Lokallag, 5. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.
LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet kan
avholdes digitalt dersom situasjonen tilsier det. I spesielle situasjoner kan sentralstyret
utvide fristen for gjennomføringen av årsmøtet.
Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal
gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
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Sak 7.8 Endring i § 9 Lokallag, 6. ledd, 8. kulepunkt
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Troms og Finnmark
Forslag til endring:
• nominering av 1 representant til LHLs landsmøte
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
• nominering av to representanter, fortrinnsvis en mann og en kvinne, til LHLs
landsmøte. Nominasjonen fra lagene skal være fylkesstyret og valgkomiteen i fylket i
hende senest 2 uker før fylkesårsmøtet.
Forslag A ble trukket av forslagstiller.
Votering: Alternativ B vedtas enstemmig.
Sak 7.9 Fjerne tekst § 10 Lag i utlandet
Forslagsstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
LHL-lag i utlandet er ikke tilknyttet noe fylke, men har direkte tilknytning til LHL.
LHL-lag i utlandet deltar ikke på aktiviteter i regi av fylkesstyrene (lagsamlinger osv).
LHL-lag i utlandet kan delta på kurs og samlinger i regi av LHL på samme premisser
som øvrige lokallag.
I det øvrige gjelder LHLs vedtekter også for lag i utlandet.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.10.1 Endring § 11 Fylkesstyret, 6. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Fylkesstyret skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet kan
avholdes digitalt dersom situasjonen tilsier det. I spesielle situasjoner kan sentralstyret
utvide fristen for gjennomføringen av årsmøtet.
Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med
innkallingen skal følge forslag til saksliste.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
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Sak 7.10.2 Endring § 11 Fylkesstyret, 7. ledd, punkt 6
Forslag til endring:
• valg av fylkesstyret etter innstilling fra valgkomiteen.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.13 Endring i § 12 Landsmøtet, 2. ledd og 8. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Saker som settes opp ved behov eller når det foreslås endringer:
• Valg av revisor hvert annet år. Sentralstyret innstiller.
• Fastsettelse av honorarer for sentrale tillitsvalgte.
• Fastsettelse av medlemskontingent.
• Fastsettelse av LHLs strategi.
• Fastsettelse LHLs interessepolitisk program.
• Vedtektsendringer i henhold til vedtektenes § 7.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.14 Endring i § 12 Landsmøtet, 6. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Landsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteledere,
sekretærer, tellekorps, protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer
• godkjenning av årsberetning og årsregnskap knyttet sammen med gjeldende budsjett for
perioden
• kontrollkomiteens rapport
• orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden
• debatt om planer for kommende landsmøteperiode
• behandling av innkomne forslag og uttalelser
• valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.15 Fjerne 7. ledd i § 12 Landsmøtet
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag:
Teksten fjernes.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.18 Endringer i § 14 Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner, 1. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser,
deriblant knyttet til diagnose og alder. Gruppene kan også organiseres regionalt og lokalt.
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Organiseringen av gruppene skal godkjennes av sentralstyret. Interessegruppene følger
retningslinjer vedtatt av LHLs sentralstyre.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.19 Endringer i § 15 Kontrollkomiteen, 2. ledd
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Vestnes
Forslag:
Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består av leder og 2
medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke
være medlem eller varamedlem til sentralstyret. Sekretærarbeidet velges av og blant
valgkomiteens medlemmer/varamedlemmer og LHLs administrasjon yter nødvendig
bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består av leder og 2
medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke
være medlem eller varamedlem til sentralstyret. LHLs administrasjon yter nødvendig
bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.
Forslagstiller trakk alternativ A.
Votering: Alternativ B vedtas enstemmig.
Sak 7.20 Fjerne 2. ledd i § 16 Valgkomiteen
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Bestemmelsen fjernes.
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Sak 7.21 Endringer i § 16 Valgkomiteen, 3. ledd
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Vestnes
Forslag til endring:
Sekretærarbeidet velges av og blant valgkomiteens medlemmer/varamedlemmer og LHLs
administrasjon yter nødvendig bistand.
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
LHLs administrasjon yter nødvendig bistand.
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Forslagstiller trekker alternativ A.
Votering: Alternativ B vedtas enstemmig.
Sak 7.22 Endringer i § 16 Valgkomiteen, 4. ledd, 1. kulepunkt
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Vestnes
Forslag til endring:
• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder. Alle med personlig varamedlem og de øvrige
sentralstyrets medlemmer inkludert deres personlige varamedlemmer.
Alternativ B
forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder. Alle med personlig varamedlem.
Forslagstiller trekker alternativ A.
Votering: Alternativ B vedtas enstemmig.
Sak 7.23 Endringer i § 16 Valgkomiteen, 5. ledd
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker. Valgperioden i sentralstyret er 2
år og det gjennomføres rullerende valg på hvert landsmøte slik:
• år 1: halvparten av styrets medlemmer med vara fra samme fylke, inkludert leder
• år 2: halvparten av styrets medlemmer med vara fra samme fylke, inkludert 1. og 2.
nestleder
Votering: Endringen vedtas enstemmig.
Følgende saker ble oversendt redaksjonskomiteen:
Sak 7.2, Sak 7.4, Sak 7.11, Sak 7.12, Sak 7.16, Sak 7.17 og Sak 7.24
Redaksjonskomiteen opprettet følgende saker: 7.25 og 7.26
Under følger behandling av overnevnte saker etter innstilling fra redaksjonskomiteen.
Sak 7.2 Endring i § 2 Formål
Den opprinnelige endringen foreslått av sentralstyret var å legge til afasi samt endre på
rekkefølge av tilstandene. I tillegg var det lagt inn forutsetning om at ved en endring skal
§ 8 og § 9, 2. ledd oppdateres, da formuleringene i disse paragrafene speiler § 2.
Sentralstyrets forslag:
LHL er en medlemsbasert interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og
lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.
1003 Bjørnes sitt forslag:
LHL er en medlemsstyrt interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og
lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.
17

Document ID:
07d69d43-072f-4d69-a69d-1eeabdd7729b

Redaksjonskomiteens innstilling: 1003 Bjørnes sitt forslag vedtas.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling støttes enstemmig.
Sak 7.4 Endring i § 6 LHLs oppbygning, 2. ledd og § 11 Fylkesstyret, 1. ledd
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Porsgrunn og Bamble
Forslag til endring:
§ 6, 2. ledd.
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de fylker som velger å
samarbeide.
§ 11, 1. ledd
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de fylker som velger å
samarbeide.
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
§ 6, 2. ledd
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de fylker som velger å
samarbeide. Samarbeidende fylker med ett felles fylkesstyre er å forstå som ett fylke i
LHLs vedtekter.
Redaksjonskomiteens innstilling: Alternativ B vedtas.
Forslagstiller LHL Progrunn og Bamble trekker alternativ A.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling støttes enstemmig.
Sak 7.11 Endring § 11 Fylkesstyret, 7. ledd, 7. kulepunkt
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Troms og Finnmark
Forslag til endring:
• valg av representanter og vararepresentanter til LHLs landsmøte. En av fylkets
representanter skal være den til enhver tid sittende leder i fylkesstyret.
Vararepresentantene velges i nummerert rekkefølge.
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
• Valg av representanter og vararepresentanter til LHLs landsmøte etter innstilling fra
valgkomiteen. Vararepresentantene velges i nummerert rekkefølge.
Alternativ C
Forslagstiller: 82 Korvann
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Forslag til endring:
Valg av representanter og vararepresentanter til LHLs landsmøte etter innstilling fra
valgkomiteen, basert på de innsendte nomineringene fra lokallagene. En av fylkets
representanter skal være den til enhver tid sittende leder i fylkesstyret.
Vararepresentantene velges i nummerert rekkefølge.
Redaksjonskomiteens innstilling: Alternativ C vedtas.
LHL Troms og Finnmark og sentralstyret trekker sine forslag, henholdsvis alternativ A
og B.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling støttes enstemmig.
Sak 7.12 Fjerne 11. ledd i § 11 Fylkesstyret
Alternativ A
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Bestemmelsen fjernes.
Alternativ B
Forslagstiller LHL Viken
Forslag til endring:
Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 8 år i samme verv sammenhengende.
Alternativ C
Forslagstiller: 34 Hønningstad
Forslag til endring:
Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende. Dersom et
styremedlem gjør en ekstraordinær innsats så kan dette styremedlemmet sitte lenger enn 8
år.
Redaksjonskomiteens innstilling: Alternativ A vedtas.
Forslagstiller 34 Hønningstad trekker alternativ C.
Votering: Alternativ A får 45 stemmer og alternativ B får 39 stemmer.
Alternativ A settes opp mot dagens vedtektsbestemmelse.
Votering: Alternativ A får 35 stemmer. Forslaget faller, og dagens bestemmelse
opprettholdes.
Sak 7.16 Endring i § 12 Landsmøtet, 9. ledd og 11. ledd
Behandles ikke da de foreslåtte endringene er ivaretatt i sak 7.11.
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Sak 7.17 Endringer i § 13 Sentralstyret
Alternativ A
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Bestemmelsen «Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 8 år
sammenhengende» fjernes.
Alternativ B
Forslagstiller: LHL Viken
Forslag til endring:
Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 8 år i samme verv sammenhengende.
Alternativ C
Forslagstiller: 16 Tennebø
Forslag:
Dagens bestemmelse opprettholdes.
Redaksjonskomiteens innstilling: Sentralstyrets forslag vedtas.
Sentralstyrets forslag alternativ A settes opp mot LHL Vikens forslag alternativ B.
Votering: Vikens forslag får 64 stemmer.
LHL Vikens forslag alternativ B settes opp mot 16 Tennebøs forslag alternativ C – som
er dagens vedtekter. Alternativ B trenger 2/3-flertall.
Votering: Vikens forslag får 46 stemmer. Forslaget faller, og dagens bestemmelse
opprettholdes.
Behandling av de andre endringsforslagene i sak 7.17. Endringsforslaget er helhetlig for
paragrafen.
Forslag til endring: (endringene er markert med understrek)
§ 13 Sentralstyret
Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger samt styre LHLs
organisasjon og virksomheter.
Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker. Sentralstyret består av leder, 1.
og 2. nestleder og styremedlemmer. Alle med varamedlem fra samme fylke. I tillegg
kommer 3 representanter med 3 varamedlemmer for de ansatte, som velges av de ansatte
selv. Til en plass velges en organisatorisk ansatt, til en plass velges en klinisk ansatt og til
en plass velges på fritt grunnlag mellom de ansatte. Vararepresentantene følger samme
prinsipp.
Dersom leder har forfall eller fratrer styret, er det 1. nestleder som trer inn dens funksjon.
Sentralstyrets medlemmer velges for to år av gangen med rullerende valg i henhold til §
16.
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Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende.
Ved stemmelikhet har sentralstyrets leder dobbeltstemme.
Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret krever det.
Sentralstyrets ansvarsområde omfatter:
• innstilling til landsmøtet i alle saker utenom valg
• fastsettelse av LHLs årlige planer og budsjett
• avgivelse av LHLs årsberetning og revidert regnskap
• utvikling av LHLs politikk og organisasjon
• representasjon i styrer, råd og utvalg
• oppnevning av arbeidsgrupper
• forvaltning av LHLs signatur og fullmakter
• avgjørelse i alle administrative spørsmål
• ansettelse av LHLs generalsekretær
Det føres protokoll fra alle møter i sentralstyret. Sentralstyret skal godkjenne protokollen
som deretter er tilgjengelig for alle.
Sentralstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen,
unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) består av leder, 1., og 2. nestleder. Sentralstyret vedtar
retningslinjer for AU.
Dersom et medlem av AU fratrer sitt verv, konstituerer sentralstyret et nytt medlem i AU.
Votering: Endringene vedtas enstemmig.
Sak 7.24 Endringer i § 18 Økonomiske regler, 1. ledd
Alternativ A
Forslagstiller: LHL Troms og Finnmark
Forslag til endring:
Kontingenten fordeles med 39 % til lokallagene, 59% til LHL og 2 % settes av til å dekke
kostnader for landsmøtedeltakelse.
Dette skal gjelde fra 1.1.2022.
Alternativ B
Forslagstiller: Sentralstyret
Forslag til endring:
Kontingenten fordeles med 38 % til lokallagene, 60 % til LHL og 2 % av kontingenten
går til å dekke lokallagenes egenandel på landsmøtet.
Alternativ C
Forslagstiller: 20 Grande
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Forslag til endring:
Kontingenten fordeles med 58 % til LHL, 40 % til lokallag og 2 % til å dekke kostnader
til landsmøtekostnader.
Redaksjonskomiteens innstilling: Alternativ A vedtas.
Sentralstyrets alternativ B settes opp mot 20 Grande sitt alternativ C.
Votering: Alternativ C får 52 stemmer.
LHL Troms og Finnmarks forslag alternativ A settes opp mot 20 Grande sitt alternativ C.
Votering: Alternativ A får 48 stemmer.
Alternativ A settes opp mot dagens bestemmelse.
Votering: Alternativ A får 73 stemmer og er vedtatt.
Det ble opplyst om at det var 84 stemmeberettigede i salen på dette tidspunktet.
Sak 7.25 – Endring i § 12 Landsmøtet, 4. ledd
Ny sak etter behandling i redaksjonskomiteen.
Forslagstiller: LHL Troms og Finnmark
Forslag til endring: (endring markert med understrek)
Endelig forslag til saksliste og saker skal være lagene i hende senest 4 uker før
landsmøtet. Dette med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og
valgkomiteens innstilling som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet.
Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget fra Troms og Finnmark vedtas.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Sak 7.26 – Endring i § 12 Landsmøtet, 10. ledd.
Ny sak etter behandling i redaksjonskomiteen.
Forslagstiller: LHL Troms og Finnmark
Forslag til endring:
Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer og antall lokallag i fylkene per
31.12 foregående år.
Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget vedtas.
Votering: 63 stemmer for å støtte redaksjonskomiteens innstilling, 21 stemmer for å
opprettholde dagens bestemmelse. Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.

Vedtak:
LHLs vedtekter med endringene godkjennes som helhet enstemmig.
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Sak 8 Forslag til lokalpolitisk plattform
Sentralstyrets 2. nestleder Øystein Bjørnes presenterte sentralstyrets forslag til
lokalpolitisk plattform, som er sendt landsmøtets delegater i sending datert 13.05.22.
Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret. Arbeidsgruppen
har hatt følgende sammensetning:
• Øystein Bjørnes (leder) - sentralstyret
• Tor Strand – sentralstyret
• Berit Kvalvik – LHL Radøy
• Jan Frode Hagstrøm – LHL Steinkjer
• Gitte Korvann – LHL Viken
Forslagene ble behandlet av sentralstyret på møtet 4.-5.05.22, sak 40/22. Sentralstyret
fattet enstemmig vedtak om at forslag til lokalpolitisk plattform legges fram for
landsmøtet med anbefaling om godkjenning.
Det ble levert 15 forslag til endringer og tillegg til lokalpolitisk plattform. Samtlige
forslag ble oversendt redaksjonskomiteen. Forslagene og redaksjonskomiteens innstilling
følger under.
Forslag 1
Forslagsstiller: Roger Dragsten Moe, LHL Trøndelag
Linjenummer: 48-49
Tillegg til teksten: «og andre gjøremål, samtidig sikre god tilgang og tilrettelegging for
mennesker med funksjonsnedsettelse»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Forslag 2
Forslagsstiller: Remi Drageset, LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 65
Tillegg til teksten: «At kommunene må sørge for at det blir opparbeidet tilrettelagte
turløyper for mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at også disse kan øke sin
hverdagsaktivitet samtidig som de får gode naturopplevelser.»
Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises, men ivaretas i forslag 1.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 3
Forslagsstiller: Hermund Dalvik, LHL Kåfjord
Linjenummer: 88
Tillegg til teksten: «…institusjoner, for hjemmeboende eldre, idretts- og fritidsarenaer…»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 4
Forslagsstiller: Roger Dragsten Moe, LHL Trøndelag
Linjenummer: 98
Endringsforslag: Stryk første setning. Sett inn:
«Luftforurensning er blant de viktigste risikofaktorene i verden og i økende grad i Norge»
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Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, med følgende endring:
«Luftforurensning er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og forverret
sykdomsforløp.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 5
Forslagsstiller: Hermund Dalvik, LHL Kåfjord
Linjenummer: 111
Tillegg til teksten: «… sentrumsnære områder i byene, i størst mulig grad….»
Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises.
Begrunnelse fra komiteen: Komiteen mener ordlyden om «i størst mulig grad» allerede
tar høyde for lokale tilpasninger, og at det også på enkelte steder som ikke er byer kan
være greit å ha bilfrie områder.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 6
Forslagsstiller: Roger Dragsten Moe, LHL Trøndelag
Linjenummer: 135-136
Tillegg til teksten: «……eller samme utfordring etter sykdom.»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 7
Forslagsstiller: Vidar Bersvendsen, LHL Vestfold og Telemark
Linjenummer: 139
Nytt punkt: Bedre tannhelse
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, med følgende endring:
«At fylkeskommunen må styrke det lokale tannhelsetilbudet, særlig rettet mot personer
med kronisk sykdom og eldre.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 8
Forslagsstiller: Remi Drageset – LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 149
Tillegg til teksten: «Innbyggerne i kommunen ønsker å leve best mulig med sin skade /
funksjonsnedsettelse og klare seg selv best mulig og lengst mulig uten bruk av
hjemmesykepleie. I sin planlegging av rehabiliteringstjenesten må kommunene ta høyde
for at for mange innbyggere vil rehabilitering være en livslang prosess og at
tjenestetilbudet derfor må gjenspeile dette»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, med følgende endring:
«Innbyggerne i kommunen ønsker å leve best mulig med sin skade / funksjonsnedsettelse
og klare seg selv best mulig og lengst mulig uten bruk av hjemmesykepleie. I sin
planlegging av tjenestene må kommunene også ta høyde for at for mange innbyggere vil
ha behov for livslang oppfølging og at tjenestetilbudet derfor må gjenspeile dette.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 9
Forslagsstiller: Hermund Dalvik, LHL Kåfjord
Linjenummer: 159
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Endringsforslag: «Kommunene må sørge for å ha nok kompetanse om ernæring og fysisk
aktivitet på systemnivå, og ha gode rutiner som alle i virksomhetene er kjent med.»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 10
Forslagsstiller: Eeva Randell, LHL Troms og Finnmark
Linjenummer: 161-163
Forslag: Punktet tas bort eller omformuleres.
Redaksjonskomiteens innstilling: Intensjonen ivaretas med følgende endring i punktet:
«At kommunen må bruke frivilligheten eller ideelle aktører i arbeidet med rehabilitering,
f.eks. ved å inngå avtaler om samarbeid for å styrke det lokale rehabiliteringstilbudet. Der
frivilligheten er et supplement til kommunens faglige tilbud.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 11 (Ses sammen med forslag 12 og 13)
Forslagsstiller: Bente Nicolaisen
Linjenummer: 164
Endringsforslag: «At alle kommuner, fylkeskommuner og skoleeiere må ha tilbud om
logoped til barn og ungdom med afasi i skolepliktig alder og andre personer med afasi –
enten kommunale eller en form for rammeavtale med privatpraktiserende»
Redaksjonskomiteens innstilling: Se innstilling forslag 13.
Forslag 12 (Ses sammen med 11 og 13)
Forslagsstiller: Remi Drageset – LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 164
Tillegg til eksisterende setning: «... tilbud om logoped til personer med afasi og andre
språkproblemer, enten …»
Redaksjonskomiteens innstilling: Se innstilling forslag 13.
Forslag 13
Forslagsstiller: Remi Drageset – LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 165
Tillegg til eksisterende setning: «, og at informasjon om denne tjenesten er tydelig og lett
tilgjengelig».
Redaksjonskomiteens innstilling: Linjenummer 164-165 vedtas, med følgende endring:
«At alle skoler og kommuner må ha tilbud om logoped til personer med afasi eller andre
språkutfordringer, enten kommunale eller en form for rammeavtale med
privatpraktiserende. Informasjon om denne tjenesten må være tydelig og lett
tilgjengelig».
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 14
Forslagsstiller: Remi Drageset – LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 166
Ønskede tilleggspunkt til teksten under avsnittet rehabilitering:
• «At alle kommuner må ha tilbud om synspedagog til personer med skade på synet
etter sykdom eller akutt skade»
• «At alle kommuner må ha nok fysioterapeuter med driftstilskudd til at mennesker
med behov for langvarig rehabilitering får nok oppfølging til at de opprettholder
og helst bedrer sitt fysiske nivå»
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•

•

«At alle kommuner har et tilbud om ergoterapeut slik at pasienter med skade i
armer/hender får mulighet til opptrening for å klare mer av hverdagens aktiviteter
selv og dermed ha mindre behov for hjelp (bl.a til personlig hygiene og
matlaging).»
«At alle kommuner har god nok kapasitet i sin ergo-/fysioterapitjeneste til at alle
som har behov for hjelpemidler får hjelp til å søke om dette og at ventetiden på
denne hjelpen ikke overstiger nasjonale anbefalinger.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises, men intensjonen ivaretas i følgende forslag:
• «At kommunene bør ha tilbud om fysioterapeut, ergoterapeut og synspedagog,
som kan gi den enkelte tett og god oppfølging for å klare hverdagens aktiviteter.
Ventetiden på denne hjelpen bør ikke overstige nasjonale anbefalinger.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Forslag 15
Forslagsstiller: Remi Drageset – LHL Hjerneslag Ung
Linjenummer: 208
Tillegg til teksten: «Brukermedvirkning bør ha sin naturlige plass i alle fora der
innbyggernes helse skal diskuteres, både i kommunale råd, i tjenesteutvikling og i
prosjekter og forskning.
Brukermedvirker har, med sin pasient- eller pårørendekompetanse, en viktig stemme inn
og skal likestilles med fag- og systemkompetanse. Brukermedvirker bør tas med som en
likestilt part i prosessene helt fra planleggingsstadiet til sluttføring på en slik måte at en
kjenner eierforhold til sluttproduktet.»
Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas, men innplasseres på linje 212.
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.
Dirigenten foreslo felles debatt i sak 8 og 9. Landsmøtet bifalt dette.

Vedtak:
Forslag til lokalpolitisk plattform med endringer godkjennes.

Sak 9

Forslag til uttalelse
Sentralstyret la frem forslag til en uttalelse der tema er klima, miljø og helse. Forslaget
ble delt ut til deltakerne på landsmøtet.
Forslag til vedtak:
Forslag til uttalelse godkjennes.
Vedtatt enstemmig.
Følgende tok ordet i sak 8 og 9:
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41 Dalvik, 59 Bersvendsen, 98 Nicolaysen, 100 Dragset, 69 Vannebo, 29 Heimdal, 22
Altermark, 42 Randell, 51 Dragsten Moe, 84 Setten, 17 Pedersen, 61 Rinde, 82 Korvann,
93 Heggen Olsen, 98 Nicolaysen, 1003 Bjørnes

Sak 10

Andre innkomne saker

I henhold til LHLs vedtekter §12 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet
være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet, dvs. 10.04.22.
Innen fristen var det mottatt til sammen 5 forslag som alle er forslag knyttet til LHLs
vedtekter og behandlet sammen med forslag til endringer i LHLs vedtekter. (Sak 7)
Sentralstyret har under denne saken fremmet forslag om honorarer for interessegruppene.
Saken ble behandlet på styremøtet 4.-5.05.22, sak 43/22.
Sentralstyrets forslag til vedtak er sendt landsmøtets delegater i sending datert 13.05.22.

Vedtak:
Det er variasjon på aktiviteten i interessegruppene, og det gis møtegodtgjørelse på
kr 1000 per møte i arbeidsutvalget. Det gis møtegodtgjørelse for inntil kr 4000 pr år pr
medlem i arbeidsutvalget. Vedtatt enstemmig.

Sak 11

Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge

Sentralstyret behandlet i sitt møte 04.-05.05.22 forslag om sammenslåing av LHL og
Afasiforbundet i Norge. Sentralstyret fattet enstemmig forslag om å anbefale landsmøte å
godkjenne sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge.
Sentralstyrets forslag til vedtak er sendt landsmøtets delegater i sending datert 13.05.22.
Følgende tok ordet i saken:
100 Dragset, 1009 Endresen, 28 Hellvik, 16 Tennebø, 98 Nicolaysen, 107 Engan,
1003 Bjørnes

Vedtak:
Det godkjennes at Afasiforbundet i Norge blir en del av LHL. Vedtatt enstemmig.
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Sak 12

Valg

Valgkomiteens innstilling er sendt landsmøtets delegater i sending datert 27.05.22.
I LHLs vedtekter § 16 står følgende: innstillingen sendes fylkene og lokallagene sammen
med øvrige landsmøtepapirer slik at den er lagene i hende senest 14 dager før
landsmøtet.
Valgkomiteens leder Ole Magne Imeland innledet om komiteens arbeid og la frem
innstillingen.
Valgkomiteens innstilling er som følger:
Sentralstyret
FYLKE
Viken

VERV
1.nestleder

REPRESENTANT
Ann-Helén Stangnes

VARA
Remi Drageset (ny)

Trøndelag

2.nestleder

Øystein Bjørnes

Morten Gunnes (ny)

Møre og
Romsdal
Oslo
Nordland
Rogaland

Medlem

Asle Giske

Odd Arne Grande

Medlem
Medlem
Medlem

Bente Endresen
Tor J. Strand
Lilly Karin Olsen

Bernard Rudjord
Sigbjørn Berg
Per Steinar Langeland (ny)

Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av følgende personer. Valgkomiteen stiller til gjenvalg.
Verv
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Ole Magne Imeland
Jan Ingvar Bakke
Ove Hellvik
Karen Jorid Uthus
Bodil Slettli
Espen Falch Johansson
Harald G. Haga
Ole Bele
Sissel Gjerdseth
Ingeborg Iversen

Fylke
Agder
Vestland
Oslo
Trøndelag
Troms og Finnmark
Agder
Vestland
Viken
Trøndelag
Troms og Finnmark

Valgkomiteens leder opplyste i møtet at innstillingen ikke er i henhold til vedtektenes
paragraf 13 Sentralstyret bestemmelse «Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn
8 år sammenhengende.» Ann-Helén Stangnes kan på bakgrunn av denne bestemmelsen
ikke velges.
Følgende tok ordet i saken:
6 Ruud, 1014 Imeland, 1016 Bakke, 1001 Bjørnstad, 16 Tennebø, 43 Mækinen
Etter pausen foreslo valgkomiteen Else Magni Horten som 1. nestleder og Remi Dragset
som styremedlem fra Viken med Gitte Korvann som vara.
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Valg av sentralstyret
1. nestleder Else Magni – vara for Innlandet Knut Raddum
Votering: Velges enstemmig.
2. nestleder Øystein Bjørnes – vara for Trøndelag Morten Gunnes
Votering: Velges enstemmig.
Styremedlem for Viken Remi Dragset – vara Gitte Korvann
Votering: Velges enstemmig.
Styremedlem for Møre og Romsdal Asle Giske – vara Odd Arne Grande
Votering: Velges enstemmig.
Styremedlem for Oslo Bente Endresen – vara Bernard Rudjord
Votering: Velges enstemmig.
Styremedlem for Nordland Tor J. Strand – vara Sigbjørn Berg
Votering: Velges enstemmig.
Styremedlem for Rogaland Lilly Karin Olsen – vara Per Steinar Langeland
Votering: Velges enstemmig.
Valg av valgkomiteen
Valgkomiteen som helhet
Votering: Velges enstemmig.

Avslutning
Styreleder Bjørnstad hever landsmøtet klokken 14:26.

Protokoll signeres digitalt av protokollutvalget, jf. sak 2F:
Liv Skaanes
LHL Oslo
Leif Birger Mækinen
LHL Troms og Finnmark
Gunnar Hønningstad
LHL Rogaland
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Generalsekretærens tale

Kjære alle sammen, medlemmer, styre og ansatte.
Det er 5 år siden vi møttes sist til et fysisk landsmøte. Det er lang tid. Vi hadde et digitalt landsmøte for 8 måneder
siden. Det var en ny og spennende opplevelse. Det gikk bra. Det var ikke perfekt, men vi fattet mange viktige og
gode vedtak. Men, nå i år blir det perfekt. Nå er vi sammen igjen under samme tak. Det er veldig hyggelig.
Velkommen alle sammen.
Det har skjedd og skjer mye i LHL. Jeg vil si at vi står ved et viktig veiskille i LHL og det har jeg tenkt å bruke en
del tid på i denne talen. Det er bra at vi kan møtes nettopp nå for å kunne ha en mulighet for å reflektere og prate
sammen rundt hva som har skjedd og først og fremst hvor veien går videre.
Først gode venner. Vi kommer ikke utom å dvele litt ved verden rundt oss. Selv vår privilegerte del av verden er nå
mer ustabil og utrygg enn på lenge. Det er krig i Europa. La meg minne om at også i et folkehelseperspektiv er fred
det viktigste. Det er betingelsen for demokrati, stabilitet, ren luft, tilgang til mat, rent vann og legemidler.
Russland har overfalt sitt naboland. Russland er 50 ganger større enn Norge og dobbelt så stort som USA. Russland
tilhører både Europa og Asia. Om vi bare ser på den europeiske delen av Russland så utgjør det 40 prosent av
Europa og i denne delen av Russland bor nær 80 prosent befolkningen av dvs 115 millioner mennesker. Russland
har angrepet Europas nest største land. Ukraina. Et land med 40 millioner innbyggere. Europas største og nest største
land er i krig. Dette er farlig, og det angår oss. De øvrige nabolandene til Russland føler seg utrygge, Finnland og
Sverige søker om medlemskap i NATO. NATO utplasserer styrker i Baltikum, Polen og andre naboland til
Russland.
Norge har 17 mils felles grense med Russland i nord. Avstanden fra her vi sitter nå til Ukraina er om lag den samme
som herfra til Nord-Norge. Nå bombes sykehus, skoler og boliger i Europa. Sivilbefolkningen henrettes, barn skytes,
kvinner voldtas og drepes. Det kunne vært i Troms og Finnmark.
Russland er det landet i verden som har flest atomvåpen. Igjen trues det med atomvåpen og den totale
tilintetgjørelsen.
Resten av Europa må bruke mer penger på militæret – penger som ellers kunne vært brukt til utdanning, helse og
velferd. Det er både en varm og en kald krig i Europa.
Verden har blitt mindre stabil og mindre trygg.
Vi føler oss hensatt til et annet århundre. Det er krig og pandemi. Husk det – pandemien er ikke over. Stabiliteten er
truet og økonomien er i ulage. Verden kan stå overfor en global sultkatastrofe.
Har det som skjer i verden rundt oss betydning for LHL. Ja, selvfølgelig har det betydning. Det er imidlertid ikke
lett å peke på hvilke direkte konsekvenser vi vil oppleve. Det er imidlertid slik at den generelle usikkerheten og den
økonomiske risikoen vokser. De offentlige budsjettene vil bli trangere. Det har vært klart lenge, men nå vil
prioriteringene bli tøffere i årene som kommer.
Det tilsier at risikoen ved LHLs økonomiske aktivitet blir større. Vi har allerede kjent på at er vanskelig over flere år
og jeg tror det blir enda vanskeligere i fremtiden med tanke på drift som er avhengig av offentlige kontrakter. Jeg
mener at dette må få betydning for hvordan vi innretter oss med hensyn til videre drift av store kliniske
virksomheter.
I de årene jeg har jobbet i LHL har jeg opplevd en litt ambivalent holdning til klinikkdriften vår. På den ene siden
har de tillitsvalgte selvsagt vært veldig stolte av klinikkene og den fantastisk gode kvaliteten de har levert og det
gode tilbudet til hjerte- og lungesyke. Samtidig har det også blitt pekt på at klinikkdriften trekker mye
oppmerksomhet, ressurser og økonomi som ellers kunne vært brukt på medlemsorganisasjonen.
For å sette det på spissen har jeg mer enn en gang opplevd at tillitsvalgte har tatt opp at de er kritiske til
klinikkdriften samtidig som de har spurt om når vi tenker å bygge opp et tilbud der de bor.
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Jeg tror dette summerer opp dualiteten som mange av oss har kjent på. Det er utfordrende å drive klinikker og
sykehus. Og det har vært utfordrende i lang tid. La meg fortelle dere. I 2009 fikk LHL en forespørsel om vi ville
selge alle klinikkene og sykehusene våre samlet. Veit dere hva vi sa? Vi sa ja – det vil vi - hvis prisen er rett.
Men, prisen var for lav og vi avsto fra å selge. I 2010 tilbød vi myndighetene å overta Feiringklinikken med
hjertekirurgien, den invasive kardiologien og hjerterehabiliteringen vederlagsfritt. Helse Sør-Øst sa den gangen nei.
Det angret de på siden.
Vi i ledelsen av LHL har ikke et religiøst eller prinsipielt forhold til at vi skal drifte sykehus eller
rehabiliteringsinstitusjoner. Vi kunne heller ikke drifte sykehusene våre der vi var inn i framtiden. Vi kunne lagt ned
tilbudene og sagt opp de ansatte. Men, vi valgte en annen vei.
Min holdning har hele tiden vært at LHL kan drifte hvis det er mulig å drive på et forsvarlig økonomisk grunnlag og
at det er mulig å ha en fornuftig dialog og samarbeid med det offentlige. Jeg skal ikke bruke tid på å utbrodere det.
Bare kort si at min opplevelse er at begge deler har blitt vanskeligere. Nå er det anbudskonkurranser, pressing på
pris, rapportering og detaljstyring. Pasientenes behov er det vanskelig å ha en dialog om. Jeg tror denne utviklingen
bare vil fortsette.
Derfor har vi de siste årene gradvis funnet nye eiere til våre virksomheter. Utenfor sykehuset har vi nå kun igjen
virksomheten vår i Vestfold og Sandvika nevrosenter. Begge virksomhetene har vi varslet at vi kommer til å selge
snarlig. Vi er i kontakt med kjøpere.
Da sitter vi igjen kun med rehabiliteringsvirksomheten på sykehuset på Gardermoen. Nå er spørsmålet - skal vi
fortsatt eie og drifte denne virksomheten. Den går pr. nå med underskudd, men vi har tiltak og planer som vil bringe
driften i balanse. Det vil kreve noen tøffe tak og mye arbeid, men vi skal klare det. Men, usikkerheten klarer vi ikke
å fjerne.
Av den grunn og med sterkt blandede følelser la jeg i går fram et utkast til intensjonsavtale mellom LHL og
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg for sentralstyret. Intensjonsavtalen går ut på at LHL og Lovisenberg
sammen skal jobbe for at Lovisenberg skal overta LHLs drift på sykehuset på Gardermoen. Det vil si hjerte- og
lungerehabiliteringen, hotelldelen og eiendomsselskapet. Følelsene var blandede fordi jeg mener at dette er det
rasjonelle og det riktige av oss å gjøre.
På den annen side er det leit at vi ikke skal drive denne flotte virksomheten videre. Intensjonsavtalen tilsier at alle de
ansatte på rehabiliteringen blir overdratt. Det samme gjelder alle ansatte tilhørende hotellselskapet og
eiendomsselskapet. Ingen mister jobben sin og driften vil fortsette. Jeg orienterte de ansatte på sykehuset på et møte
nå på morgenen i dag.
En eventuell overtakelse ligger flere måneder fram i tid og det er selvsagt ikke sikkert at det går i orden. Men, vi i
LHL og Lovisenberg mener at dette vil være fornuftig og sammen tror vi at vi skal få det til.
Lovisenberg er en stor aktør. De driver sykehus, sykehjem, sykepleierhøyskole og et omfattende sosialt arbeid –
også internasjonalt. Deres verdigrunnlag er til forveksling likt LHLs. De har aktiviteter og drift slik at de kan fylle
opp det som er av ledig kapasitet på sykehuset og de har tanker om å utvide driften ytterligere. Det vil trygge driften
av hjerte- og lungerehabiliteringen – pasienttilbudet - og det er for meg det aller viktigste. Jeg vil understreke
nettopp dette poenget. Vi må huske på hva som er prioriteten i arbeidet. Vi driver ikke sykehus og rehabilitering for
å bygge merkevare. Vi driver ikke sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner for å verve medlemmer eller for enkel
tilgang til sal eller basseng for lokallaget i nærheten av institusjonen. Vi driver sykehus og rehabilitering ene og
alene for å gi pasientene god behandling. Hvis pasientbehandlingen kan trygges for fremtiden med andre eiere så er
det bra.
Vi skal være stolte av å ha bygd opp tilbudet, utviklet tilbudet og sørget for svært god behandling. De som er
avhengige av LHL har ingen ting å tjene på at vi er sentimentale og følelsesstyrte. Sentralstyret godkjente
intensjonsavtalen i går ettermiddag. Det samme gjorde Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Neste skritt nå er at
ledelsen ved Lovisenberg kommer til LHL-sykehuset for å treffe de ansatte på klinikken. Etter sommerferien starter
en selskapsgjennomgang – en due diligence – av de finansielle og juridiske aspektene. Deretter blir det utarbeidet en
endelig avtale mellom partene hvis det er grunnlag for det. Jeg tror at dette går i orden og jeg vil jobbe for at det går
i orden.
Det er et veiskille for LHL. Derfor er det bra at vi nå har landsmøte hvert år. Da kommer LHLs høyeste
beslutningsmyndighet tettere på driften. Nå har jeg orientert landsmøtet om denne saken og landsmøte kan om de
ønsker det stoppe det videre arbeidet med gjennomføringen.
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Hva vil en overtakelse fra Lovisenberg bety for oss i LHL? Det vil enkelt forklart bety at medlemsorganisasjonen
ikke eier eller drifter noen behandlingstilbud. Det er en ny situasjon. En uvant situasjon. Samtidig åpner det et
mulighetsrom som vi ikke har hatt på 4 tiår.
I løpet av høsten vil – hvis dette går i orden -stå i en situasjon hvor vi kan legge all vår kraft inn i arbeidet med
medlemsorganisasjonen.
Vi har menneskene, vi har ideene og vi vil ha en solid økonomi. Vi er gjeldfrie. Jeg veit ikke om vi noen gang
tidligere i historien har vært det. Vi vil da ha mellom 100 og 140 millioner kroner i bankbeholdning og gå med
overskudd. Vi vil da stå bedre rustet enn noen gang til å utvikle medlemsorganisasjonen, kjempe for pasientene og
utvikle gode medlemstilbud.
Da skal vi ta oss tid til å puste med magen og tenke grundig gjennom hvor veien går videre. Da er det bra at vi har
årlige landsmøter.
I året som kommer skal vi gjennomføre en strategiprosess. Vi starter opp rett etter sommerferien. Sentralstyret skal
bruke høsten fram til jul på å utarbeide et utkast til en ny strategi som så skal ut til en grundig behandling i hele
organisasjonen. Får vi til det vi nå jobber med vil det vil bety at vi kan starte på strategiarbeidet med blanke ark. Da
kan medlemsorganisasjonen bestemme seg for hva vi skal prioritere i framtiden uten at vi sitter fast i strukturer som
legger beslag på tid og penger.
Jeg har 6 områder som jeg vil spille inn til strategiarbeidet.
•

Vi bør styrke det politiske arbeidet både lokalt og nasjonalt.

•

Vi bør være den organisasjonen som setter klima og helse på dagsorden.

•

Vi skal utvikle tilbud som kan nå ut til det enkelte medlem.

•

Vi kan jobbe med å skaffe penger til forskning

•

Vi må jobbe med å styrke organisasjonens inntektsgrunnlag

•

Vi kan arbeide med alliansebygging for å styrke medlemmenes og pasientenes stemme

La meg knytte noen kommentarer til hvert av punktene.
Punkt 1. Vi bør styrke det politiske arbeidet både lokalt og nasjonalt.
Vi er i gang. Vi skal vedta en lokalpolitisk plattform her på landsmøtet. Styrets nestleder Øystein Bjørnes vil
presentere plattformen seinere i møtet og jeg sier derfor ikke mer om den.
Nasjonalt skal vi forsterke det politiske arbeidet. Det er behov for tydelige stemmer for de lungesyke, de hjertesyke
og de slagrammede. La meg gi dere noen eksempler.
Vi må få på plass en rehabiliteringsreform. Her har det vært mange sterke politiske løfter fra alle partier i flere tiår.
Men, tilbudet har heller blitt dårligere. Riksrevisjonen har dokumentert det og KPMG har dokumentert det. Vårt
eget kolsråd har dokumentert hvordan det står til med lungerehabiliteringen i kommunene. Det er ikke lystig lesning.
Og, på lungerehabiliteringen på Gardermoen er det nå 1 års ventetid og pasientene som kommer inn er dårligere enn
tidligere fordi de har måttet vente så lenge. Dette er uakseptabelt. LHL jobber på egenhånd og i allianse med mange
andre for å få til en reformering av rehabiliteringsområdet.
Et annet eksempel på hva vi jobber med er raskere tilgang til nye legemidler. LHL har sammen med 40 andre
pasientorganisasjoner tatt initiativet til pasientoppropet.no. Det er en underskriftsaksjon som passerer 100 000
underskrifter i disse dager. Hvis dere ikke har gjort det allerede – gå inn og skriv under oppropet. Det er mange
eksempler fra mange diagnoseområder. Et svært aktuelt eksempel fra hjerteområdet.
Vyndaqel er en helt avgjørende medisin for pasienter med den alvorlige sykdommen hjerteamyloidose. Uten
behandling dør disse pasientene i løpet av to til seks år. Saken har vært til behandling i Beslutningsforum 3 ganger
og fått avslag. Det finnes ikke et alternativt legemiddel for disse pasientene.
Vyndaqal er offentlig finansiert og tilgjengelig i en rekke land - USA, Japan, Canada, Tyskland, Østerrike,
Frankrike, Italia, Belgia, Sveits, Litauen, Portugal, Irland, Nederland Island, Finland, Danmark og Sverige.
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Saken er med andre ord at hvis du heter Hansen og er fra Halden og har hjertesvikt så nektes du å få virksom
medisin med mindre du betaler selv, men heter du Hansson og bor i Halmstad på den svenske siden av grensa får du
dekket legemidlet av det offentlige. Dette er rett og slett uakseptabelt. Vi kan ikke fortsette å løpe etter oljeindustrien
med åpen lommebok så fort de hever røsten, men ikke ha råd til de samme hjertemedisinene som våre naboland.
Hva er dette for tøysete politikk.
Norge kan ikke fortsette å være en sinke i verden når det gjelder å gi pasientene den beste behandlingen og i mange
tilfeller den eneste behandlingen som har effekt. Dette går på tilliten løs til det offentlige helsevesenet. Hvis Sverige,
Finnland, Danmark og Island klarer å prioritere å gi sine hjertepasienter dette legemidlet så må også Norge klare det.
De ansvarlige politikerne kan ikke gjemme seg bak et forum som politikerne selv har opprettet. De sitter med
ansvaret og vi skal holde dem til ansvar for det de gjør, og det de unnlater å gjøre. Skriv under på pasientoppropet.no
og be alle andre gjøre det samme.
La meg peke på en sak til. Fastlegeordningen er i krise. Dersom dette ikke løses, så er det pasientene og deres helse
som vil lide. At vi har nærmere 150 000 personer som ikke har en fastlege viser med all tydelighet at noe må gjøres,
og det raskt. Vi vet alt for godt hva tett og kontinuerlig oppfølging av pasientene har å si for livskvalitet og for
redusert risiko for alvorlig sykdom, særlig for personer med hjerte- eller lungesykdom. Forskning viser at pasienter
som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere dødsrisiko enn de har det første året med en ny
lege. Derfor må vi verne om fastlegeordningen. Vi forventer at regjeringen kommer opp med tiltak og betydelige
ressurser for å håndtere denne krisen. I ytterste konsekvens står det om liv.
Jeg kunne nevnt langt flere saker. Jeg håper imidlertid dette er tilstrekkelig for å peke på det åpenbare. LHL må
styrke vårt politiske arbeid.
Punkt 2. Vi bør være den organisasjonen som setter klima og helse på dagsorden.
Jeg sa en del om klima og helse i min forrige tale til landsmøte. Spania ble rammet av en hetebølge der temperaturen
var 10-15 grader over normalen for årstiden. Sandskyer blåser inn fra Sahara. Nå brenner det i Malagaområdet. I
Frankrike er det unormalt varmt noe som går utover avlingene. India og Pakistan har hatt rekordhøye temperaturer i
april og mai. Den nye varmerekorden er på 50,2 grader celsius. Den ble målt i den pakistanske byen Nawabshah
mandag 30. april, og er den høyeste april-temperaturen som er målt på jorden.
Temperaturen var ca 25 grader over normalen for årstiden. I sommer kommer det igjen til å være voldsomme
skogbranner i California og mange andre steder.
Det forskerne blant annet peker på som helseeffekter er:

Økt dødelighet og sykehusinnleggelser i forbindelse med hetebølger observeres i alle
verdensdeler, men også ved temperaturer over lokale/regionale «optimale» verdier som
befolkningen er vant til. Det hovedsakelig eldre som rammes og skyldes først og fremst effekter
på hjerte-karsystemet.
Hardt fysisk arbeid i varmt vær øker risikoen for heterelaterte effekter, inkl. heteslag
Hetebølger gir ofte økte nivåer av bakkenært ozon og andre luftforurensinger, som kan øke
dødelighet og sykehusinnleggelser knyttet til hjerte- og lungesykdommer
Luftforurensning fra skogbranner, støv, and luftbårne allergener (soppsporer, pollen) knyttes til
økt forekomst av hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer
Havnivåstigning kan øke saltinnhold i grunnvann og dermed øke saltopptak i utsatte
befolkninger – en risikofaktor for høyt blodtrykk og hjertehelse
Klimaendringene er en massiv folkehelseutfordring og vi kan ikke lukke øynene. Vi i LHL må derfor aksle
ledertrøya på vegne av våre medlemmer og pasientgrupper i dette spørsmålet. Sentralstyret har lagt fram et forslag
til uttalelse for landsmøtet som jeg vil anbefale at landsmøtet vedtar. Jeg vil peke på at vi i uttalelsen tar på oss å
arrangere en årlig konferanse om klima og helse for å øke kunnskapsnivået og oppmerksomheten rundt de
betydelige helsekonsekvensene som klimaendringene vil føre med seg.
Punkt 3. Vi må utvikle tilbud som kan nå ut til det enkelte medlem.
Vi har nyhetsbrev, vi har rådgivningstelefonen, vi har et magasin, vi har lokallagsaktiviteten, vi har nettsidene og
brosjyrene. Vi har mye og til høsten vil vi lansere vår digitale kolsskole. Men, vi må videre. Den nye generasjonen
eldre vil i langt større grad kunne benytte enkle digitale verktøy. Det gir oss store muligheter for å lage gode
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tjenester for medlemmene våre. Praktiske løsninger som vil hjelpe medlemmene å leve med og mestre sykdommen i
hverdagen. Og, vi skal selvsagt gjøre mer enn kun det digitale. Vår søsterorganisasjon i Sverige. Riksforbundet for
hjert och Lung har i mange år hatt et prosjekt gående som de kaller for Helsans stig. Helse stien på norsk. De har
tilrettelagte turløyper som de har opparbeidet, merket og tilrettelagt rundt i hele landet. De har apper og digitale kart
over turstiene. Jeg veit noen av våre lag i Norge har laget flotte turløyper. Jeg har selv besøkt noen av dem. Hva om
vi systematiserte dette arbeidet. Fikk flere lag med, utviklet kart osv. Hver kommune kunne ha en eller flere LHL
stier. Jeg håper dere har mange ideer til hvordan vi kan styrke tilbudet til medlemmene våre – også til de som ikke
deltar på lagsmøtene.
Punkt 4. Vi kan jobbe med å skaffe penger til forskning
Vi bør jobbe mer med å skaffe penger til forskning. Vi har forskningsfond der vi har en del 10-talls millioner kroner.
Men, skal vi virkelig bety noe på dette området har vi behov for å samle inn langt større midler. Det svenske hjertog lungfonden delte i 2021 ut 330 millioner kroner til forskning. Jeg mener vi bør vurdere som et ledd i
strategiarbeidet hvorvidt vi skal opprette en egen forskningsstiftelse for hjerte, hjerne og lunge. Eller om det finnes
andre gode måter å organisere dette arbeidet på.
Punkt 5. Vi må styrke organisasjonens inntektsgrunnlag
Det er ingen vei utenom. Skal vi kunne vokse og utvikle oss slik vi ønsker må vi jobbe med å øke inntektene til
organisasjonen.
Priser og lønninger stiger hvert år og inntektene våre må derfor også vokse for å kunne opprettholde dagens
aktivitet. Vi må være kreative og gode på å få mer ut av eksisterende inntektsarbeid og finne nye inntektsmuligheter.
Og, som alltid. Den beste måten å øke inntektene på er å vokse i antall medlemmer. Det skal vi også få til.
Punkt 6. Vi kan arbeide med alliansebygging for å styrke medlemmenes og pasientenes stemme
Også her har vi startet. LHL Hjerneslag har i mange år arbeidet nært med Afasiforbundet. Grunnen til det er enkel. 1
av fem av de som rammes av hjerneslag får Afasi og 4 av 5 – 80 prosent av de med Afasi har fått det som følge av
hjerneslag. Vi i LHL og Afasiforbundet har så mye felles at vi har kommet til at vi bør samle kreftene og slå oss
sammen. Det gir en langt mer effektiv utnyttelse av ressursene. Det styrker medlemmenes interesser og det øker
mulighetene for politisk gjennomslag. Afasiforbundet har på et ekstraordinært landsmøte sagt ja til å slutte seg til
LHL og gå sammen med oss videre. LHL Hjerneslag endrer da navn til LHL Hjerneslag og Afasi. Vi i LHL skal
også si ja og det skjer på dette landsmøtet. Jeg skal ikke foregripe jeg vedtaket, men jeg gleder meg til saken er
behandlet slik at jeg kan ønske Afasiforbundet hjertelig velkommen inn i den store LHL- familien. Jeg er så stolt og
glad for at Afasiforbundet viser oss i LHL denne tilliten. La oss gi Afasiforbundet en applaus og fatte vedtaket
seinere i møtet.
Det er andre organisasjoner som jobber på de samme områdene som LHL. På hjerte, på hjerne og på lungeområdet.
Jeg mener det ville vært bedre om vi gikk sammen. Det ville gått mindre penger til administrasjon og ledelse og mer
til aktivitet, medlemstilbud, informasjon og politisk påvirkning. Dette er ikke kun opp til oss. Men, LHL bør innta
en inkluderende og åpen holdning til beste for de vi representerer.
La meg da også ta opp et viktig punkt som skal behandles i vedtektene seinere i møtet. I 2014 vedtok landsmøtet at
vi skulle utvide vårt virkeområde og jobbe med hjerneslag og Astma og allergi. Det har vi gjort siden da med
overbevisende gode resultater.
Allergier, astma og kols er nært forbundet. Astma i barneårene øker risikoen for kols som voksen. og det er derfor
naturlig at LHL dekker hele området. Det samme er det med hjertesykdom og hjerneslag. I mange tilfeller skyldes
både hjertesykdom og hjerneslag forkalkning i årene. I tillegg veit vi at 25 prosent av hjerneslagene skyldes
blodpropp fra hjertet til hjernen. Det kan være fra hjerteflimmer, klaffefeil, akutt hjerteinfarkt eller forstørrelse og
svekkelse av hjertemuskelen.
Vi har i dag et navn der kun hjerte- og lungesykdom er en del av det offisielle navnet vårt. Det har kommet inn
forslag om at vi skal ta inn hjerne som en del av det offisielle navnet. Landsforeningen for hjerne,- hjerte-, og
lungesykdom. Jeg skjønner behovet for forslaget. Men, jeg vil strengt tatt advare mot det. Hva da med allergi, astma,
hva med Sepsis og meningitt som vi har en interessegruppe for?
Forslaget fra et enstemmig sentralstyre er imidlertid godt. Vi kaller oss rett og slett LHL. I vedtektenes
formålsparagraf skriver vi hvem vi er og hvem vi representerer. Det er synes jeg en liten endring, men en endring
som alle kan kjenne seg hjemme i. Det gir oss fleksibilitet og LHL er det navnet vi bruker og det navnet vi er kjent
under. Jeg er i de fleste tilfeller livredd for navneendringer og jeg vil normalt fraråde det eller bruke god tid. Men, i
dette tilfelle vil jeg sterkt anbefale at vi godkjenner denne endringen når vi kommer til behandling av vedtektene.
Det er en naturlig konsekvens av et arbeid vi startet for 8 år siden og som har tjent oss veldig godt. Og, jeg opplever
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det strengt tatt ikke som en endring – kun en mindre justering i det formelle til at navnet vi i dag bruker – LHL –
også er vårt formelle navn. Jeg håper derfor forslagsstiller trekker sitt forslag og at vi kan samle oss bak
sentralstyrets enstemmige innstilling.
I strategiarbeidet må vi også vurdere om vi i fremtiden skal ha døren åpen for å kunne utvikle og drifte
tjenestetilbud. Det er nå vi har muligheten til å ta denne diskusjonen. Jeg antar at det her er ulike meninger og det er
bra. Det er ikke et enkelt spørsmål og det finnes ingen enkle svar. Det vi imidlertid nå kan bestemme er at vi hvis vi
skal utvikle og drifte tjenestetilbud skal ha et juridisk og finansielt skille til medlemsorganisasjonen. Dette kan
oppnås ved å etablere en stiftelse der slik virksomhet driftes fra. Stiftelser skiller seg fra andre selskapsformer ved at
de ikke har eiere. De er selveiende. Oppretter definerer formålet og velger styre. På den måten får vi et skille som er
effektivt og som holder. Samtidig er det slik at uten eiere kan det heller ikke tas ut utbytte ved overskudd. Stiftelser
er ideelle. Jeg vil for min del foretrekke at vi ikke låser oss til en situasjon der vi gir fra oss muligheten til å utvikle
nye tilbud. Men, nå har vi muligheten til å etablere det skille som landsstyret i 2019 ba oss om. Strategiarbeidet er
viktig og jeg oppfordrer alle til å delta aktivt.
Vi har vært gjennom noen tøffe år. Det har vi også vært tidligere. Ja, faktisk i alle årene jeg har jobbet i LHL, med
unntak av en veldig kort periode for omlag 10 år siden, har det vært krevende økonomisk. Men, det er viktig at det
vi sier om situasjonen til en hver tid er sant. Og, derfor vil jeg benytte anledningen til å kommentere en misforståelse
som er spredd i organisasjonen. På en lagsamling har det blitt hevdet at LHL de siste årene har tapt 500 millioner
kroner og at det nå er om å gjøre å finne ut hvor disse pengene har blitt av. Og, at nå må det ryddes opp.
Det er ikke nødvendigvis slik at du taper penger i form av kontanter fordi om du går med underskudd. Det er dreier
seg om en helt grunnleggende regnskapsforståelse. Det er ikke engang slik at den bokførte egenkapitalen gir uttrykk
for de faktiske verdiene. Det gjør seg gjeldene hos LHL. I LHLs tilfelle er det slik at vi kan gå med
regnskapsmessig underskudd og samtidig få inn mer penger i kassa enn det går ut. Men, la oss gjøre det veldig
enkelt og se kun på pengene dvs kontantene - likviditeten. I 2015 hadde vi 280 millioner kroner i banken ved
utgangen av året. Vi hadde magasinert opp penger for å kunne investere i utstyr på nytt sykehus. I 2015 hadde vi
også 122 millioner kroner i gjeld til banken. Dvs at LHL hadde netto ca 160 millioner kroner. Ved inngangen til
2022 hadde vi 184 millioner kroner i banken og 13,5 millioner kroner i gjeld til banken. Dvs ca 170 millioner kroner
netto.
Så har det vært svingninger mellom 2015 og nå, men hvis noen skal begynne å leite etter en halv milliard kroner i
kontanter så får de en tøff jobb.
Jeg skal ikke legge skjul på at vi hadde en periode med en anstrengt likviditet dvs lite penger. Men, jeg skal forsikre
dere om at hadde vi tapt 500 millioner kroner i kontanter så hadde vi vært konkurs for lenge siden. Det har vært
vanskelig, men vi har kontroll på utviklingen i økonomien og vi iverksatte derfor tiltak i tide og vi styrte gjennom
den vanskelig situasjon. Nå er vi gjennom. Vi har i perioden både tapt og tjent penger på det vi har drevet med.
Styret og administrasjonen har aldri holdt tilbake informasjon om det som har gått dårlig og vi har aldri overdrevet
det som har gått bra. Fordi vi må være nøkterne og vi må ligge i forkant av utviklingen. Det har vi klart. Det har på
ingen måte vært perfekt, men vi har klart det. Sentralstyret har vært solid og godt. Administrasjonen har jobbet hardt
og målrettet. Og, hvis noen vil ettergå det som er gjort er det selvsagt mer enn velkomment.
Jeg vil imidlertid oppfordre til å rette blikket framover. Vi har gravd mer enn nok rundt i historien. Det er bedre å
fortsette å skape historie. Det er så mye å gjøre.
•

Om lag 200 000 pasienter blir årlig innlagt i sykehus eller mottar poliklinisk behandling med en hjerte- og
karsykdom som hoveddiagnose.

•

Om lag 10 000 behandles årlig for hjerteinfarkt på sykehus eller poliklinikk. 11 000 behandles for
hjerneslag, 30 000 for atrieflimmer og 20 000 for hjertesvikt.

•

Om lag en femtedel av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom, eller har høy risiko
for slik sykdom.

•

Nær 1,2 millioner nordmenn bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom.

•

Det er usikkerhet om tallene for forekomst av Kols. Men, det er mellom 150 000 og 300 000 avhengig av
hvilke kriterier som legges til grunn ved anslaget.

•

Kroniske sykdommer i nedre luftveier (som inkluderer kols) er den tredje hyppigst registrerte dødsårsaken i
Norge.
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•

Om lag fem prosent av unge voksne har behov for legemidler mot astma, hos barn er andelen noe høyere
enn dette.

•

Omlag 25 prosent av barn i skolealder og 30 prosent av unge i puberteten har allergisk sykdom.

•

Hos barn er det en stor grad av samsykelighet mellom astma og allergiske sykdommer.

•

Og, astma i tidlige barneår øker risikoen for å få kols som voksen veldig sterkt.

Gode venner. Vi har veldig mye å jobbe med. For medlemmene og for pasientgruppene vi representerer. Vi går inn i
en ny tid der vi skal samle kreftene om å bygge og utvikle medlemsorganisasjonen. Det er det mange som har
etterlyst i lang tid. Nå er vi her og nå skal vi brette opp ermene. Vi skal gjøre det metodisk og bygge stein på stein.
Derfor er strategiarbeidet viktig. Jeg håper derfor at det allerede i debatten etter mitt innlegg nå vil komme innspill
som sentralstyret og administrasjonen kan ta med seg i det videre arbeidet.
Til slutt vil jeg takke dere alle sammen. Alle frivillige, medlemmer og tillitsvalgte i LHL. For tålmodighet, lojalitet
og toleranse. Det har ikke vært en perfekt reise de siste årene. Men, vi kom gjennom det sammen. Og, vi står nå
bedre rustet og sterkere og enn noen gang tidligere.
Vi bygger videre på våre verdier: solidaritet, kunnskap og handlekraft. Solidaritet er et verktøy og handler om å stå
sammen, om å organisere seg og delta sammen med andre. Det er også en verdi som handler om det uegennyttige og
rekke ut en hånd til de som trenger det. Kunnskap er et verktøy. Kunnskap er makt – ikke til å herske, men til å
beherske eget liv og kunnskap kan endre verden til et bedre sted. Kunnskap er synergisk. Kunnskapens verdi øker
hvis den deles. Kunnskap er en verdi, har en verdi og skaper verdi.
Handlekraft er definitivt et verktøy. Uten handlekraft skjer det ingenting. Kunnskapen og solidariteten, ideene og
viljen er ingenting uten handling. Det er nok prat i sirkulasjon. Det er også nok kunnskap. Skuffene i departement og
direktorat er fulle av utredningen og analyser. Vi mangler ikke kunnskap. Det vi trenger mer av er solidaritet og
handlekraft. Her ligger vår oppgave kjære landsmøte. La oss styrke det politiske arbeidet, melde oss på i
klimakampen, bygge allianser, bidra mer til forskningen og utvikle nye medlemstilbud. LHL har menneskene,
ideene og kunnskapen. Vi har også solidaritet og handlekraft som skal brukes til å skape en bedre hverdag for de
hjertesyke, lungesyke, slagrammede, de som sliter med astma, allergi, afasi og alle de pårørende. Vi skal være der
for dem med enkle vår visjon: Et bedre liv.
Vi skal være der for de nye gruppene som finner fram til oss slik som pårørende som mistet barn på grunn av sepsis.
De som har seinvirkninger av covid-19 infeksjon. Vi skal stå opp for de hjertesyke som ikke får legemidlet som kan
hjelpe, de lungesyke som ikke får rehabilitering i kommunene. Vi skal kjempe for logopeddekningen og
slagrehabilitering. Det er så mye å gripe fatt i. Ansvaret er stort og behovet for solidaritet og handlekraft er
påtrengende.
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LHL - Lokalpolitisk plattform
Vedtatt på LHLs landsmøte 2022
Det er helse i all politikk. Kommunene er nærest folk i deres liv, og har dermed også stor innvirkning på
innbyggernes helse. I alt fra forebyggende folkehelsetiltak til rehabilitering etter sykdom og skader. LHL ønsker å
være en sterk pådriver for tiltak i lokalsamfunnet som har betydning for våre pasientgrupper, innen hjerte- og
karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og astma og allergi. I denne plattformen presenteres tiltak som kan bedre
folkehelsen og øke livskvaliteten for alle.
Den lokalpolitiske plattformen er LHLs vedtatte politikk for tiltak i kommunesektoren, og skal være et verktøy for
lokalledd i organisasjonen i deres arbeid til det beste for våre pasientgrupper. Tiltakene i plattformen er ment som en
liste med forslag som lokallagene selv kan tilpasse til den aktuelle situasjonen i sin kommune. I tillegg kan
plattformen være til inspirasjon for lokale folkevalgte og kommunalt ansatte.
Økt livskvalitet må være målet i all lokalpolitikk
Alle kommuner bør ha mål for bedre helse og økt livskvalitet for sine innbyggere. Skal dette lykkes må det legges til
rette for et helsefremmende, rettferdig og inkluderende lokalsamfunn. Utjevning av sosiale forskjeller er avgjørende
i arbeidet for økt livskvalitet. I samfunn med mindre ulikhet er det ofte større grad av felleskap og tillit - mellom
institusjoner og mennesker, i tillegg til bedre helse.
Barnehager og skoler som gir en inkluderende hverdag er viktig for livskvalitet, og kan utjevne sosiale forskjeller.
Når vi klarer å avdekke sosiale utfordringer og helseutfordringer i barnehage eller skole, kan vi og skal vi gi tilbud.
Det forebygger at utfordringene vokser, hjelper enkeltmenneskene til bedre liv og samfunnet unngår betydelig større
ressursinnsats i fremtiden.
For voksne er arbeid noe av det viktigste i livet. Det å stå utenfor arbeidslivet gir betydelig risiko for dårlig
livskvalitet og helse. LHL ønsker derfor at kommunene bidrar til et arbeidsliv som er regulert, med gode
arbeidsvilkår og påvirkningsmuligheter for den enkelte.
Møteplasser og aktivitetstilbud som har plass for alle gir bedre liv. Kommunens arbeid for å gjøre grøntarealer,
utfartsområder, kollektivtrafikk, kultur og idrett tilgjengelige for innbyggerne, uavhengig av sosiale og økonomiske
ressurser, betyr mye for den enkelte. LHL ønsker trygge nærmiljø, som stimulerer til utendørs aktivitet og
deltakelse.
En helsetjeneste som gir den enkelte hjelp når den trenger det er fundamentalt for følelsen av trygghet, for å redde
liv og for å redusere den enkeltes helsebelasting. LHL mener folkehelse og helsekonsekvenser må være en del av all
kommunal planlegging.
En styrking av frivilligheten i kommunen vil gi den enkelte en opplevelse av verdi, fellesskap og mening.
Kommuner som lykkes med å mobilisere til økt frivillighet og deltakelse vil forebygge isolasjon og ensomhet.
Folkehelse:
Fysisk aktivitet:
Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten
synker raskt med alderen og allerede ved 15-årsalder er kun halvparten aktive nok. Kommunene har en rekke
virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.
Det er et nasjonalt mål å øke andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet
med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030. Med ti minutter mer fysisk aktivitet hver dag,
ville 19 prosent ekstra oppfylt anbefalingen om fysisk aktivitet. Skal dette lykkes må kommunen spille en svært
aktiv rolle i utvikling av tiltak.
LHL mener:
•

At kommunene må sørge for at det er trygt og enkelt å gå eller sykle til og fra arbeid, skole, aktiviteter og
andre gjøremål, samtidig sikre god tilgang og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse.

•

At grøntområder og utfartsområder må gjøres tilgjengelige og attraktive, for eksempel ved å sørge for god
belysning, gi turforslag og ved å rydde og merke stier.

•

At kommunene må legge opp til et inkluderende aktivitetstilbud der alle har mulighet til å delta uavhengig
av ressurser, tilknytning til arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Noen kommuner har gode erfaringer med
tiltak som utlån av utstyr, åpne haller og fritidskort.
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•

At det må stimulere til fysiske aktiviteter blant de eldre, f.eks. ved å støtte frivillige organisasjoner som
arrangerer tilbud om fysisk aktivitet.

•

At kommunene må sørge for minst en times fysisk aktivitet i skolen hver dag, som en del av den ordinære
undervisningen i fag.

•

At kommunene bør ha en fritidskortordning som dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for
barn fra 6 til fylte 18 år

•

At det bør etableres utendørs anlegg, som gir lavterskel fysisk aktivitet for alle aldersgrupper (f.eks
tuftepark).

•

At kommunene må ha en frisklivssentral og folkehelsekoordinator, som gir økt satsing på fysisk aktivitet,
kosthold og livsmestring.

Kosthold:
Kostholdet er viktig både for å fremme god fysisk og psykisk helse og for å forebygge sykdom. Et usunt kosthold er
blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død både i Norge og i resten av verden. Dårlig kosthold
forårsaker eller bidrar til sykelighet og for tidlig død for de fleste ikke-smittsomme sykdommene, deriblant
hjerteinfarkt og hjerneslag.
Et sunt og variert kosthold kan gi flere gode leveår, og gi samfunnsgevinster ved at vi lever lengre og har bedre
helse. Det er også stor grad av samsvar mellom et kosthold som fremmer helse og et kosthold som er mer
bærekraftig. Kostholdet kan også ha betydning for psykisk helse, og omvendt, psykisk helse kan påvirke kosthold og
fysisk aktivitet. Et sunt kosthold behøver ikke være vanskelig. For folk flest betyr det litt mindre fett, litt mindre salt
og mengde tilpasset trening og aktivitetsnivå.
Helsedirektoratet har beregnet at de mulige samfunnsgevinstene av at den norske befolkningen følger de norske
kostrådene er totalt 154 milliarder årlig. I gjennomsnitt vil en endring fra et usunt kosthold til et kosthold som følger
rådene beskrevet av Helsedirektoratet, gi to leveår ekstra.
LHL mener:
•

At det må sikres grunnleggende ernæringskompetanse for det helsefremmende og primærforebyggende
arbeidet, med særlig innsats mot risikogrupper.

•

At det må sikres mulighet for deltakelse i matlaging og felles måltid, når nye bygg og lokaler skal
planlegges, eventuelt bygges om.

•

At det må unngås at automater og utsalgssteder for usunn mat og drikke etableres i nærheten av
fritidsaktiviteter og skoler.

•

At krav om sunn mat og drikke bør ligge inne som kriterier i offentlige anskaffelser.

•

At det må legges til rette for et sunt kosthold i kommunens arbeidsplasser, institusjoner, for hjemmeboende
eldre, idretts- og fritidsarenaer og øvrige arenaer og arrangement i kommunal regi.

•

At kommunene i samarbeid med frivilligheten bør tilby matlagingskurs for ulike målgrupper, inkludert
kunnskap om matvarer og helse.

•

At det bør legges til rette for at alle elever får et sunt skolemåltid hver dag.

•

At kommunene gir skolene tilskudd til å etablere skolehager, som en god arena for læring om
matproduksjon og kosthold.

•

At kommunene må sørge for en ansvarlig alkoholpolitikk, som skaper trygghet gjennom jevnlige kontroller
med salg- og serveringssteder.

Luftforurensning:
Luftforurensning er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og forverret sykdomsforløp. Det er sårbare
grupper som personer med astma eller andre luftveissykdommer og sykdommer i hjerte- og karsystemet som får
forverret sykdom og dør for tidlig av luftforurensning. De viktigste kildene til svevestøv i Norge er veitrafikk,
vedfyring og utslipp fra industrien, så tiltak mot dette er viktig for å redusere helseplager som følger av forurensing.
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LHL mener:
•

At det i reguleringssaker bør stille krav om en konsekvensvurdering av forurensing, og at man i saker der
det er forventet økt forurensing avviser reguleringen eller stiller krav om avbøtende tiltak.

•

Kommunene bør forby røyking på offentlig sted, som lekeplasser, institusjoner eller andre kommunale
anlegg.

•

Det bør innføres regler mot bruk av parfyme for ansatte og besøkende i helseinstitusjoner.

•

At sentrumsnære områder i størst mulig grad bør gjøres bilfrie, for å begrense forurensning og svevestøv.

•

Det bør innføres kommunale støtteordninger for oppvarmingskilder som reduserer forurensning.

Behandling:
Kommunenes helsetjenester er den primære i befolkningens møte med helseplager. Dette strekker seg fra
fastlegeordningen, med legevakt, til helsestasjon for barn og unge. Det er derfor avgjørende at kommunene sørger
for å prioritere både kapasitet og kompetanse i helsetjenesten. Denne tjenesten er avgjørende for mest mulig
lavterskel hjelp, der man løser problemene før de blir for omfattende og dermed krever spesialisert behandling.
Lykkes man i kommunenes helsetjeneste sparer man både den enkelte og samfunnet for betydelige menneskelig og
økonomiske kostnader.
LHL mener:
•

At det må sørges for nok fastleger, med tilstrekkelig kapasitet til å redusere ventelister og gi den enkelte tett
og helhetlig oppfølging.

•

At det bør etableres lavterskel tilbud for psykisk helse i kommunene, som er gratis og lett tilgjengelig.

•

At det bør satse på helseteknologi, som gir pasientene bedre tjenester og tettere oppfølging, f.eks gjennom
medisindispensere.

•

At alle kommuner må implementere pakkeforløp hjerneslag fase 2 (rehabilitering og oppfølging) slik
anbefalingene er gitt av Helsedirektoratet.

•

Alle innbyggere i kommunen må ha en vegadresse, sånn at ambulanse og redningstjeneste finner frem ved
uttrykning.

•

At kommunen må samarbeide med frivilligheten for å etablere likepersonsgrupper for personer med samme
sykdomsdiagnose eller samme utfordring etter sykdom.

•

At kommunene må sørge for god informasjon til sine innbyggere om organdonasjon, både gjennom
fastleger og øvrig helsetjeneste.

•

At fylkeskommunen må styrke det lokale tannhelsetilbudet, særlig rettet mot personer med kronisk sykdom
og eldre.

Rehabilitering:
Riktig og effektiv rehabilitering og kultur er helt avgjørende for god helse ved kronisk sykdom eller etter akutte
hendelser. I dag er for mye av rehabiliteringen overlatt til kommuner uten nok kapasitet og kompetanse til å gi en
oppfølging som bidrar til bedret funksjonsnivå. Det er derfor behov for en stor satsing på rehabilitering dersom vi
skal lykkes med å gi pasientene best mulig livskvalitet. Jo tidligere man starter, jo bedre og mer effektiv er
rehabilitering. Pasientens hjemkommune må involveres allerede under sykehusoppholdet slik at det planlegges et
helhetlig rehabiliteringsforløp tilpasset hver enkelt pasient. Nøkkelen for å lykkes ligger i et systematisk samarbeid
mellom fagfolk og pasient for å nå konkrete mål om mestring, deltagelse og livskvalitet.
Innbyggerne i kommunen ønsker å leve best mulig med sin skade/funksjonsnedsettelse og klare seg selv best mulig
og lengst mulig uten bruk av hjemmesykepleie. I sin planlegging av tjenestene må kommunene også ta høyde for at
for mange innbyggere vil ha behov for livslang oppfølging og at tjenestetilbudet derfor må gjenspeile dette.
LHL mener:
•

Kommunene må ha forpliktende avtaler med spesialisthelsetjenesten, som sikrer involvering i arbeidet med
rehabilitering allerede under opphold ved sykehus.

•

Kommunene må ha ansatte med kompetanse innen kosthold, fysisk aktivitet og livsmestring.
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•

At det må sørge for at alle pasienter med behov for rehabilitering får informasjon om og tilbud om sin rett
til en individuell plan og koordinator.

•

Ved tildeling av hallflater og svømmeflater må organisasjoner som tilbyr aktiviteter for bedre helse og
rehabilitering prioriteres.

•

Kommunene må sørge for å ha nok kompetanse om ernæring og fysisk aktivitet på systemnivå, og ha gode
rutiner som alle i virksomhetene er kjent med.

•

At kommunen må bruke frivilligheten eller ideelle aktører i arbeidet med rehabilitering, f.eks. ved å inngå
avtaler om samarbeid for å styrke det lokale rehabiliteringstilbudet. Der frivilligheten er et supplement til
kommunens faglige tilbud.

•

At alle skoler og kommuner må ha tilbud om logoped til personer med afasi eller andre språkutfordringer,
enten kommunale eller en form for rammeavtale med privatpraktiserende. Informasjon om denne tjenesten
må være tydelig og lett tilgjengelig

•

At kommunene bør ha tilbud om fysioterapeut, ergoterapeut og synspedagog, som kan gi den enkelte tett
og god oppfølging for å klare hverdagens aktiviteter. Ventetiden på denne hjelpen bør ikke overstige
nasjonale anbefalinger.

Pleie- og omsorg
Det er klart størst andel med hjerte-, kar- og lungesykdom i den eldre delen av befolkningen. Dette er personer som
enten klar seg fint i sitt eget hjem eller har behov for kommunale tjenester som hjemmesykepleie eller
institusjonsplass. LHL vet at kvaliteten på oppfølgingen av eldre med våre sykdomsdiagnoser varierer stort, og at
mange ikke får den hjelpen de hadde trengt for å fungere best mulig i egen hverdag. LHL mener det er helt
avgjørende at eldre får tilbud om fysiske aktiviteter, sosiale møteplasser og riktig ernæring for en best mulig mental
og fysisk helse.
LHL mener:
•

At ingen kommuner må plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje

•

At det bør gjennomføres forebyggende hjemmebesøk til alle over 75 år, som gjør at de får kjennskap til
kommunens tilbud innenfor helse, kultur, idrett og frivillighetsfeltet.

•

Det psykiske helsetilbudet for eldre må styrkes, både for hjemmeboende og de som bor på sykehjem eller i
omsorgsbolig.

•

At ektepar eller samboere som ønsker bør få bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått
sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.

•

De eldre må bli møtt med mer tverrfaglighet i kompetansen, som også omfatter ernæringskunnskap,
fysioterapeuter og psykologer

•

De eldre må sikres gode og tilgjengelige tilbud om fysisk aktivitet

•

At kommunene må bruke frivilligheten til å tilby de eldre sosiale møteplasser og fysisk aktivitet.

•

At kommunene prioriterer næringsrikt og tilstrekkelig ernæring til eldre i institusjoner.

Pårørende
Alle vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende, enten til aldrende foreldre med sviktende helse eller ved
sykdom som rammer noen nær oss. I Norge er det i dag ca. 800 000 som er i en pårørendesituasjon til noen som
trenger hjelp. Livet som pårørende kan være svært krevende og mange pårørende avlaster storsamfunnet med
oppgaver som ellers hadde tilfalt kommunen. Det gjør at livet som pårørende kan være tungt, både fysisk og
mentalt. LHL mener at kommunen må anerkjenne de pårørendes avgjørende bidrag og at de bør gjennomføre tiltak
som forenkler og avlaster de pårørendes livssituasjon.
LHL mener:
•

At alle kommuner må tilby pårørendestøtte, for eksempel gjennom konkrete pårørendeavtaler om
informasjon, bistand og oppfølging.

•

At kommunen bør ha en pårørendekoordinator, som kan bistå pårørende med å finne frem i nærpersonenes
rettigheter og mulige lokale tilbud.

40

Document ID:
07d69d43-072f-4d69-a69d-1eeabdd7729b

•

At kommunene må sørge for at de pårørende for gode avlastningstilbud, som både den pårørende og den de
er pårørende til opplever som trygge og tilpasset deres behov.

•

Kommunen i samarbeid med frivilligheten bør etablere likepersonsgrupper for pårørende.

•

At de pårørende bør få delta i relevante fora som brukermedvirkere.

Brukermedvirkning:
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Det er helt avgjørende for den enkeltes helsetilbud og grunnleggende
verdighet, og for at samfunnet gir ulike pasientgrupper god nok oppfølging og behandling. LHL ønsker at
kommunene i større grad sørger for å involvere den enkelte bruker gjennom tilbud om individuell plan, men også at
kommunene sørger for at pasientorganisasjonene får en stemme ved bordet når viktige beslutninger tas.
Brukermedvirkning bør ha sin naturlige plass i alle fora der innbyggernes helse skal diskuteres, både i kommunale
råd, i tjenesteutvikling og i prosjekter og forskning. Brukermedvirker har, med sin pasient- eller
pårørendekompetanse, en viktig stemme inn og skal likestilles med fag- og systemkompetanse. Brukermedvirker bør
tas med som en likestilt part i prosessene helt fra planleggingsstadiet til sluttføring på en slik måte at en kjenner
eierforhold til sluttproduktet.
LHL mener:
•

At alle pasienter skal få tilbud om individuell plan og koordinator, der dette er en rettighet etter pasient- og
brukerettighetsloven.

•

At kommunene skal arrangere faste halvårige møter mellom pasientorganisasjonene og kommunens
administrative og politiske ledelse

•

At pasientorganisasjonene skal inviteres inn til forumet for leger i kommunen, for å komme med innspill til
hvordan helsetjenesten kan bli bedre i oppfølging av pasientene.

•

At kommunene må sørge for at alle saker som kan påvirke det enkelte menneske må settes på sakskartet til
kommunens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

At om kommunene skal lykkes med overgangen til samskapingskommunen (Kommune 3.0) må de sørge
for at frivilligheten og brukerstemmene er representert i alle relevante sammenhenger, og at de inngås
forpliktende samfunnskontakter mellom organisasjoner og kommuner der man på hver sin side forplikter
seg til tiltak og felles møteplasser.
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Uttalelse: Klima, miljø og helse
Verden står midt oppe i en klima- og naturkrise. Dersom vi ikke handler i dag, og i årene som kommer,
vil det gjøre uopprettelig skade og føre til at de som fra før har minst, taper mest. Å stanse nedbygging av
natur og dyrka mark og løse klimakrisen er avgjørende for jordas livsgrunnlag, og for vår alles helse. Det
finnes få oppgaver vi som samfunn står overfor som i større grad trenger LHLs verdier - solidaritet,
kunnskap og handlekraft. Denne uttalelsen gir retning på LHLs arbeid for å bidra til å løse vår tids største
utfordring.
De klimaendringene verden nå opplever har alvorlige konsekvenser, og allerede har kloden blitt om lag
én grad varmere siden førindustriell tid. I årene fremover vil oppvarmingen fortsette. Det øker risikoen for
mer nedbør, oversvømmelser, ekstremvær og havforsuring. Klimaendringene vil påvirke vår fysiske og
psykiske helse på flere måter; fra hjerte- og karsykdom, hjerneslag, lungesykdom, allergi og flere
smittsomme sykdommer, til skade og død som følge av ekstremvær. I tillegg kjenner mange på stor uro
og frykt for fremtiden, noe som svekker samfunnets psykiske helse.
Klimaendringene vil ramme de mest sårbare gruppene hardest, og mennesker med høy sykdomsbyrde
hører til her. Mange mennesker innen LHLs sykdomsdiagnoser har uberettiget kommet til livssituasjoner
hvor de vil rammes særlig hardt når konsekvensene av klimaendringene treffer oss.
Koronapandemien som øyeåpner
De siste årene har verden blitt rammet av en varslet helsekrise, en global pandemi. Koronaviruset er et
klart utrykk for den naturkrisen vi står overfor. Når vi brenner skogene, forurenser havet og overtar
dyrenes territorier, slik at vi får de tettere på oss, så øker også risikoen for pandemier. I årene fremover vil
risikoen øke ytterliggere, i takt med temperaturøkningen. Koronapandemien har rammet alle mennesker.
Samfunnet ble stengt ned, folks frihet ble begrenset og mange ble syke. Men de som er hardest rammet er
de med størst risiko for alvorlige forløp. De med høy alder eller underliggende sykdommer har hatt
dramatisk høyere risiko for alvorlig sykdom og død i pandemien.
Koronapandemien har lært oss at klimaendringene rammer oss alle, og at god folkehelse er avgjørende for
hvor godt vi som samfunnet takler fremtidige smittsomme sykdommer. Norges befolkning har generelt
god helse, men virkningene av klimaendringene vil få betydning for folkehelsen.
Klimaendringer vil påvirke folkehelsa
Sunt kosthold er avgjørende for å løse en av verdens andre store utfordringer, fedmeepidemien. Fedme
øker risikoen for en rekke alvorlige helseproblemer, deriblant hjerte- og karsykdom og hjerneslag. Skal vi
lykkes med å redusere overvekt, så er vi avhengig av at sunn mat er rimeligere enn usann mat. Men
verdens mat- og vannressurser er under sterkt press.
Klimaendringene og nedbygging av dyrket mark påvirker mulighetene til matproduksjon, noe som i sin
tur påvirker matvarepriser og matsikkerhet. Varmere og fuktigere klima vil også endre forekomst av
motstandsdyktige kjemikalier i jord, vann og luft, og stoffene vil kunne ende opp i mat og drikkevann.
Økt bruk av antibiotika i matproduksjon, som følge av høyere temperatur, vil kunne føre til mer resistens.
Skal vi lykkes med å slå tilbake fedmeepidemien må vi lykkes med å forhindre økte klimaendringer, men
den store fordelen er at gode folkehelstiltak også er gode klimatiltak.
Klimaendringer, som økt temperatur og nedbør, vil også endre vekstvilkår for trær og planter som
produserer pollen og vil dermed gi økte luftveis- og allergiplager. Fuktproblemer i hjem, skoler og
næringsbygg kan også bidra til luftveisplager og astma på grunn av husstøvmidd og muggsoppdannelse.
En annen og noe ukjent konsekvens er at økt temperatur vil gi økte nivåer av bakkenært ozon. Høye
konsentrasjoner av ozon kan gi nedsatt lungefunksjon, bronkitt og astma, og økt risiko for
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luftveisinfeksjoner, og økt dødelighet fra lunge og hjertekarsykdommer. Da hetebølgen rammet Europa i
2003 førte økt temperatur og bakkenært ozon til økt dødelighet.
Fossilt brennstoff som olje, gass og kull er ikke bare hoveddrivere av CO₂-utslipp og klimaendring, men
også blant de viktigste kildene til luftforurensning både globalt og i Norge. Klimatiltak som reduserer
bruk av fossilt brennstoff vil dermed parallelt kunne føre til betydelig reduksjon i død og sykdom, ved
reduksjon i luftforurensning.
En annen stor helserisiko ved økende temperatur er at det forventes flere ekstremværhendelser, som flom
og skred. Når kritisk infrastruktur som for eksempel kraftlinjer, vannforsyning og veier svikter på grunn
av ekstremvær, utgjør dette en økt risiko for dødsfall og skader. Dersom telefonnettet svikter blir det ikke
mulig å ringe 113. Pasienter vil kunne oppleve at framkommelighet til helse- og omsorgstjenester,
inkludert ambulanse og hjemmebaserte tjenester, vil rammes.
Solidaritet over landegrensene
Klima- og naturkrisen vil ramme ulikt, avhengig av hvor man bor i verden. Noen land vil rammes svært
hard, og vil bli tilnærmet ubeboelige. Norge vil bli mildere rammet av de direkte konsekvensene av
klimaendringene enn mange andre land. Men konsekvensene av høyere temperatur, høyere vannstand og
mer ekstremvær vil kunne øke det internasjonale konfliktnivået, endre migrasjonsstrømmer og føre til
mer global fattigdom. LHL mener at bekjempelse av klimaendringene er viktig både av hensyn til egne
pasientgruppers livskvalitet, men ikke minst viktig av hensyn til internasjonal solidaritet med de som
allerede har minst og de med størst helserisiko.
LHL viser vei
Innen 2030 skal Norge redusere utslippet av klimagasser med minst 50 til 55 prosent - sammenlignet med
1990-nivå. I 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn. LHL skal bidra i dette arbeidet, og gå foran ved å
redusere våre egne klimaavtrykk. Vi gjør det for våre pasientgrupper, for verdenssamfunnet og for
fremtidige generasjoner.
LHL skal:
• Skape en kultur hvor klima- og miljøaspektet er en del av den kontinuerlige forbedringen av
LHLs tjenester og aktiviteter.
•

Sikre ansatte og tillitsvalgte engasjement og forståelse for klima og miljø gjennom opplæring og
informasjon.

•

Ha et eget LHL-miljøsystem, med konkrete mål og tiltak, som administrasjonen i
medlemsorganisasjonen og de kliniske tjenestene følger.

•

Kjøpe inn produkter med lavt miljøavtrykk, og inngå avtaler med miljøsertifiserte leverandører,
med positiv miljømerking.

•

Tilstrebe å benytte transportmidler som har et lavt klimaavtrykk ved tjenestereiser eller reiser til
arrangementer.

•

Forsøke å redusere reisevirksomhet gjennom bruk av digitale møteplattformer

•

Arrangere en årlig, nasjonal konferanse om klima og helse

•

Gjennomføre årlige skoleringer i medlemsmassen om konsekvenser av klima og helse, der også
lokale tiltak løftes opp.
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Deltakerliste LHLs Landsmøte 10. til 11. juni 2022
Nr.
100
1
100
2
100
3
100
4
100
5
100
6
100
7
100
8
100
9
101
0
101
1
101
2
101
3
101
4
101
5
101
6
101
7
101
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Navn

Representerer

Bjørn Bjørnstad

Leder sentralstyret

Ann-Helen Stangnes

1. nestleder sentralstyret

Øystein Bjørnes

2. nestleder sentralstyret

Rolf Hagen

Medlem sentralstyret

Lilly Karin Olsen

Medlem sentralstyret

Øystein Johansen

Medlem sentralstyret

Else Magni Horten

Medlem sentralstyret

Merethe Landaas

Medlem sentralstyret

Bente Endresen

Trond Solvang

Medlem sentralstyret
Ansattes representant
sentralstyret
Ansattes representant
sentralstyret
Ansattes representant
sentralstyret

Bjørnar Leonardsen

Medlem kontrollkomiteen

Ole Magne Imeland

Leder valgkomiteen

Bodil Slettli

Medlem valgkomiteen

Jan Ingvar Bakke

Medlem valgkomiteen

Karen Jorid Uthus

Medlem valgkomiteen

Frode Jahren
Sissel Thorkildsen
Terje Thomassen
Mary Ann Møyholm
Wenche Monrad
Brit Imeland
Trine Ruud
Johannes Dalen
Arne Vidar Syvderud
Ivar A Aulstad
Inge Letnes
Svein Blankenborg
Atle Olav Sæther

Generalsekretær
LHL Agder
LHL Agder
LHL Agder
LHL Agder
LHL Agder
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet

Irene Skaret Sørensen
Kim-Idar Molnes

Lokallag

LHL Birkeland
LHL Mandal
LHL Kristiansand
LHL Risør
LHL Arendal og omegn
LHL Hadeland
LHL Folldal
LHL Grue
LHL Gausdal
LHL Løten
LHL Sel og Vågå
LHL Kongsvinger
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ottar Haugen
Kine Anita Hellenæs
Lise Dahl
Arne Kåre Tennebø
Venke Pedersen
Bente Grepstad
Molnes
Odd-Arne Madsen
Odd Arne Grande
Marit Johansen
Greta Altermark
Asle Sommerli
Sissel Olderskog
Edmund Dahle
Ninie Van Schaik
Frank Lauritz Jensen
Ove Hellvik
Anne Heimdal
Liv Skaanes
Arnfinn Johnsen
Reidun Bøe Høiland
Bente Nordhaug

LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Innlandet
LHL Møre og Romsdal
LHL Møre og Romsdal

LHL Våler lokallag
LHL Gjøvik
LHL Eidskog
LHL Vestnes
LHL Krislitansund

LHL Møre og Romsdal
LHL Møre og Romsdal
LHL Møre og Romsdal
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Nordland
LHL Oslo fylke og valgkomiteen
LHL Oslo fylke
LHL Oslo fylke
LHL Oslo fylke
LHL Rogaland
LHL Rogaland

Gunnar Hønningstad
Ellen Matsen
Lin Iren Giske
Andersen
Torunn Sissel Veland
Vigdis Curtis
Hege Gauksrud
Nina Stene
Hermund Severin
Dalvik
Eeva Randell
Leif Birger Mækinen
Odd J. Solberg
Eila Søderstrøm
Guri Sagvik
Bente Gåsbakk
Knut Atle Aarbu
Jan Frode Hagstrøm
Gunnar Størseth
Roger Dragsten Moe
Asbjørn Hellem
Torill Engan
Jan Arve Homstad
Trygve Bernhard Holm

LHL Rogaland
LHL Rogaland

LHL Sykulven
LHL Ålesund, Sula og Giske
LHL Skodje/Ørskog/Haram
LHL Stamsund
LHL Narvik
LHL Fauske
LHL Sortland
LHL Sømna
LHL Steigen
LHL Bodø
LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
LHL Oslo
LHL Oslo
LHL Jæren og Dalane
LHL Haugesund
LHL Stavanger, Sola og
Randaberg
LHL Flekkefjord og Lund

LHL Rogaland
LHL Rogaland
LHL Rogaland
LHL Troms og Finnmark
LHL Troms og Finnmark

LHL Hjerneslag Ung Rogaland
LHL Strand og omegn
LHL Haugesund
LHL Målselv
LHL Vardø

LHL Troms og Finnmark
LHL Troms og Finnmark
LHL Troms og Finnmark
LHL Troms og Finnmark
LHL Troms og Finnmark
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag
LHL Trøndelag

LHL Kåfjord
LHL Storfjord
LHL Alta
LHL Lyngen
LHL Tana og Nesseby
LHL Nærøy
LHL Melhus
LHL Stjørdal
LHL Steinkjer
LHL Trondheim øst
LHL Hjerneslag Ung Trøndelag
LHL Bjugn
LHL Trøndelag
LHL Namsos
LHL Nærøy
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Beit Nymoen
Arnold Tullin Kverme
Elisabeth Ripegutu
Vike
Vidar Bersvendsen
Olaug Lingelem
John Arne Rinde
Grethe Johansson
Tone Britt Solheim
Kåre Hagebø
Marita Gunn Aarvik
Magny Sviggum
Jan Tore Odd
Jan Oddvar Gjerde
Per Inge Vannebo
Kjellrun Susanne
Vigdal
Olav Guttorm Wiik
Aasta Kalvik Haukås
Torbjørg Aasen
Norvald Elvik
Kari Torgersen
Torunn Figenschou
Kjell Torgersen
Alf Erling Smørgrav
Arne Stenerud
Eva Fjell
Rolf Aikio
Gitte Christine
Korvann
Rolf Bakkum
Steinar Setten
Heidi Dybaas Bruland
Per Martinsen
Ragna Berget
Jørgensen
Ole Bele
Kai-Vidar Hansen
Christine Laurendz
Håkon Stubberud
Svein A Graabræk
Inger Heggen Olsen
May Brit Beck
Petter Lilleby
Rolf Haukland
Eva Langbach
Bente Nicolaysen

LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestfold og Telemark

LHL Tønsberg og omegn
LHL Skien og Siljan

LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestfold og Telemark
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland

LHL Skien og Siljan
LHL Porsgrunn og Bamble
LHL Sandefjord
LHL Midt-Telemark
LHL Porsgrunn og Bamble
LHL Flora
LHL Osterøy
LHL Selje
LHL Sogndal og Vik
LHL Sogndal og Vik
LHL Os
LHL Bergen

LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Vestland
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken

LHL Luster
LHL Høyanger
LHL Meland
LHL Askvoll
LHL Radøy
LHL Ringerike
LHL Lørenskog
LHL Ål
LHL Kongsberg
LHL Nes
LHL Ullensaker
LHL Sarpsborg

LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken og kontrollkomiteen
LHL Viken

LHL Nittedal/ Hakadal
LHL Fredrikstad
LHL Vestby
LHL Rakkestad
LHL Skedsmo og Fet

LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Viken
LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

LHL Bærum
LHL Rælingen og Enebakk
LHL Cardio Club
LHL Follo
LHL Rakkestad
LHL Viken
LHL Aurskog-Høland
LHL Eidsvoll og Hurdal
LHL Sarpsborg
LHL Kongsberg
LHL Askim og omegn
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Marit Nicholson
Remi Drageset
Bente Waaler
Tom Rosenvinge
Øivind Hoem
Hans Ragnar Mathisen
Sonia Sæther
Ola Lilleeggen
Kjell Engan
Inger Frydendal
Rita Andersen
Are Helseth
Ragnhild Nordal

LHL PAH
LHL Hjerneslag Ung
LHL Transplantert
LHL Covid-19
LHL IPF
LHL Kystenforeningen
LHL Alfa-1
LHL Innlandet
LHL Trøndelag
LHL Oslo fylke
Dirigent
Dirigent
LHL Viken

LHL Alvdal
LHL Røros
LHL Oslo
LHL Midt-Telemark
LHL Bærum
LHL Askim og omegn
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OVERSIKT OVER LHLs TIDLIGERE ORDINÆRE LANDSMØTER
1. 1945 15. desember

Oslo

2. 1947 13. – 16. september

Krokeide

3. 1950 17. – 20. juni

Trondheim

4. 1953 21. – 23. oktober

Oslo

5. 1956 22. – 24. juni

Lillehammer

6. 1959 13. – 15. november

Gran, Hadeland

7. 1962 02. – 04. november

Brekkestø, Kristiansand

8. 1965 02. – 04. juli

Krokeide

9. 1968 12. – 14. oktober

Oslo

10. 1971 26. – 27. juni

Krokeide

11. 1974 09. – 11. august

Krokeide

12. 1977 12. – 14. august

Oslo

13. 1980 24. – 26. oktober

Sandefjord

14. 1983 13. – 05. oktober

Ringsaker

15. 1986 20. – 22. juni

Oslo

16. 1989 01. – 03. september

Trondheim

17. 1993 14. – 17. oktober

Oslo

18. 1996 12. – 15. september

Haugesund

19. 1999 16. – 19. september

Gardermoen

20. 2002 26. – 29. september

Oslo

21. 2005 28. – 30. oktober

Oslo

22. 2008 24.-26. oktober

Trondheim

23. 2011 21.-23. oktober

Trondheim

24. 2014 31. oktober – 2. november Gardermoen
25. 2017 27.-29. oktober

Gardermoen

26. 2021 29.-30. oktober

Digitalt

27. 2022 10.-11. juni

Gardermoen
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