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STYRETS ARBEID 
Møtevirksomhet: 

 

6 styremøter 

1 rådsmøte 

Ole Peder Kjeldstadli representerte oss på RTD Societies Europe i Roma, samt på årsmøtet til vår svenske 

søsterforening. 

Godtgjørelse styreleder:  kr. 45.000,- 

Lønn organisasjonssekretær:  kr. 200.000,- 

 

Kontor & Administrasjon: 

Foreningen inngikk i mars 2013 samarbeidsavtale med Organisasjonsservice AS (Orgservice) og flyttet fra sine 

kontorlokaler i Gladengveien 9 på Ensjø i Oslo og inn hos Orgservice i Rådhusgaten 4 i Oslo. Det ble gitt en 

omfattende redegjørelse for samarbeidsavtalen på årsmøtet 24.4.2013. Kontoret har normalt vært bemannet 

tirsdag, onsdag og torsdag og telefonen har vært åpen alle dager. Olav Weyergang-Nielsen er ansatt som 

organisasjonssekretær på 50 % stilling. 

 

Medlemsmassen: 

I forbindelse med samarbeidsavtalen med Orgservice er det gjennomført en fullstendig omlegging av 

medlemsregisteret som for fremtiden vil gi en bedre oversikt over medlemsmassen og inn- og utmeldinger.  

Pr. 31.12.2012 hadde foreningen 3451 medlemmer.  

Pr. 31.12.2013 hadde foreningen 3535 medlemmer    

fordelt på 1881 livstidsmedlemmer og 1654 årsbetalende medlemmer. 



 

 

Økonomi: 

Foreningens drives også i år med underskudd i driften. Økonomien er tilfredsstillende, men det høye 

aktivitetsnivået vil tære på reservene. På årsmøtet 2013 ble det varslet om dette, men det ble likevel gitt 

tilslutning til et fortsatt høyt aktivitetsnivå. Det ble konkludert med at det er riktig ennå en stund å bruke av 

reservene for å nå foreningens mål. Det ble besluttet å fornye "tiggerbrevet" til våre livstidsmedlemmer i 

2013/2014. I 2013 er det iverksatt en del tiltak, bl.a. samarbeidet med Orgservice som styret håper vil gi både 

medlemsvekst og økonomisk vekst på sikt. En stor del av underskuddet for 2013 grunner seg i nødvendige 

restruktureringskostnader i forbindelse med samarbeidet med Orgservice og omlegging til nytt medlems- og 

kontingentsystem og økonomistyringssystem. I prosessen har det kommet noen ekstraomkostninger og 

synergieffekten av samarbeidet vil i hovedsak ikke slå ut før i 2014. På grunn av de omtalte omleggingene og 

synergieffekter vil det for 2014 for første gang på flere år bli lagt frem et budsjett i balanse og med utsikt til et 

beskjedent overskudd. 

 

 

Utadrettet virksomhet: 

1. Den Facebook-siden som ble etablert i 2011 er utvidet og gjort mer synlig og tilgjengelig. De saker og artikler 

som er lagt ut på siden har gjennomgående blitt sett av svært mange og vi får stadig bekreftelse på at det er 

mange som følger oss og sympatiserer med det foreningen står for.  

 

2. Styrets leder Ole Peder Kjeldstadli har representert foreningen gjennom diskusjoner og foredrag bl.a. på 

Snarøya seniorsenter, Unge Venstres landsleir i Arendal, Protestfestivalen i Kristiansand, Rotary i Drøbak, 

Soroptimistene i Moss og seminar for Human Etisk Forbund, Rogaland fylkeslag, på Hjelmeland. Han har også 

deltatt i nettmøte arrangert av Dagbladet. 

 

3. Foreningens nettside www.livstestament.org ble etablert i 2006 og fikk en full fornyelse høsten 2012. Det er 

sener lagt en direkte link mellom foreningens Facebook-side og nettsiden, noe som gir den hyppigere besøk.   

 

4. Foreningen har siden april 2012 hatt abonnement hos Retriever. Retriever er et selskap som overvåker 

mesteparten av norske medier både på papir og nett. Dette har gjort oss i stand til å følge med på hva som skrives 

om oss og det vi arbeider for på en langt bedre måte enn før, og gjort det mulig å svare og delta i debatten på en 

helt ny måte. De saker som foreningen arbeider med er blitt omtalt og debattert i svært mange medier gjennom 

året og det er henvist til foreningens navn i mer enn 120 avisartikler. 

 

Foreningen er blitt langt mer synlig de siste månedene, og selv om det er langt frem til gjennombrudd for 

foreningens arbeid, tyder både det som rører seg i Norge og i verden for øvrig at det er en økende aksept for våre 

standpunkter i befolkningen generelt og i flere faglige miljøer spesielt. I 2013 har to nye stater i USA, Vermont 

og New Mexico, åpnet for assistert selvmord. 

 

Spesielle saker/hendelser: 

 

1. Politisk var 2013 i stor grad preget av Stortingsvalget og på vårt felt har det vært tungt å arbeide opp mot 

sentrale politikere. Fremskrittspartiet, som det eneste partiet som har tatt muligheten for aktiv dødshjelp inn i sitt 

prinsipprogram, valgte å utelate dette fra sitt arbeidsprogram i valgåret. Regjeringsplattformen, som KrF har hatt 

stor innflytelse på i verdispørsmål, sier ingen ting om dødshjelpsaken, og det er fra helseministerens side uttalt at 

aktiv dødshjelp ikke er et aktuelt tema for nåværende Regjering. 

 

2. Livstestamentet  

Helsedirektoratet har i 2013 arbeidet med å vurdere muligheten for et livstestament i offentlig regi. Direktoratet 

er kommet med et foreløpig innspill der de ser for seg muligheten til å knytte livstestamentet opp til en 

elektronisk kjernejournal som på sikt skal etableres for alle. Livstestamentet blir i denne sammenheng et tilbud 

som alle vil kunne få hos fastlegen og som knyttes opp til den elektroniske journalen som skal bli tilgjengelig for 

alle aktuelle behandlingssteder i helsevesenet. Ordningen vil først komme i gang når arbeidet med elektronisk 

kjernejournal er ferdig. Først når regelverk, praktiske systemer utviklet og prøveprosjekt er gjennomført vil 

systemet kunne komme i fast bruk, noe som ligger en del år frem i tid. Foreningen har gitt en positiv tilslutning 

til arbeidet i en foreløpig høringsrunde.  

 

3. Foreningen avga høringsuttalelse i 2012 til Helsedirektoratet i forbindelse med revisjonen av nasjonal veileder 

”Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende”. I  

 

http://www.livstestament.org/


 

 

høringsuttalelsen ble det særlig lagt vekt på at det må være større krav til helsepersonell når det gjelder respekt 

for livstestamentet. Da revidert veileder kom i 2013 var det ikke foretatt noen endringer av betydning.  

 

4. Christian Sandsdalenprisen 

Christian Sandsdalenprisen 2013 ble utdelt 19. november i forbindelse med Rådsmøtet. Prisen gikk til forfatter, 

komponist og musiker Ketil Bjørnstad, for den omfattende artikkelen han skrev i Aftenposten i forbindelse med 

hans fars dødsfall. Ketil Bjørnstad takket for prisen i en svært personlig tale hvor han også ga uforbeholden støtte 

til foreningens arbeid. 

 

5. Etter ønske både fra Årsmøtet 2012 og fra Rådet har styret hatt kontakt med ulike faglige og politiske 

ungdomsmiljøer. Etter det formelle årsmøtet 2013 var leder fra AUF og SU invitert til å holde innlegg om deres 

organisasjoners holdning til selvbestemt aktiv dødshjelp. Innleggene fra henholdsvis Sosialistisk Ungdom (SU) 

og Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) ga et stort engasjement hos møtedeltagerne særlig ut fra at begge 

innlederne tilkjennega et negativt standpunkt til aktiv dødshjelp. Begge innlederne sa at saken ikke hadde vært 

inngående drøftet i organisasjonene og begge var åpne for nærmere kontakt med oss etter høstens stortingsvalg.  

. 

6. 2. mars var rådsmedlem Per Schioldborg og organisasjonssekretæren invitert til å holde foredrag på årsmøtet 

til Medisinstudentenes Forening. De ble møtt av en sterkt engasjert og interessert forsamling, og møtte mye 

forståelse for foreningens arbeid og standpunkter. 

 

 

Oslo 1. april 2014 

 

Ole Peder Kjeldstadli (s) 

 

 

Christian Grorud (s)   Tove Steinbo (s)                 Baard Thalberg (s) 

                     

 

    Anders Guntveit (s)     Bodil Loftheim (s)         Tom Hedalen (s) 

                  

 

 
 


