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Kapittel 1. Innledende bestemmelser    
 
 
§ 1-1 Navn mv.  
Foreningens navn er Kreftforeningen.  
 
Kreftforeningen er en ideell forening som er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. 
 
 
§ 1-2 Formål 

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon for kreftsaken. 

Kreftforeningens formål er 

• at færre skal få kreft 

• at flere skal overleve kreft 

• bedre livskvalitet for personer som rammes av kreft, inkludert pårørende og etterlatte  
 
 
Formålet skal blant annet realiseres gjennom:  
 

• Støtte til forskning  

• Tilbud til personer som er rammet av kreft 

• Politisk arbeid 

• Opplysningsarbeid og forskningsformidling   

• Frivillig innsats 

• Internasjonalt arbeid 

 

 

Kapittel 2. Medlemskap  
 
 
§ 2-1 Medlemskategorier   
Kreftforeningen har disse medlemskategoriene: 

 

a. Personlige medlemskap. 

 

b. Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer.  

Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer som ved sitt medlemskap 
ønsker å støtte Kreftforeningen, kan etter søknad tas opp som medlem. Søknaden avgjøres av 
styret. 

 

c. Pasientforeninger o.l. 

Organiserte pasientgrupper/foreninger som støtter foreningens formål kan etter søknad tas opp 
som medlemmer. Søknaden avgjøres av styret.  
 

 



 3 (10) 

 

 

§ 2-2 Kontingent 
Styret fastsetter de årlige medlemskontingentene.  
 
 
§ 2-3 Eksklusjon 
Et medlem kan ekskluderes fra foreningen når medlemmet har krenket foreningen med vesentlig 
mislighold eller medlemmet på annen måte vesentlig kan skade Kreftforeningens omdømme eller 
interesser. Eksklusjon skal skje skriftlig. Representantskapet treffer etter forslag fra styret vedtak om 
eksklusjon. Medlemmet som er foreslått ekskludert har rett til å uttale seg før det blir truffet vedtak.  

 

Kapittel 3. Representantskapet  

 

 
§ 3-1 Representantskapets myndighet 
Representantskapet er Kreftforeningens øverste myndighet. 
 
Det hører under representantskapet å endre vedtektene og for øvrig treffe vedtak i de saker som 
vedtektene legger til representantskapet.  
 
Representantskapet skal føre tilsyn med styrets forvaltning av Kreftforeningen. Hver av representantene 
kan på møte i representantskapet kreve at styret og generalsekretæren gir opplysninger om 
Kreftforeningens virksomhet. Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. 

 

 
§ 3-2 Sammensetting og funksjonstid 
Kreftforeningen skal ha et representantskap med 40 representanter som velges slik: 

 
20 representanter velges av og blant Kreftforeningens personlige medlemmer.  

 
10 representanter velges av og blant organisasjoner mv. som er medlemmer.  

 
10 representanter velges av og blant pasientforeninger o.l. som er medlemmer.  

 
Det skal velges vararepresentanter for personlige medlemmer. Vararepresentantene innkalles i rangert 
rekkefølge etter stemmetall.   
 
Representantskapet skal gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen innen hver medlemskategori. 
Representanter for organisasjonsmedlemmer mv. og pasientforeningsmedlemmer o.l. bør være 
representert i møte i representantskapet med fast person som tilhører ledelsen. Representantskapet 
fastsetter nærmere instruks om gjennomføringen av valget av representanter, herunder om 
nominasjonskomité og komiteens arbeid.   
 
Ingen som er ansatt i Kreftforeningen kan være representant i representantskapet. Ingen som er ansatt 
eller har tillitsverv i en organisasjon som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen 
måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, kan være representant i 
representantskapet.  
 
Representantene  for personlige medlemmer velges for 4 år og kan gjenvelges én gang. 
 
Representantene for organisasjonsmedlemmer mv. og pasientforeningsmedlemmer o.l. velges for 2 år  
og kan gjenvelges. 
 
Funksjonstiden opphører ved avslutning av det ordinære representantskapsmøtet som holdes om våren 
det år perioden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal en representant fortsette i vervet inntil ny 
representant er valgt. Når særlige forhold foreligger, har en representant rett til å tre tilbake før 
funksjonstiden er ute. Hvis det er en representant for personlige medlemmer som trer tilbake, skal i så fall 
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første vararepresentant fungere som representant for resten av valgperioden.  

 
Representantskapet velger for to år av gangen selv sin leder og nestleder blant representantene for de 
personlige medlemmene som har mer enn to år igjen av sin valgperiode. Funksjonstiden opphører ved 
avslutningen av det ordinære representantskapsmøtet som holdes om våren i det året to-års perioden 
utløper, likevel slik at den valgte lederen og nestlederen fungerer inntil deres etterfølgere er valgt.  
 
 
§ 3-3 Ordinært møte i representantskapet 
Innen 1. juni hvert år skal det holdes ordinært møte i representantskapet.  
 
På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 
 

1. behandle og godkjenne årsregnskap og årsberetning 
2. valg av representantskapets leder og nestleder som er på valg 
3. valg av styremedlemmer, herunder styrets leder, nestleder og varamedlemmer som er på valg 
4. valg av medlemmer av kontrollkomiteen som er på valg 
5. valg av medlemmer av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder, som er på valg 
6. valg av medlemmer av nominasjonskomiteen som er på valg 
7. behandle og eventuelt treffe vedtak i saker som en representant i representantskapet har meldt til 

styret, jf. § 3-5 
8. andre saker som er angitt i innkallingen 

 
Styret skal hvert fjerde år og ved endring av mål og strategi på det ordinære møtet i representantskapet gi 
representantskapet en orientering om mål og strategi for foreningen. Representantskapet skal drøfte og 
gi innspill til orienteringen om mål og strategi.  
  
 
§ 3-4 Ekstraordinært møte i representantskapet 
Representantskapets leder og styret kan bestemme at det skal kalles inn til ekstraordinært møte i 
representantskapet når dette er nødvendig for behandling av en bestemt sak.  
 
Det skal også kalles inn til ekstraordinært møte i representantskapet når minst 1/6 av 
representantskapets representanter, kontrollkomiteen eller Kreftforeningens revisor skriftlig krever det for 
behandling av en bestemt sak.   
 
 
§ 3-5 Innkalling til møte i representantskapet 
Representantskapets leder kaller inn til møte i representantskapet.  
 
Innkallingen skal skje skriftlig til hver representant av representantskapet. Innkallingen skal være sendt 
senest tre uker før møtet skal holdes. Dersom særlige grunner gjør det nødvendig, kan 
representantskapet kalles inn med kortere varsel.  
 
Innkallingen skal i et forslag til dagsorden klart opplyse om de saker som representantskapet skal 
behandle.  
 
Saker som representantskapets representanter ønsker behandlet av representantskapet, må være sendt 
til styret minst åtte uker før representantskapsmøtet holdes. 
 
 
 
§ 3-6  Avholdelse av møte i representantskapet 
Representantskapet behandler saker i møte, med mindre styret og representantskapets leder er enige 
om at en sak i særlige tilfeller kan behandles på annen måte, så som digitalt.  
 
Representantskapets møter ledes av lederen. Er lederen eller nestlederen ikke til stede, velger 
representantskapet en møteleder.  
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Medlemmene av styret og generalsekretæren har rett til å være til stede og uttale seg på møtene, hvis 
ikke representantskapet i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet. Styrets leder og generalsekretæren 
har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall og/eller representantskapet  
bestemmer noe annet. Hvis lederen eller nestlederen ikke kan møte, utpeker styret en stedfortreder.  

 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møter i representantskapet. Protokollen skal 
undertegnes av møteleder og to andre representanter som velges av representantskapet. 
 
 
§ 3-7 Vedtaksførhet og flertallskrav 
Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene er til stede.  
 
Om ikke annet flertallskrav er fastsatt i vedtektene, gjelder det som et flertall av de fremmøtte har stemt 
for. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. For at beslutningen skal være gyldig, må 
minst en tredel av samtlige representanter i representantskapet ha stemt for den.  

 
§ 3-8 Valgkomité 
Valgkomiteen er et hjelpeorgan for representantskapet og består av fem medlemmer. 
Representantskapet velger leder og medlemmer av valgkomiteen.  
 
Representantskapet fastsetter nærmere instruks om valgkomiteens sammensetning, arbeidsmåte mv.  

 
Valgkomiteen foreslår:  
 

➢ Medlemmer av styret, herunder styrets leder, nestleder og varamedlemmer 

➢ Leder og nestleder av representantskapet 

➢ Medlemmene av kontrollkomiteen 

➢ Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder  

➢ Medlemmene av nominasjonskomiteen 

 

En person kan ikke ha mer enn ett tillitsverv i Kreftforeningen samtidig. Dette er likevel ikke til hinder for 
at en representant i representantskapet kan være medlem av kontrollkomiteen eller valgkomiteen. 

 

Kapittel 4. Kreftforeningens ledelse   
 

Styret 
 
§ 4-1 Styret 
Kreftforeningen ledes av et styre med ni medlemmer. 
 
Representantskapet velger åtte av styrets medlemmer og to varamedlemmer for disse. Ett styremedlem 
og varamedlem for dette velges av og blant de ansatte. 
 
Styret skal ha en leder og nestleder som velges av representantskapet. 
 
Faller vervet for et styremedlem valgt av representantskapet bort før funksjonstiden er ute, velger 
representantskapet etter forslag fra valgkomiteen hvem av varemedlemmene som trer inn for resten av 
tjenestetiden. Faller vervet for de ansattes representant bort før funksjonstiden er ute, trer dennes 
varamedlem inn for resten av tjenestetiden.  
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§ 4-2 Funksjonstiden 
Styremedlemmene og styrets leder og nestleder velges med en funksjonstid på to år. Det samme gjelder 
for varamedlemmene. Ved suppleringsvalg kan det fastsettes kortere funksjonstid.  
 

Funksjonstiden opphører ved avslutning av det ordinære møtet i representantskapet i det året 
funksjonstiden utløper, om ikke representantskapet bestemmer noe annet. Styremedlemmene kan 
gjenvelges inntil tre ganger.  
 
Et styremedlem har rett til å gå av før utløpet av tjenestetiden. Det skal gis rimelig forhåndsvarsel til 
styret. Medlem av styret som er valgt av representantskapet kan fjernes ved beslutning av 
representantskapet.  
 
Bestemmelsene om tjenestetid mv. i denne paragrafen gjelder tilsvarende for varamedlemmene til styret.  
 
 
§ 4-3 Myndighet og ansvar 
Styret står for utviklingen og forvaltningen av Kreftforeningen. Styret skal sørge for en tilfredsstillende 
organisering og drift av Kreftforeningens virksomhet, og skal sørge for at Kreftforeningens formål blir 
ivaretatt og gjennomført. 
 
Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og skal påse at regnskap og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal fastsette budsjett for foreningens 
virksomhet.  
 
Styret skal fastsette etiske retningslinjer for Kreftforeningen. 
 
Styret skal fastsette instruks for arbeidet med tildelingen av forskningsmidler, så som om 
saksbehandlingen, vurderingen av søknader, habilitetskrav, klageadgang mv. Styret skal i årsberetningen 
eller på annen måte orientere representantskapet om tildelingen av forskningsmidler.   
 
  
§ 4-4 Styremøter mv.  
Styrets leder skal sørge for at styret behandler aktuelle saker som hører under styret. Hvert enkelt 
styremedlem eller generalsekretæren kan kreve at styret tar opp en sak.  
 
Styret skal behandle saker i møte, om ikke styrelederen finner at saken kan behandles på annen 
forsvarlig måte. Hvert enkelt styremedlem og generalsekretæren kan kreve at en sak behandles i møte.  
 
Styrets leder innkaller til styremøter med nødvendig frist. Generalsekretæren skal forberede styresaker i  
samråd med styrets leder.   
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Er lederen eller nestlederen ikke til stede, velges en møteleder.  
Generalsekretæren har rett til å være til stede og uttale seg på møtene hvis ikke styret i det enkelte 
tilfellet bestemmer noe annet.  
 
Tredje og fjerde avsnitt gjelder tilsvarende når styret behandler saker på annen måte enn i møte. 
 
 
§ 4-5 Vedtaksførhet og flertallskrav 
Styret er vedtaksført når minst halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i 
saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene, så langt mulig, er 
gitt anledning til å delta i behandlingen. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som et flertall av de møtende eller som ellers deltar i 
saksbehandlingen har stemt for. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. 
 
 
§ 4-6 Protokoll 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. 
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Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Dersom en 
beslutning ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og hvem som har stemt imot. 
Generalsekretæren, eller styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning 
innført i protokollen.    
 
Protokollen skal signeres av alle styremedlemmene som deltok. 
 
Bestemmelsene ovenfor gjelder tilsvarende når styret behandler saker på annen måte enn i møte. 
 
 
§ 4-7 Rådgivende råd og utvalg 
Styret kan opprette faglige, saksforberedende eller rådgivende råd og utvalg som fullt ut er underlagt 
styret. Styret fastsetter nærmere instruks for slike utvalg.   
 
Styret skal ha et rådgivende vitenskapelig råd. Styret velger rådets medlemmer og fastsetter nærmere 
instruks for rådet. Instruksen skal inneholde nærmere regler om rådets sammensetning og styrets 
saksbehandling ved valg av medlemmer av rådet samt om rådets oppgaver og arbeidsmåte. 
 
Styret skal årlig i årsberetningen eller på annen måte orientere representantskapet om sammensetningen 
og arbeidet i råd og utvalg som nevnt i første og andre avsnitt. 
 

 
Generalsekretæren 
 

 
§ 4-8 Generalsekretær 
Kreftforeningen skal ha generalsekretær. Generalsekretæren ansettes av styret, som også fastsetter 
generalsekretærens ansettelsesvilkår.  
 
Generalsekretæren står for den daglige ledelsen av Kreftforeningen. Den daglige ledelsen omfatter ikke  
saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan generalsekretæren bare avgjøre om 
styret i det enkelte tilfellet har gitt vedkommende myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan 
avventes uten vesentlig ulempe for Kreftforeningens virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig 
underrettes om saken.  
 
Generalsekretæren skal sørge for at representantskapets og styrets beslutninger blir gjennomført, og 
plikter å følge styrets pålegg også når det gjelder den daglige ledelsen.  
 
Styret skal føre tilsyn med og kan fastsette instruks for generalsekretær.  
 
Generalsekretæren kan ikke velges til noe tillitsverv i Kreftforeningen. 
 
 
§ 4-9 Representasjonen utad 
Styrets leder eller nestleder sammen med generalsekretæren forplikter Kreftforeningen ved inngåelse av 
avtaler og andre rettslige disposisjoner.  
 
Generalsekretæren alene forplikter Kreftforeningen ved inngåelse av avtaler og andre rettslige 
disposisjoner som hører under den daglige ledelsen av Kreftforeningen.  
 
 
§ 4-10 Habilitet 
Et styremedlem eller generalsekretæren i Kreftforeningen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen 
av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må 
anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken eller det foreligger andre forhold 
som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende utelukkende vil ivareta Kreftforeningens interesser i 
saken. 
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Et styremedlem eller generalsekretær kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han 
eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som 
har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap 
tidligere har deltatt i behandlingen av saken. 
 
Som noens nærstående menes her: 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold,  
b) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken,  
c) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a,  
d) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i 
bokstav b,  
e) selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i bokstav a til d, hver for seg eller til sammen 
har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3, andre ledd.  
 

Kapittel 5. Kontrollkomité. Revisjon og regnskap 
 
§ 5-1 Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen er et hjelpeorgan for representantskapet og består av tre medlemmer som velges av 
representantskapet. Ett av kontrollkomitémedlemmene skal ha juridisk embetseksamen / master i 
rettsvitenskap.  
 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Kreftforeningens virksomhet og blant annet påse at den følger  
lover, vedtekter og instrukser vedtatt av representantskapet. I den utstrekning den finner det  
påkrevet, skal komiteen undersøke Kreftforeningens protokoller, regnskap, dokumenter, korrespondanse 
m.m. Styret og revisjonen skal gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener å trenge for å kunne 
utføre sitt verv. Kontrollkomiteen skal særlig påse at Kreftforeningens midler til enhver tid er plassert på 
en betryggende måte. Representantskapet fastsetter instruks for kontrollkomiteen. 
 
Kontrollkomiteen skal gjennomgå og uttale seg om forslag til vedtektsendringer før vedtektsendring 
behandles i representantskapet. 
 
Kontrollkomiteen møter så ofte som det anses påkrevet for å kunne sikre et effektivt tilsyn.  
 
Kontrollkomiteen avgir sin årlige beretning til representantskapet.  
 
Valgperioden er fire år. Medlemmer av kontrollkomiteen kan gjenvelges én gang. Kontrollkomiteen  
velger selv sin leder for to år av gangen. Funksjonstiden opphører ved avslutningen av det ordinære 
representantskapet, som holdes om våren det år fire-års perioden utløper.  
 
 
§ 5-2 Revisor 
Kreftforeningen skal ha en revisor som velges av representantskapet.  
 
 
§ 5-3 Regnskap 
Kreftforeningen har regnskapsplikt etter regnskapsloven.  
 

Kapittel 6.  Endring av vedtektene. Oppløsning og avvikling. 
 

§ 6-1 Vedtektsendringer 
Beslutning om å endre vedtektene treffes av representantskapet. Beslutningen krever tilslutning fra minst 
to tredeler av de avgitte stemmer og fra minst halvdelen av representantskapets representanter. 
 
Forslag om vedtektsendringer skal være gjennomgått av kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens uttalelse 
skal være vedlagt innkallingen.   
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§ 6-2 Oppløsning og avvikling 
Beslutning om å oppløse Kreftforeningen treffes av representantskapet. Beslutningen krever tilslutning fra 
minst tre firedeler av de avgitte stemmer og fra minst halvdelen av representantskapets medlemmer i to 
påfølgende møter i representantskapet. Møtene må holdes i forskjellige kalenderår. 
 
Beslutning om oppløsning kan bare treffes etter forslag fra styret. Styrets forslag skal også inneholde 
forslag om bruken av foreningens gjenværende midler, jf. tredje avsnitt. Styrets forslag skal forelegges 
representantskapet til uttalelse. Styrets forslag og representantskapets uttalelse skal vedlegges 
innkallingen til hvert møte i representantskapet som skal behandle saken, jf. første avsnitt.  
 
Kreftforeningens gjenværende midler skal i samsvar med representantskapets vedtak gå til samme eller 
et mest mulig lignende formål som Kreftforeningen har. Midler som representantskapet ikke finner 
anvendelse for, skal disponeres av Helse- og omsorgsdepartementet (eller det departement som 
helsevesenet til enhver tid sorterer under). Departementet skal bruke midlene til formål som er mest mulig 
i samsvar med Kreftforeningens formål.  
 
 

Kapittel 7. Overgangsregler 
 
De reviderte vedtektene trer i kraft på representantskapsmøtet i mai 2022. Dog slik at følgende reviderte 
vedtektsbestemmelser trer i kraft 23. november 2021 på samme møte som de reviderte vedtektene 
vedtas, slik at valg av nye representanter til representantskapet er gjennomført før 
representantskapsmøtet i mai 2022: 

- Bestemmelsene i § 3-2 om representantskapets sammensetting og funksjonstid 
- Bestemmelsen i § 3-8 om at valgkomiteen nominerer medlemmene av nominasjonskomiteen  
- Instruks til valgkomiteen jf. § 3-8, andre ledd 
- Instruks til ny nominasjonskomite jf. § 3-2, tredje ledd, siste setning  
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Opprinnelige vedtekter vedtatt 19. januar 1988  
Revidert 20.04.1989 § 3-2, 2. ledd. § 3-3, 2. ledd. § 4-3. § 9-1, 2. ledd. § 9-2. 

Revidert 24.10.1990 § 3-1, 2. ledd, 2. setning. § 3-1, 4. ledd. § 3-1, 5. ledd, 1. setning. § 3-1, siste setning. § 3-2, siste ledd,  
                           1. linje. § 3-6, 1. ledd, 2. linje. § 3-6, 2. ledd, 1. og 2. setning. § 3-9 endring. § 5-1, 2. ledd. § 5-2,  
            4. setning. § 6-1, 1. ledd, 3. setning. § 6-1, tillegg etter siste setning. § 7-1, tillegg etter siste setning.  
            § 7-2, tillegg etter siste setning. Følgende kapitler er tatt ut: Kapittel 11-2, 12-1 og 12-2. Kapittel 12-4  
                           endres.  
Revidert 29.04.1992 § 3-1, 1 setning, 4. ledd siste setning, siste ledd. § 4-2, tillegg 2. setning. § 4-3, 2. ledd. § 8-1, nytt siste  
                           ledd. § 10-2. 
Revidert 28.04.1993 § 2-1, nytt punkt. § 4-1. § 4-2, 2. og 3. avsnitt. § 4-3, 1., 2. og 3. avsnitt. § 4-6. § 5-1, 1. avsnitt.  
Revidert 26.10.1993 § 4-1. 
Revidert 25.04.1995 § 3-1, 2. linje. § 3-9, nytt siste ledd. § 4-1. § 4-2. § 4-3, endringer 1. og 3. avsnitt, tillegg fire siste avsnitt. 
            §§ 4-4, 4-5, 4-6 og 4-7 faller bort. § 5-1 endringer i 1. avsnitt.  
Revidert 26.10.1995 § 3-2, 2. avsnitt. § 4-3, 1. avsnitt. § 5-1.  
Revidert 22.10.1996 § 3-9, 1. avsnitt.  
Revidert 22.04.1998 § 2-1. § 3-1, 1. ledd. 
Revidert 26.04.2000 § 2-1, nr. 8 og 9. 

Revidert 25.10.2000 § 3-5, 1. ledd (ny). 
Revidert 25.04.2001 § 3-9. § 5-1. § 10-3, 1. ledd.  
Revidert 29.04.2003 § 1-1. § 2-1. § 3-1. § 3-2. § 3-3. § 3-4. § 3-5. § 3-5a (ny). § 3-6. § 3-7. § 3-9. § 3-10. § 4-1. § 4-2.  
            § 4-3. § 5-1. § 5-2. § 6-1. § 7-1. § 7-2. § 8a-1 (tidligere 8-1). § 8b-1 (ny). § 8b-2 (tidligere § 8-2).  
            § 8b-3 (ny). § 8b-4 (ny). § 8-3 fjernes, tekst flyttes til § 3-7. § 10-1. § 10-4. § 11-1. § 12 fjernes.  

Revidert 28.10.2004 § 3-3, 3. ledd. § 6-1, 2. ledd. § 8a-1. § 10-1. Navneendring i vedtektene fra «Den Norske Kreftforening»  
                           til «Kreftforeningen». 
Revidert 27.04.2006 § 3-2. § 3-5. § 3-5a. § 3-6. § 5-2. § 6-1. § 9-1. § 9-2. § 10-1. Navneendring i §§ 2-1 og 3-1 fra «Det  
                      Norske Radiumhospitalet» til «Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF». 
Revidert 07.11.2007 § 2-1, litra f (ny). § 3-3, 4. ledd.  
Revidert 25.11.2009 § 2-1. § 3-1. § 3-3. § 3-5a. § 4-1. § 4-2. § 4-3.  
Revidert 27.05.2010 § 3-5, 2. setning.  
Revidert 30.05.2013 § 4-1. § 4-2. § 4-3. § 7-1, 5. ledd. § 7-2, 5. ledd. 
Revidert 28.05.2015 § 1-1. § 1-2 (ny). § 3-2, 2. ledd, 3. setning. § 3-5, 5. ledd (ny). § 3-9, 1. ledd, 1. setning. § 5-1, 1. ledd,  
                           1. og 2. setning. § 5-2. 
Revidert 26.11.2015 § 10-5 erstattet av §§ 10-5a, 10-5b, 10-5c og 10-5d. 
Revidert 26.05.2016 § 3-1, 1. ledd. § 3-1, 2. og 3. ledd (ny). 
Revidert 24.05.2019 § 3-1, 4. ledd. § 4-3, 1. og 2. ledd. § 7, 1. ledd. § 7, 2. ledd strykes. 

Revidert 15.09.2020 § 3-1, 4. ledd. § 4-3, 3. ledd. 

Revidert 23.11.2021 Fullstendig revisjon  
 


