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REFERAT nr. 2 /2019  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 4. april kl 9-15  

Møtested  
Thomles gate 4, Oslo 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Ove Korsnes, Marianne Lambech Pettersen, May 

Wettre Holte, Harald Ophaug og Bjørn Fjærli. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent) 
og Elin Wall (sak 16). 

Forfall:   

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

15-2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 
 

16-2019 Økonomi 
a) Regnskap 2018 – signering 

Det endelige regnskapet for 2018 ble gjennomgått, vedtatt og signert. 
b) Budsjett 2019 – vedtas 

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått og vedtatt. 
c) Orientering om Bufdir forskriftsendring 

Are orienterte om arbeidet Bufdir har gjort for å omgjøre regelverket 
til en forskrift. Ung kreft, sammen med flere aktører, har laget et 
forslag til høringsinnspill og har etterspurt de andre 
pasientforeningene å stille seg bak høringsinnspillet. Det er ikke alle 
formuleringene som styret ønsker å stille seg bak. Styret besluttet å 
derfor å slutte seg til innspillet under forutsetning av at Ungkreft tar 
ut formuleringene som foreningen er uenig i, og føyer til et punkt om 
at det er antall samtaler som bør telles, og ikke aktivitetsdager. 
AU ønsker fortsatt en direkte dialog med Bufdir og de vil bli invitert til 
neste AU møte/ AU møte i mai. 

 
 

17-2019 Vurdering av søknader om tilskudd fra lokalavdelingene 
AU har vurdert søknadene og laget et forslag til fordeling. Forslaget 
ble gjennomgått og styret stilte seg bak den foreslåtte fordelingen. 
Det var enighet om å lage en sammenfattet oppstilling som kan 
meddeles alle lokalavdelingene. 
Sekretariatet utarbeider utkast til svarbrev som styret får til 
gjennomsyn.  

 
 

 

Carita 

18-2019 Medlemsstatus 2019 
Foreningen har 607 medlemmer pr 1. april 2019. Av de har 421 betalt 
kontingenten. Det vil bli sendt ut to betalingspåminnelser ila året. 

 

19-2019 Kontakt med lokalavdelingene:  



 
 

 
 
 

a) Orientering fra møte i Skien 
Chris refererte fra medlemsmøtet som ble organisert for å lufte 
interessen for egen lokalavdeling for området Vestfold og Telemark. 
Det var totalt 11 personer som møtte opp og det var generelt stor 
interesse for å forsøke å etablere lokale aktiviteter fra en egen 
lokalavdeling. Det var tre personer som var interessert i å holde i 
dette. 
Veien videre: de vil få tilgang til kontaktinformasjon til de som er 
tilsluttet området for å invitere til et møte der de kan konstituere et 
styre. Dersom de lykkes med dette vil lokalavdelingen få økonomisk 
og administrativ bistand til å igangsette. 
De vil også få invitasjon til å delta på landsmøte som observatør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carita 

20-2019 Landsmøte 2019  
a) Valgkomiteens innstilling 

Innstillingen ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
b) Årsberetning – innspill 

May savner en setning om arkivarbeidet. Det blir tilføyd. Avsnittene 
om brukermedvirkning og samarbeid med faggrupper blir omskrevet.  

c) Strategidokument 
Dokumentet ble gjennomgått og innspill notert. AU jobber videre med 
dokumentet og styret får tilsendt nytt utkast når det foreligger.  
Det poengteres at strategidokumentet er et arbeidsdokument som 
skal fungere som et veikart for foreningen, og kan oppdateres ved 
behov.  

d) Øvrig program 
Kjøreplanen for dagen ble gjennomgått. AU foreslår at resten av styret 
er delaktig i gjennomføring av dagen. Forslaget er at Bjørn håndterer 
delen som omhandler strategi; Ove håndterer 
likepersonsorganiseringen; og Harald håndterer aktiviteter under 
aksjonsuka. For de to førstnevnte innebærer det å gi en liten 
introduksjon på hvor vi står i dag og hvor vi ønsker å gå, samt 
utarbeide noen forslag til gruppeoppgaver (AU vil bistå med dette). 
Den sistnevnte delen innebærer en introduksjon til hva som gjøres 
sentralt og lokalt i dag for deretter å innlede til en idemyldring 
(gruppeoppgaver er ikke nødvendig). 

 
 
 
 
 
Carita 
 
 
AU 

21-2019 Munn og mæle 
a) Tilbakemelding utgave 1 

Styret er godt fornøyd med utgave 1-2019. Det anses som positivt 
med tema-inndelingene; at man får saker som belyses fra forskjellige 
vinkler. Det er også positivt at det har kommet inn flere lenker i den 
elektroniske utgaven, slik at man kan få mer informasjon om man 
ønsker det. Det er ønskelig å fortsette i samme spor. 

 

22-2019 Kreftforeningen 
a) Orientering fra møte 03.04 

AU hadde møte med Heidi Brorson, Arve Lauvnes og Ole Alexander 
Opdalshei fra KF. Saker som ble diskutert var: 
- Status for den nye finansieringsmodellen: KF vil sende informasjon 

før påske 

 



 
 

 
 
 

- Vi ønsker KF sine «muskler» for å få ut informasjon om at HPV og 
HPV vaksinering er relevant for både gutter og unge voksne 

- Refusjonsordningen for tannhelsetjenester: Vi har bedt om 
bistand til å synliggjøre for beslutningstakerne at regelverket er 
for komplisert og fører til ulik praksis 

- Likepersonsopplæring: Foreningen har lenge ønsket at KF skal ta 
ansvar for en basisopplæring. Det er lite hensiktsmessig at hver 
pasientforening skal organisere egne kurs. KF viste forståelse for 
dette.  

23-2019 Nettsiden 

a) Status for oppdatering av likepersonsinformasjon på 
nettsiden v/ Ove Korsnes 

Ove ga en orientering av det som bør oppdateres i organisasjons-
håndboken og på nettsiden om likepersonstjenesten.  
Det er viktig at ansvaret for likepersonsarbeidet innen hver 
lokalavdeling ligger hos styret for lokalavdelingen, dette må komme 
tydelig frem i teksten. 
Ove sender forslag til endringer.  

 
 
 
 
 
 
Ove  

24-2019 Aksjonsuka 
a) Status 

Grovskissen for dagen ble gjennomgått. Skissen er drøftet med Hanne 
Tøndel som har gitt positiv respons. Det er sannsynlig at det vil bli 
gjort flere endringer, blant annet å få inn et innslag fra en kardiolog 
om sammenhengen mellom stråling i munn-hals region og fare for 
slag, samt politisk kvarter. 
Til innlegget om trykktanksbehandling ble Guro Vaagbø foreslått.  
Sekretariatet jobber videre med programmet og foredragsholdere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet 

25-2019 Oppfølgning av politiske fanesaker 
a) Manglende kunnskap blant leger om HPV-vaksinering 

Saken kom opp i kjølvannet av et innlegg Are holdt på en temakveld 
for HPV. Det er mye som tyder på at informasjonen hos fastlegene når 
det gjelder HPV er altfor dårlig. Foreningen vil etterspørre et møte 
med Helsedirektoratet.  

b) Andre saker 
Refusjonsordningen for tannhelsetjenester ble diskutert med 
Kreftforeningen i møtet 3.4. Se punkt 22-2019 a. 
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26-2019 Orienteringer 
a) Møte med Pål Wensberg – representant i KF sitt 

representantskap 
AU hadde møte med Pål Wensberg som sitter som vara i 
representantskapet til Kreftforeningen. Hensikten med møtet var å få 
en bedre forståelse for hvordan foreningen kan fremme saker hos 
representantskapet. 

b) Deltakelse munnhelsedagen, Are 
Are deltok på en markering av munnhelsedagen i regi av UNN som ble 
avholdt på Tannhelsekompetansesenteret. Deltakerne bestod av 
medisin- og tannlegestudenter. Oddveig Rikardsen hadde et innlegg 
om munn- og halskreft, Are stod for pasientperspektivet, og tannlege 

 



 
 

 
 
 

Øyvind Skjeldal/tannpleier Reidun Andreassen tok for seg 
tannbehandling av personer med munn- og halskreft. Det var fullsatt 
auditorium.  

c) Deltakelse HPV temakveld og oppfølgning, Are 
Are var invitert til å holde et innlegg under en temakveld om HPV, 
arrangert av faggruppe for ØNH-sykepleiere i Troms. Sveinung Sørbye 
holdt et innlegg der han avlivet en del av mytene rundt HPV. Oddveig 
Rikardsen foreleste om medisinske sider ved munn- og halskreft og 
sammenhengen med HPV-infeksjon. 

d) Nordisk samarbeidsmøte 20.2 og plan for oppfølgning 
AU møtte Finland, Sverige og Danmark i Arlanda om mulige 
samarbeidsområder. Tannbehandling ble foreslått som tema. Dette 
følges opp på et møte i Oslo 17. september der man forsøker å finne 
en strategi videre.  
May er forespurt og har sagt seg villig til å delta på oppfølgingsmøtet 
for å orientere om tannhelserefusjonsordningen i Norge. 

27-2019 Eventuelt 
Ingen saker.  

 

 

Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående: 

AU-møter: 
Torsdag 25.04 
Torsdag 23.05 
Lokalavdelingssamling: 
Høsten 2019 

Styremøter: 
Onsdag 12.06 (ifm med landsmøte)   

 

 


