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REFERAT nr. 5 /2019  
Emne  
Styremøte møte, Munn- og 
halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 06. november kl 11.15-17  

Møtested  
Thomles gate 4, Oslo 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Are Rydland (møteleder), Marianne Lambech, May Wettre Holte, Ove Korsnes og 

Harald Ophaug. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent), Elin Wall (sak 3) og Andreas 
Hole (sak 10). 

Forfall:  Bjørn Fjærli, Chris Foss 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

51-2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 
 

52-2019 Orienteringer 
a) Informasjonsmøte Bufdir 

Carita informerte om de viktigste endringene i Bufdir sin nye forskrift. 
Vi får nå poeng for telefontjeneste og digital kommunikasjon. Vi får en 
engangspoengsum og må ikke registrere hver samtale. Vi får også 
poeng for tellende likepersoner som anses som tellende på bakgrunn 
av et bredere begrep av aktiviteter enn de som gir poeng som tellende 
aktiviteter. Likepersonene må informeres om gjeldende regler på 
starten av året og informasjonen kan med fordel gjentas med jevne 
mellomrom. 

b)  Nordisk samarbeid etter møte 17.09 
17. september skulle det vært et nordisk møte i Oslo. Dessverre 
meldte både Danmark og Finland avbud, og Island uteble. Sverige og 
Norge møttes, men pga det manglende engasjementet ble det 
besluttet å legge samarbeidet på is og i stedet fokusere på eget 
arbeid. Vi vil fortsette å invitere til våre egne arrangementer (dog på 
egen regning).  

c) Neste nummer av Munn og mæle 
Neste nummer har rehabilitering som tema. Det blir god dekning av 
Munn- og halskreftdagen med ekstra fokus på trykkammerbehandling 
og sammenhengen mellom stråling og slagfare. Det blir også et 
medlemsportrett med Samuel Hætta. Til nr 1-2020 vil man ta med 
informasjon om tillitsvalgtsamlingen i november.  

d)  Arbeid med nettsiden  
Ifm AU møtene blir det satt av tid til å jobbe med siden. Startfasen 
består av en grundig begrepsanalyse for å finne ut hvilke ord og 

 
 



 
 

 
 
 

begrep det er viktig å være synlig på i søk. Innholdet på siden vil 
bygges opp rundt dette. Målet er å ha siden ferdig til lansering på 
landskurset i juni. 

53-2019 Økonomi 
a) Regnskap pr sept og prognose 2019 

Regnskapet pr slutten av september ble gjennomgått. Foreningen 
ligger an til å gå i balanse etter at avsetningen til landskurset 2020 er 
tatt med.  

b) Foreløpig budsjett 2020 
Det foreløpige budsjettet ble lagt frem og styret tok det til 
etterretning. Budsjettet må jobbes videre med og det er fortsatt en 
del usikkerhet siden prosjektmidlene fra Kreftforeningen er øremerket 
Munn- og halskreftdagen (se punkt c). Styret har gitt sin tilslutning til 
at AU jobber videre med det. Et mer gjennomarbeidet budsjett 
presenteres på neste styremøte. 

c) Tilskudd fra Kreftforeningen (dersom svar foreligger)  
Svar på søknadene kom i går (6.11). Foreningen har fått innvilget 
250.000.- til Munn- og halskreftdagen. 

d) Tilskudd til lokalavdelingene 2019. Opplegg for 2020 
Styret stiller seg bak hvordan tildelingen er håndtert i 2019 og det er 
enighet om å videreføre ordningen fra i år med de samme 
prinsippene. Det er behov for en samtale med lokalavdelingene på 
hva som tilsvarer en tilstrekkelig egenandel ifm lokale arrangementer. 
 
Sør-Norge har ikke søkt om midler hittil og det er bekymring knyttet til 
driften der. Se sak 54-c for videre oppfølgning. 

 
 

54-2019 Medlemsstatus 
a) Status innmelding, utmelding, og betalende medlemmer 

Medlemsrapporten pr 30. oktober ble gjennomgått. Det er 559 
betalende medlemmer mot 610 registrerte medlemmer. Det vil bli 
gjort ett siste forsøk på å nå de som ikke har betalt kontingenten (de 
vil bli oppringt).  
Styret tok medlemsrapporten til etterretning.  

b) Status lokalavdeling Telemark/Vestfold  
Det er avholdt ett medlemsmøte hittil med godt oppmøte. Det skulle 
vært et møte til 4.11 men dette måtte dessverre avlyses grunnet 
sykdom. Arbeidet med formalisering av lokalavdelingen gjenopptas 
når primus motor igjen er klar for det.  

c) Lokalavdeling Sør-Norge 
Det er registrert liten kommunikasjon med Sør-Norge. Hele styret får 
invitasjon til tillitsvalgtsamlingen med oppfordring om å delta. AU 
diskuterer videre hvordan man best kan følge de opp. 

 

55-2019 Landskurs + landsmøte 2020 
a) Program og egenandel (økonomi) 

Gry Tveterås og Tina Schøien har jobbet godt med programmet. Av 
bekreftede foredragsholdere kan nevnes Mona Skjelland (nevrolog), 
Cecilie Gjerde (tannlege), Frode Skanke (rehabilitering), Cristin Rosef 
(kreftkoordinator) og Einar Øverenget (filosof).  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Det legges opp til en parallell sesjon med Jorid Løvbakk (logopedi) og 
en for likepersoner.  
Heidi Kobel – seksjonsoverlege på St. Olav – anbefales på temaet 
fatigue. 
Kjell Brøndbo anbefales for å snakke om strupeopererte.  
Gry og Tina opplyses om disse.  
 
Økonomi: 

- Man går inn for å unngå å øke egenandelen dersom det er 
mulig. 

- En mulig løsning på utflukten er å ta litt ekstra for akkurat 
denne.  

- Landsmøtedelegater betaler full egenandel. 
- De nordiske foreningene får tilsendt invitasjon, men må 

betale egenandel. 
- Fritak for egenandel gjelder styret og de som bidrar til 

programmet. 
b) Valgkomite, status og plan 

Kirsti Hansen er kontaktet og tenker over saken.  
Tor Wold foreslås som kandidat og blir forespurt. 
Saken tas opp på lokalavdelingssamlingen dersom disse takker nei.  

 
 
 
 
 
Carita 

56-2019 Likepersonstjenesten – oppfølgning og plan for opplæring 
Alternativ form for kursing? Skal vi avbestille kurset ifm landskurset? 
Anne Heimly og Liv Hilde Pettersen har trukket seg fra 
likepersonskomiteen. Det stilles spørsmål til hvorvidt man fortsatt skal 
ha en komité. 
 
I Øst-Norge ble det i høst gjennomført alternativ kursing for to 
personer for å dekke opp behovet for nye likepersoner. De fikk et 
dagskurs og har gått inn i en fadderordning på Rikshospitalet. I fjor ble 
det gjennomført alternativ kursing for en i Nord-Norge med 
påfølgende fadderordning. Disse alternative ordningene har fungert 
bra. 
 
Vedtak: kurset ifm landskurset avlyses, og AU jobber videre med 
utvikling av alternativt kursformat.  
Lokalavdelingene får i oppdrag å sørge for en hospiterings- eller 
fadderordning. Årlig eller annethvert år bør likepersonene i et gitt 
område samles til erfaringsutveksling.   

 

57-2019 Tillitsvalgtsamling 27. – 28. november 

a) Program  
Det foreslås å: 
- utfordre 2-3 av deltakerne på «hvorfor er jeg med?» 
- innlede med en forventningsavklaring 
- at styret informerer om pågående arbeid 
Carita jobber videre med programmet og har noe klart til AU-møtet. 

b) Vurdering av videreføring i 2020  
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Samlingen i november avvikles som planlagt. En eventuell videreføring 

i 2020 tas på bakgrunn av evalueringen og tas med i videre 

budsjettarbeid.  

58-2019 Munn- og halskreftdagen 2020 
- Evaluering Munn- og halskreftdagen og Aksjonsuken 2019 

MHK dagen 2019 anses som en suksess. Det var godt besøkt med 
rundt 180 påmeldte, og det var overvekt av ikke-tannleger. Det var en 
utfordring at mange gikk før tiden, og i 2020 vil man legge opp til å 
avslutte dagen tidligere.  

- Økonomi (2020) 
Foreningen har fått innvilget 250.000.- fra Kreftforeningen som er øre-
merket dagen.  

- Format 
Det er enighet om å opprettholde det eksisterende format med et 
dagsseminar. Gamle Logen er reservert. Man legger opp til start kl. 
09.00 og avslutning 15.00. 

- Påmeldingsavgift 
I lys av de tildelte prosjektmidlene fra Kreftforeningen ses det ikke 
som nødvendig å eksperimentere med en påmeldingsavgift på 
nåværende tidspunkt. Erfaringen med påmeldingsavgift er at antall 
deltakere reduseres betraktelig.   

- Plan for videre arbeid  
AU får mandat til å jobbe videre med programmet for dagen. 

 

59-2019 Status på politisk arbeid 
- De politikerne som AU har møtt tidligere vil følges opp pr 

epost med forespørsel om status. 
- AU vil forsøke å få til et møte med likestillingsministeren.  
- Samarbeid med Kreftforeningen (og hvordan dette skal se ut), 

bør vurderes. Kreftforeningen har tidligere sagt at de ønsker å 
arrangere et frokostmøte for å snakke om tannhelse og 
refusjonsordning for kreftpasienter. 

- Det er ønskelig med enda større fokus på tannhelserefusjon 
og skjevhetene dagens refusjonsordning medfører. 

 
 
 

60-2019 Forslag til møteplan våren 2020 
Det foreslåtte datoene er:  
AU: Torsdag 16. januar 
Styremøte: 6. februar – flyttes til 5. februar. 
AU: 20. februar 
AU: 26. mars 
Styremøte: 16. april 
AU: 30. april 
AU: 28. mai 
Styremøte: 11. juni (15-18 med fortsettelse fredag morgen dersom 
nødvendig) på Sundvolden. 
Møteplanen ble vedtatt med den foreslåtte endringen.  

 
 
 

61-2019 Eventuelt  
Ove har trukket seg som brukerrepresentant for 
trykkammerbehandling. De ønsker en ny representant fra foreningen 

 



 
 

 
 
 

og Gerd Turøy blir forespurt om å snakke med sine medlemmer. 
Dersom hun ikke lykkes, vil Bente Arctander bli forespurt.  

 

Møtedatoer høsten 2019 ble besluttet som nedenstående: 

AU-møter: 
Torsdag 21. november 
Lokalavdelingssamling: 
27.-28. november 

Styremøter: 

 

 


