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REFERAT nr. 1 /2020  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Onsdag 5. februar kl 11.15-17  

Møtested  
Thomles gate 4, Oslo 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Chris Foss (møteleder), Marianne Lambech, Ove Korsnes, May Wettre Holthe og 

Bjørn Fjærli. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent) og Elin Wall (sak 3).  
Forfall:  Are Rydland, Harald Ophaug 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

1-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
 

2-2020 Orienteringer 
- Chris informerte om status for styreleder. Are regner med å 

være tilbake fra og med neste AU-møte 25. februar. 
- Chris og Carita har møtt med potensielle samarbeidsparter fra 

legemiddelindustrien (MSD, Merck og BMS). Det har vært 
positive møter med stor interesse for samarbeid om fagdagen 
og muligens andre prosjekt. 

- Chris og May skal på en konferanse på Bristol 6. februar, som 
handler om oralhelse blant eldre. Chris skal holde et innlegg 
om munntørrhet. 

- Verdens kreftdag gikk av stabelen 4. februar med 
kveldsseminar i regi av Kreftforeningen i Oslo (samt noen 
lokale arrangement) og aktiviteter i sosiale media.  

 
 

3-2020 Økonomi 
a) Foreløpig regnskap for 2019 

Det foreløpige regnskapet ble gjennomgått og foreningen ligger an til 
et overskudd på ca. kr 280.000. Det foreslås å øke avsetningen til 
landskurset til 250.00 (med forbehold at det endelige regnskapet 
tillater det).  
Forslaget ble vedtatt 

b) Budsjett 2020 
Det foreløpige budsjettet ble gjennomgått. 
 
Endelig regnskap og budsjett er klart til neste styremøte.  

 
 

4-2020 Medlemsstatus 2019 
Antall betalende medlemmer for 2019 var 583. (I etterkant av møtet 
har man funnet fem innbetalinger til som ikke var bokført fordi 

 



 
 

 
 
 

vedkommende hadde betalt uten KID). Det bringer det endelige tallet 
til 588.  
 
Styret ønsker mer informasjon om medlemmene og en rapport med 
følgende innhold blir ettersendt: 

- En fordeling pr lokalavdeling 
- En aldersfordeling 
- Antall innmeldinger for 2019 vs 2018 og 2017 
- Innmeldinger for 2019 og fordeling pr mnd  

 
Det ble en diskusjon om å etterspørre krefttype ifm innmelding. 
Dersom man kan vise til et konkret behov for å innhente denne 
informasjonen (utover statistisk behov/ generell interesse), kan man 
vurdere å gjøre det. 

5-2020 Landsmøte 2020  
a) Status påmelding 

Pr d.d er det 22 påmeldte.  
b) Status valgkomité 

Ann Karin Merket og Kirsti Hansen har igangsatt arbeidet. Styreleder, 
nestleder og to styremedlemmer er på valg. 

c) Status kjøreplan landsmøte 
Forslag til kjøreplan ble gjennomgått. Forslaget er laget på bakgrunn 
av busstider fra Gardermoen.  
13:00-14:30: Lunsj 
14:30-16:30: Landsmøte 
16:30-17:00: Pause 
17:00-19:00: Workshop 
19:30: Middag 
Forslaget ble vedtatt. 

d) Status program landskurs 
Programmet for landskurset ble gjennomgått. Det er kun et par 
foredragstitler som gjenstår å avklare.  

e) Øvrig planlegging 
Det blir styremøte kvelden før (torsdag 11.6) fra kl. 15-18 med 
mulighet til å fortsette etter middag dersom nødvendig.  
 
Påmeldingsfristen til landskurset er 15. februar. Denne vil bli utvidet 
til midten av mars.  

 

6-2020 Kontakt med lokalavdelingene 
a) Oppfølgning av Sør-Norge 

Det har vært dårlig kommunikasjon med lokalavdeling Sør-Norge og 
man har ikke hatt innsyn i økonomien siden 2017. Det gjøres 
ytterligere forsøk på å innhente dokumentasjon og få styret i tale.  
Dersom det viser seg at det ikke lenger er aktivitet i Sør-Norge må det 
tas grep for å gjøre endringer.  
Saken håndteres videre i AU. 

b) Status Vestfold og Telemark 

 



 
 

 
 
 

Det er foreløpig uvisst hva som skjer. Man avventer ennå 
tilbakemelding fra Heidi. Det er ikke aktuelt å sette inn alternative 
tiltak på nåværende tidspunkt.   

7-2020 Munn og mæle 
a) Plan for utgave 1 

Planen for utgave 1 ble gjennomgått og innspill notert. Utgave 1 
kommer ut i slutten av mars. Frist for innhold er 19. mars. 

b) Innspill til fremtidige utgaver  
Det ble gjort en brainstorm på hva medlemmene er opptatt av. 
Tannlegerefusjon ble nevnt som en sak som bør holdes varm. 

 

8-2020 Stiftelsen Dam prosjektsøknad – orientering 

I fjor høst ble det søkt midler til å lage et snorkelkurs (med tilhørende 
informasjonsvideo) for laryngektomerte. Det ble dessverre avslag på 
søknaden. Det er mulig man vil forsøke å justere på søknaden og 
sende inn på nytt dersom dette vurderes som hensiktsmessig. 
Det foreslås ellers å gå i dialog med Montebello (eller annen egnet 
institusjon) i forsøk på å få snorkelkurs inkludert i et eksisterende 
rehabiliteringsopplegg.  
Forslaget støttes.  

 
 
 
 
 
Sekretariatet 

9-2020 Likepersonsopplæring – status for ny kursmodell 
I september i fjor ble det gjennomført et dagskurs med 3 deltakere. 
Morten Bryn og Chris Foss stod for opplæring. Gjennomføringen anses 
som vellykket til tross for noe frafall grunnet sykdom i etterkant. 11. 
februar blir det gjennomført nytt dagskurs for 4 deltakere. 
Morten og Chris stiller seg til disposisjon til å reise til andre regioner 
for å holde opplæring, dersom dette er ønskelig.  
 
Kursmodellen blir evaluert etter kurset 11.2 er gjennomført, og 
dersom det fortsatt anses som vellykket vil man informere videre ut 
om den nye modellen.  

 

10-2020 Aksjonsuka 
a) Status for Munn- og halskreftdagen 

Gamle logen er holdt av til 14. september. Dagen vil gå fra kl. 09-15. 
Programmet jobbes med videre.  

b) Øvrige aktiviteter 
De siste to årene har man laget informasjonsfilmsnutter for å sette 
fokus på HPV og vaksinering for begge kjønn. I lys av den globale HPV-
vaksinemangelen er det usikkert om det er hensiktsmessig å lage en 
lignende kampanje i år. En vaksinekontakt fra MSD (som produserer 
Gardasil) hevder at de får en stor leveranse mot slutten av mars, som 
vil være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Dersom dette viser seg 
å være riktig vil man vurdere filmsnutter på nytt. Behovet for å fylle 
informasjonshull vurderes til reelt.   
 
Lokalavdelingene oppmuntres til egne aktiviteter.  

 

11-2020 Representasjon 

a) Statpeds faglige brukerutvalg 

 
 
 



 
 

 
 
 

Torbjørn Bull-Njaa har representert foreningen i ca et år. Han ønsker 
nå å gi seg. Harald Ophaug blir forespurt om å ta over. Dersom han 
ikke ønsker det vil forespørselen gå til Per Aure og så Bente Arctander. 

12-2020 Rehabiliteringstilbud for laryngektomerte/ strupeløse 
Bakgrunnen for saken er en henvendelse fra et medlem som ønsker at 
foreningen oppretter et rehabiliteringstilbud for laryngektomerte for 
at de skal få tilbake smaks- og luktesans. 
Munn- og halskreftforeningen er opptatt av å fremme saker til det 
beste for personer som er rammet av ØNH-kreft og deres pårørende. 
Styret setter pris på innspill og forslag fra medlemmer/pasientgruppa 
som kan bidra til dette. Bedre rehabiliteringstilbud av 
laryngektomerte/strupeløse er et mål det arbeides for.  
For styret er det naturlig å bruke nødvendig tid til å vurdere strategi 
med relevante fagmiljøer. Det er viktig for å kunne få på plass gode og 
varige ordninger og nå ut til flest mulig. Saken blir derfor i første 
omgang utforsket videre ifm en artikkel i neste medlemsblad. På 
bakgrunn av hva som bli avdekket vil man vurdere hva 
foreningen, innenfor sine ressurser og handlekraft, klarer å bidra til 
for å få opprettet et fremtidig rehabiliteringstilbud. 

 
 
 

13-2020 Ny nettside – status 
Forslaget til ny visuell profil for nettsiden ble presentert.  
Nettsiden jobbes med videre. 

 

14-2020 Eventuelt  
- Brukerveiledning av brosjyremateriell  

En klinisk ernæringsfysiolog fra Haukeland ønsker brukerinnspill til en 
kostholdsbrosjyre de har utviklet til pasienter som er strålebehandlet i 
hode-, hals- og brystregionen. Brosjyren sendes ut med en ukes frist 
for innspill.  

- Oversikt over medlemmer pr lokalavdelinger 
Lokalavdelingene har behov for en oversikt ifm valg av delegater til 
landsmøte. Oversikten sendes ut. 

 

 

Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående: 

AU-møter: 
Tirsdag 25. februar 
Torsdag 19. mars 
Torsdag 28. mai 

Styremøter: 
Torsdag 16. april 
Torsdag 11. juni (kl. 15-18) 

 


