REFERAT nr. 2 /2021
Emne
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen
Møtetidspunkt
Møtested
Torsdag 29. april kl 10.00-13.00
Teams
Saksbehandler
Sekretariatet
Møtedeltakere:
Tilstede:
Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Bjørn Fjærli, Harald Ophaug, Marianne
Lambech, Harald Markussen. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent), Andreas Hole
(sak 12) og Elin Wall (sak 16).
Forfall:
May Wettre Holthe

Saksliste / Agenda

Sak nr Beskrivelse

Ansv/ Frist

11-2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

12-2021

Munn- og halskreftuka 2021
a) Status for program
Andreas presenterte ideene for Munn- og halskreftuka og fagdagen.
Det legges opp til et hybridmøte på fagdagen som kombinerer fysisk
og digital deltakelse. Videre ønsker man å lage en
opplysningskampanje som handler om symptomer.
b) Status for sponsorene
Det gjennomføres fortløpende møter med våre tre hovedsponsorer.
Møte med Merck er gjennomført og var positivt. BMS varsler at de
muligens vil ha mindre fokus på hode- og halskreft fremover.
Orienteringer
a) Kreftforeningen oppdaterer sine vedtekter
Kreftforeningen har gjennomført en rekke møter med hver
pasientforening, samt sendt ut spørreundersøkelse om hva som bør
prioriteres når det gjelder endringene.
Videre når det gjelder samarbeidet med Kreftforeningen melder AU at
oppfølgningen etter samarbeidsmøtet i september i fjor har vært
fraværende. Det utarbeides et skriv for å etterlyse tilbakemelding.
Sekretariatet
b) Representantskapet i Kreftforeningen
Det har vært valg i representantskapet. Pål Wensberg stilte til gjenvalg
og Chris Foss var nominert som ny kandidat. Ingen av de ble stemt
inn.
c) Høringsuttalelse om Gardasil
Sekretariatet ble tipset av MSD at SV hadde fremmet et forslag om å
endre HPV vaksinen som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet fra
Cervarix til Gardasil (som gir bedre beskyttelse). Foreningen har sendt
inn en uttalelse der de gir sin støtte til forslaget, og samtidig benyttet

13-2021

14-2021

15-2021

16-2021

anledningen til å si at guttene bør få det samme opphentingstilbudet
som jentene i sin tid fikk.
d) Henvendelse fra Helfo om å oppnevne ny brukerrepresentant
Torbjørn Bull-Njaa har vært oppnevnt i denne gruppen som vurderer
hjelpemidler for strupekreftopererte. Torbjørn har trukket seg og
Helfo ønsker en erstatter.
Per Aure forespørres.
I etterkant av møtet ble det klart at Per har takket ja til oppdraget.
e) Are har fått henvendelse fra Helse Vest om hvordan man kan
fremme brukermedvirkning i forskning
Innspill er gitt og handler om bedre inkludering og viktigheten av å
bruke et språk som lett kan forstås.
Medlemsstatus
a) Antall betalende medlemmer
Status for medlemsmassen ble gjennomgått. Det er 501 betalende
medlemmer, og 49 som ikke har betalt. De 49 vil snart motta et
avklaringsbrev med spørsmål om de fortsatt ønsker å være medlem.
Det ble en diskusjon om hvordan foreningen kan bevare/ øke
medlemsmassen. Det er utfordrende å drive verving ettersom
pasientgruppen er svært dårlig i de situasjonene vi pr i dag naturlig
møter de (gjennom likepersonstjenesten). Det foreslås å høre med
andre små organisasjoner om hvordan de forholder seg til
medlemsreduksjon. Landsstyret er opptatt av å få fram at selv om
foreningen er relativt liten, representerer den en økende gruppe
kreftpasienter/-overlevere.
Munn og mæle
a) Innspill til neste utgave
Forventet utgivelse i slutten av august.
Forslag til innspill/ tema:
- Fokus på logopedi (forklare hva Statped er og hvordan det er
organisert, og hvordan pasientene kan få tilgang)
- Økt fokus på viktigheten av kosthold under sykdom. Samtidig
fremme kostholdsboka
- Promotere likepersonstjenesten
- Når hverdagen treffer deg: håndtering av kosthold, fysisk
aktivitet og psykisk helse. Positiv vinkling som kan gi
inspirasjon
Økonomi
a) Godkjenning av årsregnskap
Årsregnskapet ble gjennomgått.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
b) Budsjett 2021
Budsjettet ble gjennomgått og tatt til etterretning.
c) Budsjett landskurs 2022
Det var satt opp eget budsjett for landskurset 2022 som inkluderer de
avsatte midlene fra 2019 og 2020.

d) Tilskudd til lokalavdelinger
Søknadsfristen er 1. september og det er varslet at det blir et digitalt
møte i forkant
17-2021

18-2021

19-2021

Landsmøte
a) Godkjenning av årsmelding
Det foreslås å godkjennes årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.
b) Kontingent
Det foreslås å holde kontingenten uendret.
Vedtak: Kontingenten holdes uendret.
c) Behandling av innkomne saker
Det foreslås at styret sender ut forslag til landsmøte om godtgjøring
for styret, og det foreslås videre at de samme satsene beholdes.
Vedtak: Forslaget ble godkjent.
De innsendte sakene fra Øst-Norge ble gjennomgått og argumentene
og forslagene til innstilling fra AU ble diskutert.
Landsstyret stiller seg bak AUs vurdering. Det var enighet om at
styrets innstilling først legges fram på selve landsmøtet.
Sakspapirer sendes ut til delegatene/lokalavdelingene 10. juni.
d) Plan for gjennomføring
Thomas Axelson har sagt ja til å være møteleder. Møteleder vil legge
frem høydepunktene fra årsmeldingen. Sekretariatet vil håndtere
økonomisakene.
Plattformen Zoom vil bli brukt, og det vil bli gjennomført en test i
forkant.
Status pågående prosjekter
a) Kostholdsboken
Arbeidet med boken nærmer seg slutten. Det siktes mot å få den klar
til trykk andre uken i mai.
b) Bingoturneen
Bingoturneen er fortsatt på vent, men igangsettes så snart
smittesituasjonen tillater det.
c) Likepersonsappen
Det har vært en krevende prosess å finne en leverandør som kan lage
appen innenfor de økonomiske rammene prosjektet tillater. Det er
identifisert to nye leverandører og møter med disse vil bli
gjennomført ila kort tid.
d) Webinarserie om tannhelse - idéfase
Det jobbes med en prosjektsøknad til Stiftelsen Dam om å lage en
webinarserie i 4 deler som handler om tann- og munnhelse etter
kreftbehandling, samt refusjonsordningen og rettigheter.
Innsendelsesfrist er 7. mai.
e) Opplysningkampanje inn mot serveringsbransjen
Søknaden ble dessverre ikke innvilget, men andre muligheter for
finansiering av prosjektet vil bli utforsket.
Eventuelt
Ingen saker.

Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående:
AU-møter:
Torsdag 27. mai
Landsmøte:
Torsdag 10. juni

Styremøter:
Torsdag 3. juni

