REFERAT nr. 4 /2021
Emne
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen
Møtetidspunkt
Møtested
Mandag 13. september kl 13-15.30
Wergelandsveien 1, Oslo/ Teams
Saksbehandler
Sekretariatet
Møtedeltakere:
Tilstede fysisk: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Markussen og Trinelise Jannang. Fra
sekretariatet: Carita Teien (referent).
Tilstede digitalt: Bjørn Fjærli
Forfall:
Harald Ophaug, Mari Ann Bidtnes

Saksliste / Agenda

Sak nr Beskrivelse
31-2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.

32-2021

Nytt styre
a) Velkommen og introduksjon
Styremøte ble innledet med en introduksjonsrunde.
Innlogging til intranett:
https://www.munnoghalskreft.no/tillitsvalgte/
Brukernavn: mhkstyre
Passord: tillitsvalgt
b) Fordeling av oppgaver
o Godkjenning av fakturaer
Vedtak: Harald Markussen
o Redaksjonskomite
Vedtak: Trinelise Jannang
o Korrektur medlemsblad
Vedtak: Trinelise Jannang
o Andre oppgaver
Dette gjelder blant annet løpende representasjon i
ulike møter og arbeidsgrupper. Deltakelse vurderes
fortløpende.

33-2021

Orienteringer
a) Kreftforeningens møte om brukermedvirkning (14.9)
Are vil representere foreningen. Brukermedvirkning, resultater fra
kreftregistrering og oppfølgning av politiske saker etter valget er i
fokus.
b) Verdens kreftdag 2022
Kreftforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide
markeringen for 2022. Denne vil handle om frivillighet.

Ansv/ Frist

34-2021

35-2021

36-2021

37-2021

Foreningen har foreløpig kommunisert at vi ikke har kapasitet til å
være med i arbeidsgruppen, og at vi ønsker å følge arbeidet fra
referatene. Denne beslutningen kan omvendes dersom noen fra
styret ønsker å følge arbeidet tettere.
c) Referat fra møte med Roche
Are ble kontaktet fra en representant fra Roche som er et
legemiddelfirma foreningen ikke tidligere har hatt samarbeid med.
De ønsker å starte et prosjekt som ser på hele gangen i
pasientforløpet, fra utredning til senskader, og er opptatt av hvilke
behov pasientene har (både psykisk og fysisk). De ønsker bistand til å
rekruttere pasienter til prosjektet.
Sekretariatet følger opp videre.
Økonomi
a) Regnskap pr juli 2021 og prognose 2021
Regnskapet pr juli ble gjennomgått, foreløpig er økonomien stabil.
Ihht prognosen ligger foreningen an til et positivt resultat.
Det ble foreslått å overføre 100.000 av overskuddet til neste års
landskurs.
Forslaget ble vedtatt.
Medlemsstatus
a) Antall betalende medlemmer
Pr 13. august hadde foreningen 524 betalende medlemmer, og 36
som hittil ikke har betalt.
Styret beslutter å ha redusert kontingent ut året for å tiltrekke nye
medlemmer.
Munn- og halskreftuka 2021
a) Munn- og halskreftdagen
Programmet for dagen ligger på www.munnoghaslkreftdagen.no Det
er foreløpig 83 fysisk påmeldte og 148 digitalt.
b) Øvrige aktiviteter
Foreningen har tradisjonelt hatt en kampanje som blir lansert under
uka, i år vil denne fokusere på tannhelseutgifter og
refusjonsordningen som slår skjevt ut. Det blir gjort dybdeintervjuer
med 3 overlevere (blant annet Are), samt Anne Heimly (seksjonsleder
på Rikshospitalet).
Per Heimly skal fotografere de fire, og det vil bli laget en fotoserie
som skal gå i sosiale media.
Landskurs 2022
a) Status og tanker
Det legges opp til en helg med en god blanding av sosialt samvær og
noe faglig program. Ankomst fredag 10. juni på kvelden. Lørdagen
brukes til faglig innslag. På søndagen legger man opp til en ekskursjon
på Kistefos museet.
b) Budsjett
Det er satt opp et budsjett på bakgrunn av 100 deltakere på
Sundvolden som ble gjennomgått. Prisene på Sundvolden har gått en

38-2021

39-2021

40-2021

41-2021

42-2021

43-2021

del opp som følge av covidpandemien, og det foreslås derfor å
overføre noe overskudd fra i år til landskurset (se sak 34).
Oppfølgning av lokalavdelinger
a) Evaluering av digital samling 9. sept
Møtet opplevdes som positivt, med godt engasjement. Det var to
lokalavdelinger som ikke stilte opp, og som heller ikke kommuniserer
med sekretariatet. AU diskuterer situasjonen videre. Trinelise sa seg
villig til å kontakte avd. Østfold
Likepersonsarbeid og organisering av opplæring
a) Status for Kreftforeningens tiltak
Pasientforeningene har over de siste årene forsøkt å få
Kreftforeningen til å ta en større del i opplæringen av nye
likepersoner. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har lagt opp til en
hyppig møteserie utover høsten. Are representerer foreningen
foreløpig, men serien er såpass hyppig at det er ønskelig med en
annen representant.
Det stilles spørsmål ved hva vi får igjen fra Kreftforeningen sitt
opplegg, og det ble diskutert hvorvidt foreningen ikke er bedre tjent
med å dekke egne behov på andre måter. AU diskuterer saken videre.
Politisk arbeid
a) Status
På Kreftforeningen sitt møte 14.9 skal politiske saker, og oppfølgning
av disse, diskuteres. Are deltar, og vil spille inn våre saker.
Munn og mæle
a) Idemyldring til neste utgave
Redaksjonskomiteen møtes 30. september ifm AU-møte.
Status for prosjekter
a) Kostholdsboken
Boken er trykket og det er distribusjonsordninger med en rekke
behandlende sykehus. Tilbakemeldingene er veldig positive.
b) Bingoturneen
Det er dårlig med påmelding, og flere steder har dessverre blitt
utsatt. Det jobbes med å finne alternative datoer.
c) Likepersonsappen
App’en er nå under utarbeidelse og forventes å bli ferdig ila høsten.
Likepersonene vil bli invitert til opplæring.
d) Søknaden 15.9
15. september er det ny søknadsfrist hos Stiftelsen Dam.
Sekretariatet foreslår å bygge videre på en tidligere søknad om midler
til en webinarserie som handler om hvordan ta vare på munnhelsen,
håndtering av seneffekter, kosthold, stressmestring med mer.
Styret støtter forslaget og søknaden blir sendt inn.
Eventuelt
Ingen saker.

Møtedatoer høsten 2021 ble besluttet som nedenstående:

AU-møter:
Torsdag 30. september
Torsdag 28. oktober
Torsdag 25. november

Styremøter:
Torsdag 11. november

