
 

REFERAT nr. 1 /2022  
Emne  
AU møte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 10. februar kl 12-15  

Møtested  
Wergelandsveien 1, Oslo/ Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Are Rydland (møteleder, fysisk), Chris Foss (fysisk), Bjørn Fjærli (digitalt), Harald 

Markussen (digitalt), Harald Ophaug (digitalt fra 12.30) og Trinelise Jannang. Fra 
sekretariatet: Carita Teien (referent) og Marcus Wall (sak 3-22)  

Forfall:  Mari Ann Bidtnes 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

1-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent. 

 
 

2-2022 Orienteringer 
a) Likepersonstjeneste ved Sørlandet universitetssykehus 

Kreftforeningen hadde et møte 28. januar der pasientforeningene var 
invitert, for å orientere om et oppstartet arbeid på Sørlandet 
universitetssykehus. Sykehuset ønsker å lage sin egen 
likepersonsordning, der vedkommende ansettes som 
erfaringskonsulenter. Foreningene var enig i at det er flere svakheter 
i opplegget.  

b) Endring i samarbeidet mellom RH og Statped 
I henhold til det siste tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 
skal samarbeidet mellom Statped og Rikshospitalet (RH) avvikles. AU 
har forsøkt å invitere til et dialogmøte med Statped og RH, uten å 
lykkes. Sekretariatet har deretter skrevet til 
Kunnskapsdepartementet og bedt om et møte med dem. Svar 
avventes.   

c) Verdens kreftdag 4. februar 
Kreftforeningen, i samarbeid med pasientforeningene, har lagt ned 
en betydelig innsats for å markere dagen, og hadde laget en del 
materiale for publisering i sosiale media. Foreningen deltok i 
markeringen.  

d) Møte med Kreftforeningen om pakkeforløp hjem 10.2 
Kreftforeningen har innkalt til et orienteringsmøte og «veien videre» 
når det gjelder implementering av pakkeforløp hjem. Are deltar på 
møte.  

e) Organisering av likepersonstjenesten i regi av KF (siste møte 
22.2) 

 
 



 

Dette møtet er for å konkludere arbeidet som har pågått gjennom 
høsten, som har handlet om organisering av likepersonsarbeidet og 
hvilken rolle Kreftforeningen skal ha i det.  

f) Takk fra fagmiljøet 

Daniela Costa (odontolog) som blant annet har jobbet med screening 
og tidlig diagnostisering har sendt en hilsen for å takke for 
brukermedvirkning.  

g) Seminar om strålebehandling og seneffekter 

Kreftforeningen har invitert til seminar i Vitensenteret 16. februar 
med en rekke fagpersoner. Chris Foss er invitert med for å presentere 
pasientperspektivet.  

3-2022 Økonomi 
a) Foreløpig regnskap 2021 

Marcus presenterte det foreløpige regnskapet.  
Foreningen ligger an til å gå med et pent overskudd. Det ble diskutert 
hvorvidt man skulle gjøre en avsetning til landskurset 2024. 
Vedtak: Det gjøres en avsetning på kr 200.000 som settes på en egen 
balansekonto.  

b) Budsjett 2022 
Marcus presenterte budsjettet.  
Styret sluttet seg til forslaget. 

c) Tilskudd til lokalavdelinger  
Det er satt av samme beløp som tidligere, 180.000.-. På møtet med 
de tillitsvalgte 3. mars ble det presentert et forslag om å redusere 
antall søknadsrunder fra 2 til 1, med søknadsfrist i mai. Det kom 
ingen protester fra de tillitsvalgte. 
Styret sluttet seg til forslaget.  

 
 

4-2022 Medlemsstatus 
a) Status for 2021 

Medlemsrapporten for 2021 ble gjennomgått. Pr 31.12.21 hadde 
foreningen 554 betalende medlemmer, en nedgang fra 585 året før. 
Styret diskuterte hva som kan gjøres for å forenkle rekruttering. Det 
ble foreslått at i forbindelse med trykk av nytt opplag av «du er ikke 
alene» brosjyren at man reviderer den litt til å inkludere et enkelt 
innmeldingsskjema med forhåndsbetalt porto. 
 
I etterkant av møtet har sekretariatet undersøkt hvor mange 
brosjyrer som er igjen på lager. Det er over 1500 brosjyrer og det blir 
dermed en stund før man behøver trykke opp nye.  
Styret får vurdere om de ønsker at det lages en ensides 
innmeldingsblankett.  

 

5-2022 Oppsummering etter møte med lokalavdelingene 
Starten på møtet ble utsatt en halvtime grunnet tekniske utfordringer 
hos flere av deltakerne.  
Alle lokalavdelinger var representert med unntak av Sør-Norge og 
Østfold.  

 



 

Det var ellers god og konstruktiv stemning, og alle virker klare for å 
gjenoppta en normal hverdag med medlemsaktiviteter.  

6-2022 Landskurs 2022 - status 
Det er ca 80 påmeldte til landskurset, som er positivt ettersom det 
ikke er gjort mye annonsering. Det vil bli sendt ut én påminnelse til. 
Påmeldingsfristen er tentativt satt til 21. februar, men denne kan 
endres.  
Programmet er så å si klart, med unntak av underholdningsinnslag 
søndag formiddag. Sekretariatet har tett dialog med 
landskurskomiteen. Komiteen undersøker også alternativer til 
underholdningsinnslag under middagen på lørdag.   
 
I skrivende stund er det 90 påmeldte til landskurset.  

 

7-2022 Landsmøte 2022 - forberedelse 
Landsmøte var tema for møtet med de tillitsvalgte og man 
gjennomgikk blant annet en del viktige frister.  
Oversikt over antall delegater pr lokalavdeling sendes ut snarlig.  

 

8-2022 Politiske saker - status 
Tannhelserefusjon: 
Det gjøres fortsatt forsøk på å sette opp møter med politikerne for å 
snakke om tannhelserefusjon. Det er ikke lett å få kontakt; 
sekretariatet fortsetter å purre.  
Blåreseptordning: 
Her har man fått et produktnavn fra Bente Herlofsson men det er 
uvisst om det var det som ble sagt på Munn- og halskreftdagen. 
Opptakene fra dagen må gjennomgås slik at man vet nøyaktig hva 
som ble sagt.  
HPV vaksine: 
Man opplever stadig at gutter ikke blir nevnt når det er snakk om HPV 
vaksinen, og dette er problematisk.  
Nasjonalt kvalitetsregister: 
Tom Børge Johannessen fra Kreftregisteret har vært sykemeldt, men 
saken følges opp.  

 

8-2022 Munn og mæle 
a) Utgivelsesplan 2022 

Årets blader er planlagt til utgivelse 21. mars, 21. august og 28. 
november. 

b) Idemyldring fremtidig utgaver 
Redaksjonskomiteen hadde møte i begynnelsen av januar for å 
planlegge første blad. Følgende saker ble foreslått å belyse: 

- Frivillighetens år 
- Protonbehandling 
- Medlemsportrett med en frivillig som har utmerket seg 

 
Styret oppfordres til å tenke gjennom, og gi beskjed til sekretariatet, 
dersom det er saker de ønsker skal profileres i bladet. 
 

 



 

9-2022 Status prosjekter 
- Likepersonsappen: et utkast er like rundt hjørnet. 

Likepersoner og styret holdes orientert om videre utvikling. 

- Webinar: dette var en søknad som ble sendt til Dam i fjor, 

men som fikk avslag. Søknaden fikk dog svært god 

tilbakemelding, med tips til forbedringer. Søknaden vil bli 

skrevet om, ihht tilbakemeldingene, til en informasjonsvideo-

serie. De samme temaene fra den opprinnelige søknaden vil 

dekkes, men nå i opptaktsformat med en blanding av intervju 

av fagpersoner, pasienter overlevere; noe foredrag og 

informasjonsplansjer. Søknaden sendes inn 15. mars.  

 
 
 

10-2022 Eventuelt 
Foreningen har fått en oppfordring om å oppnevne en representant 
til Statped sitt brukerforum. Per Aure foreslås.  
Sekretariatet forespør Per.  

 
 
 

 

Møtedatoer våren 2022 ble besluttet som nedenstående: 
AU-møter: 
Torsdag 3. mars 
Torsdag 21. april 
Torsdag 19. mai 
Lokalavdelingssamling: 
Onsdag 3. februar  

 

Styremøter: 
Torsdag 5. mai 
Torsdag 9. juni 
 
Landsmøte: 
Fredag 10. juni 

 
 
 
 


