
 

Referat nr. 4 /2022  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 30. juni kl. 9-11 

Møtested  
Teams 

 Saksbehandler  
AU/ sekretariatet 

Innkalt: 
Bjørn Fjærli (møteleder), Rolf Erik Smith, Harald Ophaug, Trinelise Jannang, Knut Arne 
Gravingen 
Frafall: Mari-Ann Bidtnes, Harald Markussen 
Fra sekretariatet: Emma Bodman (referent), Carita Teien 
 
Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Kommentar 
 

33-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 

34-2022 Presentasjon av nytt styre 
Det nye styret presenterte seg.  
 

 

35-2022 Orienteringer 
- Samarbeid Kreftforeningen – pasientforeningene 

Bjørn Fjærli fortalte om et møte med kreftforeningen der 
likepersonsarbeid og brukermedvirkning ble diskutert.  

 
Den enkelte foreningen har utdannet sine likepersoner. På 
møtet ble det diskutert om Kreftforeningen kan bidra i 
arbeidet med å utdanne likepersoner. Kreftforeningen vil 
starte et prosjekt med opplæring av instruktører for 
likepersonsarbeidet.  
 
Rolf Erik Smith ble valgt som kontaktperson for foreningen 
inn i dette arbeidet. 
 
Det er lagd nye retningslinjer for brukermedvirkning. Det 
har vært et overordnet organ kalt Sentralt forum for 
brukermedvirkning. Dette har rapporterer til 
styreledermøte i Kreftforeningen. Ettersom dette ikke har 
fungert som planlagt blir det nå lagt ned. I stedet blir det 
årlige møter med fokus på brukermedvirkning.   
 

 
 



 

Dokumenter fra møtet sendes ut sammen med 
protokollen.  
 
Bjørn Fjærli blir kontaktperson her. 
 
Verdens Kreftdag skal markeres 4. februar 2023. Bjørn 
Fjærli og Emma Bodman følger opp samarbeidet.  
 

- Respons på familiemedlemskap 
Det har kommet inn 21 familiemedlemmer etter 
landsmøtet. Det må arbeides med å lage en bedre løsning 
på å melde inn flere medlemmer samtidig.  
 
Styret får snakke om rekruttering på et kommende 
styremøte.  
 
Vedtak: Bjørn Fjærli blir kontaktperson for 
brukermedvirkning og Rolf Erik Smith blir kontaktperson 
for likepersonssamarbeid inn mot kreftforeningen. 
 

36-2022 Evaluering Landskurset 
- Se vedlegg med tilbakemeldingene etter landskurset.  

Emma Bodman presenterte evalueringen etter 
landskurset. Tilbakemeldingene er svært gode. En visuell 
evaluering sendes ut sammen med protokollen.  
 

 

37-2022 Likepersoner 
- Diskusjon om hvordan arbeidet organiseres i foreningen 

samt behov for opplæring i høst. 
Det er en tid siden de sist har vært i kurs i foreningen. 
Sekretariatet utarbeider en plan og budsjett for et fysisk 
kurs for 10-15 personer til neste styremøte.   

 
- Likepersonsappen Samtalepartner – status 

Carita Teien presenterte prosjektet. Planen er å 
markedsføre appen når neste nummer av Munn og Mæle 
blir sendt ut.   
 

 

38-2022 Tilskudd fra Stiftelsen Dam – Filmprosjekt 
- Orientering om prosjektet 

Carita Teien presenterte prosjektet. Prosjektsøknad er 

sendt ut til landsstyret i midten på juni.  

 

Brukermedvirkere vil bli rekruttert via e-post til alle 

medlemmene. Styret får gjerne også stille som 

representanter.  

 



 

 

- Valg av representant fra landsstyret til prosjektgruppen 

Knut Arne Gravingen foreslås som representant fra 

landsstyret. 

Styret vil få jevnlig oppdatering om prosjektet. 
 
Vedtak: Knut Arne Gravingen blir styrets representant i 
prosjektgruppen.  
 

39-2022 Status for Munn- og halskreftuka 
- Orientering om status 

Carita Teien orienterte om munn- og halskreftdagen. 
Siden munnoghalskreftdagen.no er oppdatert med 
påmelding, tidspunkt og program. Mye av programmet er 
på plass, men vi venter fortsatt på et par svar fra talere.  
 
Innen sommerferien blir det sendt ut en e-post til alle 
tidligere deltakere om at det er mulig å melde seg på årets 
munn- og halskreftdag.  
 
Dagen vil også bli streamet, men vi ønsker at flest mulig 
deltar fysisk. Det er plass til 250 deltakere. Styret 
oppfordres til å delta.  
 
Planen for munn- og halskreftuken er å spre filmer og 
reklame i sosiale medier. Styret holdes oppdaterte 
fortløpende.  
 

 

40-22 Eventuelt 
Trinelise var med på overrekkelse av signaturer fra 
pasientoppropet til Helseministeren 23. september.  
 
Møtedatoer for høsten blir 8. september, 20. oktober og 8. 
desember. På det første møtet i høst blir det valg av nestleder.  

 

 

Møtedatoer høsten 2022: 
AU-møter: 
 
Lokalavdelingssamling: 

 

Styremøter: 
8. september 
20. oktober 
8. desember 
 
Landsmøte 2024: 

 
 

 


