
Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 19. juni 2022 

 
Til stede i Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine- 
Mari Aavitsland, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind (gikk etter sak 40), Haakon 
Wiig, Veronica Balseth 

Varamedlemmer: Monica Nilsen, Edel Johannessen 

Forfall: Bente Godtlibsen, Greta Garnes, Anne Fjell, Sølvi Heitmann Korsvik, Iselin 
Bustadmo Baldersheim 

 
Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum. Sistnevnte var 
ikke til stede under sak 42. 

 

Tid: Søndag 19. juni 2022 kl. 09.00 – 15.00, inkl. lunsj kl. 13.00 – 14.00 
 

Sted: Thon Hotell Opera 
 
 

Sak 36/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Kommentar 
Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 19. juni med eventuelle endringer, som 
vedtas under møtet. Referatet fra hovedstyremøtene 22. og 24. april er godkjent pr. e-post og lagt ut 
på hjemmesiden. 

 
VEDTAK 
Innkalling og dagsorden ble vedtatt med en sak under Eventuelt: Fordeling av ansvarsområder. 

 
 

Sak 37/22 Møtedatoer HS-møter 
Kommentar 
Hovedstyret har i vedtak tidligere foreslått styremøter 2. september, 29.-30. oktober og 3.-4. 
desember. Ett av høstens møter gjennomføres digitalt. 

 
Følgende møtedatoer foreslås: 
2022 
2.september (Scandic Oslo Airport) 
29.-30. oktober (digitalt) 
3.-4.desember 

 
2023 
18.-19. februar 
22.-23. april (digitalt) 
17.-18. juni 

 
VEDTAK 
Følgende møtedatoer ble vedtatt: 
2. september 2022 (Scandic Oslo Airport) 
29.-30. oktober 2022 (digitalt) 



3.-4. desember 2022 
11.-12. mars 2023 
22.-23. april 2023 (digitalt) 
17.-18. juni 2023 

 
 

Sak 38/22 Driftstilskudd til Grenland 
Kommentar 
Hovedstyret vedtok i møte 22. april tildeling av driftstilskudd til lokalforeningene i tråd med 
fordelingsutvalgets forslag (sak 32/22). Fordelingsutvalget informerte om at det ikke var foreslått 
driftstilskudd til Grenland grunnet underkjent årsmøte. Hovedstyret må vurdere om saken nå er klar 
for behandling etter medlemsmøte og årsmøte i Grenland 30. mai. 

 
Brystkreftforeningen Grenland sendte i februar inn søknad om driftstilskudd på kr 30 000. Grenland 
hadde kr 567 100 i banken pr. 31.12.21, dette er mer enn til ett års drift. Foreningen har budsjettert 
med et driftstilskudd på kr 15 000 og et relativt stort underskudd i 2022. De fleste lokalforeningene 
har fått kr 10 000 i driftstilskudd, også de som har nok penger på konto til ett års drift og som 
dermed ikke oppfyller kriteriet for å få tilskudd. Noen har fått 15 000 eller 20 000. 

 
VEDTAK 
Hovedstyret beslutter tildeling av driftstilskudd på kr 10 000 til Brystkreftforeningen Grenland. 
Pengene utbetales når nye bankrettigheter er på plass. 

 
 

SAK 39/22 Samarbeid med Kreftforeningen og pasientforeninger om likepersonskurs 
Kommentar 
Birgitte innledet og snakket bl.a. om kursene Brystkreftforeningen har holdt de siste årene. Det ble 
informert om møtene hun har hatt med Kreftforeningen og deres arbeid med å lage en felles 
plattform for kvalitet i likepersonsarbeidet. Se vedlegg for informasjon om saken. 

 
VEDTAK 
Birgitte og Ellen/Camilla utarbeider en tilbakemelding til Kreftforeningen som så sendes til 
Hovedstyret for gjennomgang før brev blir sendt Kreftforeningen. 

 
 

Sak 40/22 Informasjon om Rosa sløyfe 
Kommentar 
Rosa sløyfe har møter med lokalforeningene før sommeren og går gjennom hele aksjonen og planene 
i år. De som ikke kommer, får tilsendt informasjonspermen og presentasjonen. Opplysningene om 
blant annet årets designer er konfidensielle frem til offentliggjøring 27. september. 

 
Kristiansand: Teamsmøte 30. mai 
Tønsberg: Fysisk møte 31. mai 
Hamar: Fysisk møte 1. juni 
Trondheim: Fysisk møte 9. juni 
Ålesund: Fysisk møte 13. juni 
Oslo: Fysisk møte 14. juni 
Bergen: Fysisk møte 16. juni 
Stavanger: Fysisk eller Teams-møte ikke endelig bestemt dato, kan hende 22. juni 
Tromsø: Teams-møter dato(er) ikke bestemt, men forhåpentlig 15. juni 



Rosa sløyfe skal dekke kostnadene som våre lokalforeninger har i forbindelse med aksjonen. I år og 
fremover vil lokalforeningene få et fast beløp til dekning av kostnader. For å fastsette denne 
summen, har Rosa sløyfe sendt spørreskjema til lokalforeningene angående kostnadene til aksjonen. 

 
VEDTAK 
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning 

 
 

Sak 41/22 Referat fra årsmøtet i Brystkreftforeningen Grenland 
Kommentar 
Daglig leder orienterte om prosessen og dialog med Bkf Grenland. Styreleder orienterte om 
medlemsmøtet og årsmøtet 30. mai. Nytt styre ble valgt. P.t er ikke nytt styre registrert i 
Brønnøysundregistrene, da de ikke har mottatt signert protokoll fra årsmøtet. 
Underveis i møtet fikk hovedstyret beskjed om at Bkf Grenland var meldt ut av Grasrotandelen. 
Styret diskuterte prosessen fremover. 

 
VEDTAK 
Styret er enige om at saken følges opp. 

 
 

Sak 42/22 Daglig leder og styreleder orienterer 
Kommentar 
Styreleder orienterte om Kreftkompasset og sistnevntes forretningsmodell. Styret uttrykte enighet 
om at Brystkreftforeningen ikke støtter opp om Kreftkompassets aktiviteter. 

 
Daglig leder orienterte om Pasientoppropet, Vipps-integrering, oppfølging av kontingentinnbetaling, 
utmeldte medlemmer, deltagelse på likepersonkonferansen. 

 
 

Sak 43/22 Innmelde saker til styremøter 
Kommentar 
Styret har det overordnede ansvar for styring og ledelse av organisasjonen og for utarbeidelse av 
planer og budsjetter. For Brystkreftkreftforeningen er handlingsplan og budsjett styringsdokumenter 
vedtatt av landsmøtet, og gir dermed føring for hvilke saker styret skal prioritere. I praksis må 
styremedlemmene kontinuerlig vurdere om de mener styret behandler de sakene som er aktuelle og 
eventuelt selv ta initiativ til styrebehandling av en sak. 

 
Dersom man ønsker å innmelde saker til styrebehandling, må styret få tilgang til nødvendig og 
relevant informasjon i forkant av saksbehandlingen, inkludert konsekvenser for budsjett og 
ressursbruk. Gode sakspapirer er også viktig for å sikre god protokollering og dermed dokumentasjon 
for fremtiden og for øvrig organisasjon, over hvilke grunnlag styret baserer til sine beslutninger på. 
For at styret skal kunne ta gode beslutninger som helhet og det enkelte styremedlem skal få 
anledning til på best mulig måte å sette seg inn i sakene som skal behandles, foreslår sekretariatet 
følgende prinsipper: 

1. Sekretariatet utarbeider forslag til dagsorden som godkjennes av styreleder. 
2. Sekretariatet sender styret innkalling, dagsorden og relevante styredokumenter i forkant av 

styremøtet, fortrinnsvis en uke før møtedato. 
3. Styremedlemmer som selv ønsker å fremlegge en sak på styremøter, melder saken inn til 

styreleder og daglig leder, og utarbeider saksdokument som gir styrets medlemmer grunnlag 
til å vurdere saken på best mulig måte. Saksdokumentet sendes daglig leder senest 14 dager 
før møtedato. 



4. Dersom saken er en vedtakssak, bør det fremgå tydelig av dokumentet hva styret bes ta 
stilling til. 

 
 

VEDTAK 
Hovedstyret diskuterte prinsipper for saksinnmelding og vedtok punkt 1 til 4 slik de kommer frem i 
kommentaren. 

 
 

Sak 44/22 Eventuelt 
Fordeling av ansvarsområder ble ikke ferdig behandlet og avklares i etterkant. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

 





Samarbeid for bedre livskvalitet 
Åfå kreft, eller å fåkreft ten inn på livet som pårørende, vekker til live en mengde spØrsmål. Å 
snakke med en som har vært i enlignende situasjon, er nyttig for mange.En likeperson er et 
medmenneskemed egen erfaring med kreft som sy1c, pårørendeeller ener1att. likepersoner harfått 
opplæring av oger godkjent i egen forening. ogde har taushetsplikt. Ved hjelp av sineertaringer kan 
en likeperson lyne, gi støtte ogvise vei i livet med kreft Ingen spØrsmål er for store, ingen spørsmål 
er for små -en likeperson har stilt de fleste selv. 

Pasientforeningene og Kreftforeningen samarbeider for å bidra til at alle mennesker med kreft. eller
som er pårørendeeller ener1atte ener en med kreft, skal gjøres kjent med at det finneset 
likepersonstilbud for dem. likepersonstilbudet skal være av god kvalitet og len tilgjengelig. 

Målet med likepersonsarbeid er at brukeren tår. 
• økt bevissthet om egen livssituasjon
• hjelp til åbearbeide sykdommen og bli motivert til åfinne fram til det som kan gjøre livet

best mulig framover
• økt kunnskap om åleve med en kreftdiagnose
• økt kunnskap om tilbud og muligheter somer aktuelle

Kvalitet i likepersonsarbeidet er viktig: 
• for at brukeren skal ha nytte ogglede av møtet med en likeperson
• for at helsevesenet skal være trygge på at de viser til vei til likepersoner som møter

pasienten, pårørende eller etter1ane på en god måte
• fordi likepersoner er viktige representanter for sin forening, andre pasientforeninger og

Kreftforeningen

Likepersonenes rolle og ansvar 
• har bearbeidet egne opplevelser og følelser
• er gode til ålyne og sene seg inn i den andres situasjon
• gir informasjon, hjelp og støne uten å gi medisinske råd
• skal være medlem i en pasientforening
• skal hagjennomført likepersonskurs og være godkjent etter organisasjonenes felles

retningslinjer
• deltar i debrief, veiledning, erfaringsdeling og andre tilbud for å utVikle segsomlikeperson
• har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæring

Pasientforeningenes rolle og ansvar 
Ukepersonstjenesten er en av de viktigste oppgavene for pasientforeningene. 

• Hver forening eier og driver srtt likepersonsarbeid.
• Foreningen har ansvar for å følge opp egne likepersoner og ha gode systemer for

rekrunering, opplæring, godkjenning, motivering og veiledning. Av hensyn til tredjepart er
dette er spesielt viktig for likepersoner som bidrar inn i helseforetak og ved vardesenter

• Foreningen skal ha gode rutiner for å håndtere likepersoner som viser seguegnet til åvære i 
aktiv tjeneste

• Foreningen ønsker tilbakemeldinger på sin likepersonstjeneste og likepersoner som
representerer foreningen.

• Ved sykdom eller andre forhold som gjør at likepersonen ikke er i stand til å utføre sin
likepersonstjeneste, må likepersonen tre ut av tjenesten. Alle endringer må meldes til
ansvarlig for likepersonstjenesten i den aktuelle foreningen.



Kreftforeningens rolle og ansvar 
Kreftforeningenanerkjenner likepersonsarbeid som enintegrert del av helhetlig kreftomsorgog: 

• støtter pasientforeningene i utViklingen avkvalitet, kapasitet ogkompetanse i
likepersonsarbeidet

• legger til rettefor samhandling mellom pasientforeningene, bådesentralt og regionalt
• har et særskilt ansvar for felles likepersonstjeneste vedvardesentrene
• kanlegge til rettefor samhandling medhelseforetak og eneravtalepåta seget særskilt

ansvar for felles likepersonstjeneste når helseforetaket krever det, som for eksempel på
vardesentrene

• arbeider forå gjøre likepersonstilbudet kjent ikommuner

Organisering av samarbeidet 
Organisasjonene legger til rene samarbeidet gjennom et nasjonalt samarbeidsforum for 
likepersonsarbeid. 

Hensikten er å: 
• bidra til kvalitet ogkapasitet i likepersonsarbeidet
• utVeksle erfaring ogskape samhold
• utViklekunnskap om likepersonsarbeid i foreningeneogeksternt
• bidra til tilgjengelighet og markedsføring avtilbudet

Oppgaver 
• planlegge felles opplæringstiltak - sentralt og distriktene
• planlegge felles markedsføringstiltak

Sammensetning 
• En representant fra hver pasientforening med mandat frasinforening til åtabeslutninger i

samarbeidet - gjerne med vara/stedfortreder
• To representanter fra Kreftforeningen

Regionalt samarbeid 
Kreftforeningen legger til rene for samarbeid i hvert distrikt, både knyttet til det enkelte vardesenter 
og for å legge til rene for samhandlingmed helseforetak ogkommuner. 

Rapportering 
Forumet legger fra forslag til handlingsplan og budsjett for felles tiltak for kalenderåret og 
rapporterer til ledelsen i organisasjonene en gangi året 

Arbeidsform 
• Forumet velger sin leder setv
• Kreftforeningen er sekretariat ogsørger for framdrift
• Forumet møtesto ganger i året i Oslo
• Forumet nedsetter arbeidsgruppe(r) som planlegger felles tiltak
• Løpende dialog i løpet av året

Økonomi 
Hver organisasjondekker sine utgifter knyttet til møter i forumet.Felles tiltak budsjetteresårlig. 
Kostnader til opplæringav likepersoner dekkes av den enkelte pasientforening. Kreftforeningen 
stiller sine lokaler til disposisjon kostnadsfritt. 
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