REFERAT HOVEDSTYREMØTE 1.-2. JUNI 2019
SAK 39/19 Godkjenning av dagsorden
Kommentar
Referat fra Hovedstyremøtet 27.-28. april 2019 er godkjent, underskrevet og lagt ut på
Brystkreftforeningens hjemmeside.
Beslutning
Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 1.-2. juni 2019 med de endringer som
ble vedtatt under møtet
SAK 40/19 Brystkreftforeningen og deltakelse under arrangementer der det blir servert
alkohol
Kommentar
Brystkreftforeningen er en attraktiv forening for mange aktører, også for alkoholindustrien som
ønsker å reklamere for sine produkter. Diskusjoner rundt bruk av alkohol skaper ofte et stort
engasjement og det er mange meninger om temaet. Hovedstyret ønsket å ta en prinsipiell diskusjon
rundt alkoholservering på arrangementer der Brystkreftforeningen er invitert.
Inger Thune, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus, har snakket om, og forsket på,
betydningen av fysisk aktivitet og trening før, under og etter brystkreftbehandling. Hun har ved
mange anledninger snakket om livsstilssykdommer som påvirker risikoen for å få kreft.
I fjor mottok hun Rosa sløyfe-midler.
Hovedstyret tok en prinsipiell diskusjon rundt arrangementer som tilbyr alkoholholdig drikke og
hvordan Brystkreftforeningen skal forholde seg i slike tilfeller offentlig og internt.
Beslutning
Hovedstyret besluttet å ikke ta imot økonomisk støtte fra alkoholsalg eller annet fra
alkoholindustrien i offisielle sammenhenger. Lokalt og ved interne arrangementer gjelder det
samme prinsippet når det kommer til å motta støtte fra alkoholindustrien til arrangementer
der Brystkreftforeningen er medaktør.
Ved interne arrangementer som ved julebord eller ved andre tilstelninger der det kan serveres
alkohol, er det naturlig at inviterte gjester eller andre betaler selv for alkoholholdig drikke.
SAK 41/19 Brystkreftforeningen og et eventuelt medlemskap i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO)
Kommentar
Brystkreftforeningen har ved en tidligere anledning diskutert medlemskap i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), men gikk ikke videre med saken om et potensielt medlemskap. FFO har på
nytt henvendt seg til Daglig leder for å snakke om organisasjonen. Tidsfristen for en søknad om å bli
medlem er på vårparten eller tidlig høst.
Om FFO: Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er
FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.
FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 84 medlemsorganisasjoner, er FFO organisert
i landets 19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner.
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Ønsket er
å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.
Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at alle organisasjoner står

sterkere i fellesskap i FFOs møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen,
politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre
organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.
I 2017 vedtok Kongressen en 5-årig strategi som skal gjøre FFO mer slagkraftig, involverende og
effektiv. Strategien omtaler seks områder FFO skal arbeide spesielt med:
• Politikkutforming og politisk påvirkning
• Brukermedvirkning
• Møteplasser- arenaer for samhandling
• Organisasjon, styring og ledelse
• Kommunikasjon og medier
• Kunnskap og service
Det er flere av pasientforeningene innenfor kreftområdet som er medlem av FFO
som f. eks: Barnekreftforeningen, Gynkreft, CarciNor, Hjernesvulstforeningen,
Munn- og halskreftforeningen, Norilco og Profo.
http://ffo.no/Medlemsorganisasjoner/
FFO er en paraplyorganisasjon. Det betyr at kun landsdekkende organisasjoner av
funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende kan bli medlem. Enkeltpersoner kan med
andre ord ikke bli medlem i FFO. Organisasjoner som ønsker å søke medlemskap i FFO, må fylle
en rekke formelle krav som er formulert i FFOs vedtekter og i retningslinjer for medlemskap. Det
er FFOs Representantskap som behandler søknader om medlemskap etter innstilling
fra FFOs Hovedstyre.
Hanne E. Witsø, som er ansvarlig for organisasjonsutvikling i FFO, kom til Hovedstyret for å fortelle
om organisasjonen og hadde en dialog med Hovedstyret om arbeidet som gjøres i FFO.
Hovedstyret merket seg at det er flere medlemsfordeler som er interessante for
Brystkreftforeningen med tanke på et eventuelt medlemskap i FFO.
Fordelene er særlig knyttet til:
1. FFO er en stor interessepolitisk organisasjon med 84 landsdekkende organisasjoner og 335.000
medlemmer, som skaper en tyngde i det å bli hørt av beslutningsmyndigheter ved saker av
interesse for Brystkreftforeningen. FFOs oppdrag er å jobbe interessepolitisk på vegne av
medlemsorganisasjonene. På denne måten kan Brystkreftforeningen bli en aktiv del av
utformingen av felles høringssvar innenfor rettighetsspørsmål, velferdspolitikk og annet. Det kan
utformes særlige høringssvar som berører noen av medlemsorganisasjonene i FFO, dersom det
er behov for det, men samtidig støtter hele FFO et slikt høringssvar. De interessepolitiske
områdene FFO fokuserer på nå er sammenfallende med mange av Brystkreftforeningens
interesser. Det er blant annet: arbeid og levekår, oppvekst, skole, utdanning, helse og omsorg,
habilitering og rehabilitering, universell utforming, transport, bygg, ikt, uteområder, rettigheter,
ikke-diskriminering, hjelpemidler, tilskuddsordninger/rammevilkår til organisasjonene, arbeid
med sjeldne diagnoser. FFO har et stort sekretariat som arbeider kontinuerlig interessepolitisk
og med høringssvar for medlemsorganisasjonene, noe som mange av medlemmene ikke har
kapasitet til å gjøre selv. (Se eks. på høringer; https://www.ffo.no/ffo-mener/Horinger/).
2. Gjennom medlemskap i FFO kan Brystkreftforeningens medlemmer på individnivå få hjelp av
FFOs rettighetssenter. Det er et rådgivende kompetansesenter i rettighetsspørsmål
(velferdsrettigheter og diskriminering) som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk
sykdom. FFOs rettighetssenter består hovedsakelig av jurister og har tillatelse til å drive
rettshjelpvirksomhet. Mange av Brystkreftforeningens medlemmer har opplevd at Kreftlinjen til
tider kan være for generell i sin rådgivning, men hos FFO kan enkeltmedlemmene få individuell
hjelp.

3. FFO driver organisering av likepersonskurs, brukermedvirkning, starter nettverk, møteplasser om
aktuelle politiske saker, arrangerer møter, seminar, utvikler brukermanualer på forskjellige
områder i organisasjonsarbeid, nettverksbygging mm. FFO har en fylkesinndeling, det har ikke
Brystkreftforeningen, men dette påvirker ikke mulighetene til å delta i FFOs aktiviteter lokalt.
Fylkes-FFO har ansvar for oppfølging av eksisterende kommune-FFO og brukermedvirkning på
lokalt nivå.
4. Det er ingen krav fra FFO om at medlemmene i Brystkreftforeningen skal delta i aktiviteter i FFOs
regi. Dersom det er interessant for lokalforeningene eller enkeltmedlemmer i
Brystkreftforeningen, så er dette en mulighet til å samarbeid med de andre organisasjonene i
FFO om aktuelle tema. Det er kun organisasjoner som kan være medlemmer i FFO, det er ikke
mulig å melde seg inn som enkeltmedlem.
Beslutning
Hovedstyret besluttet å fortsette prosessen rundt et eventuelt medlemskap i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og videreføre dialogen med FFO om en
søknad om et potensielt medlemskap.
SAK 42/19 Kreftforeningens økonomiske grunnstøtte (bevilgningsmodell) og Vilkår for
økonomisk tilskudd fra Kreftforeningen til pasientforeningene fra 2020
Kommentar
Kreftforeningens bevilgningsmodell og Vilkår for økonomisk tilskudd ble behandlet under forrige
Hovedstyremøte 27.-28. april 2019. Her ble det ytret ønske om få deltakelse fra Kreftforeningen
under Hovedstyremøtet 1.-2. juni 2019, for en gjennomgang av endringene i bevilgningsmodellen og
for å svare på spørsmål fra Hovedstyret. Daglig leder var i kontakt med Kreftforeningen, og Heidi
Brorson hadde mulighet for å delta kl. 13.00 søndag 2. juni 2019 for en dialog om temaet.
Etter en gjennomgang med Kreftforeningen om endringene, tok Hovedstyret opp diskusjonen
rundt den økonomiske situasjonen og diskuterte alternative løsninger for å generere inntekter til
Brystkreftforeningen.
Det vil være naturlig at hovedstyret fortsetter diskusjonen og beslutter den videre prosessen
som følge av disse endringene.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen fra Kreftforeningen om økonomiske grunnstøtte (bevilgningsmodell)
og vilkår for økonomisk tilskudd fra Kreftforeningen til pasientforeningene fra 2020 til etterretning, og
fortsetter arbeidet med å finne alternative løsninger for å generere inntekter til Brystkreftforeningen.
Til orientering:
Fra referatet Hovedstyremøtet 27.-28. April 2019:
SAK 26/19 Kreftforeningens økonomiske grunnstøtte (bevilgningsmodell) og Vilkår for økonomisk
tilskudd fra Kreftforeningen til pasientforeningene fra 2020
Kommentar
Styreleder og Daglig leder mottok mail fra Kreftforeningen, 12. April 2019, fra spesialrådgiver
Arve Lauvnes om ny bevilgningsmodellen og reviderte vilkår for økonomisk tilskudd fra
Kreftforeningen, gjeldende fra 2020.
Hovedstyret og daglig leder gikk igjennom den nye økonomiske bevilgningsmodellen og
diskuterte hvilke konsekvenser dette vil få for Brystkreftforeningen, gjeldende fra 2020.
I 2018 og i 2019 har Kreftforeningens bevilgning til Brystkreftforeningen vært på kr. 3.450.000. Fra
2020 vil bevilgningen være ¾ av bevilgningen for 2019, som vil utgjøre kr. 2.587.500. Den siste ¼
settes av for å kunne søkes på prosjekter, for alle de assosierte medlemmene, og som blir innvilget
etter en skjønnsvurdering.

Dette er et tap for Brystkreftforeningen, som vil utgjøre kr. 862.500 fra den bevilgningen
Brystkreftforeningen fikk i 2019.
Daglig leder har sendt mailen til Økonomiutvalget, som en viktig bakgrunnsinformasjon for det
arbeidet som utvalget skal gjøre frem mot Landsmøtet 2020.
Beslutning
Hovedstyret diskuterte ny bevilgningsmodell og vilkår for økonomisk tilskudd fra Kreftforeningen
gjeldende fra 2020. Hovedstyret ønsker å ha en dialog med Kreftforeningen og en gjennomgang av
bevilgningsmodellen under førstkommende Hovedstyremøte 1. og 2. juni 2019.
SAK 43/19 Brystkreftforeningens deltakelse under Arendalsuka 12.-17. august 2019
Kommentar
Arendalsuka holdes 12.-17. august 2019. Dette er en viktig arena for å kunne synliggjøre og formidle
Brystkreftforeningens arbeid. Pårørendealliansen, hvor Brystkreftforeningen er medlem, har leid et
telt og arrangerer temadiskusjoner hvor Brystkreftforeningen ved styreleder Ellen Harris Utne og
hovedstyremedlem Sølvi Heitman Korsvik (Helse Nord) kommer til å delta aktivt på forskjellige
arrangementer. Styreleder skal presentere Brystkreftforeningen på et arrangement i regi av
Pårørendealliansen der alle medlemsforeningene er invitert. Det skal deles ut relevante brosjyrer om
Brystkreftforeningens aktiviteter. Det er kommunevalg i år, noe som gjør at Arendalsuka er ekstra
viktig for påvirkningsarbeid og nettverksbygging. Styreleder har gjennom eget nettverk fått tak i
meget billig og enkel overnatting over en garasje, men meget sentralt.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og støttet at Styreleder Ellen Harris Utne og
Hovedstyremedlem Sølvi Heitman Korsvik (Helse Nord) deltar under Arendalsuka 2019.
SAK 44/19 Brystkreftforeningen oppretter e-postadresser @brystkreftforeningen.no for
lokalforeningene
Kommentar
Det har vært et ønske fra flere lokalforeninger om de kan ha samme e-postadresse,
@brystkreftforeningen.no, som Brystkreftforeningen har sentralt. Daglig leder har undersøkt
mulighetene med Skykontoret som er ansvarlig for nettløsninger og arkivet i skyen for
Brystkreftforeningen. Skykontoret vil stå for implementeringen av adressene og brukerstøtten til
lokalforeningene.

Pris og hva det
inkluderer

150,- per bruker per måned for ideelle
organisasjoner.

99 000,- per år

Ønsker å ha eInkluderer brukerstøtte, egen e-post adresse,
postadresse
samt gis tilgang til alle Office-programmer.
@brystkreftforeningen.no
for 55 lokalforeninger
Obs! Lisensen her er en E1-lisens som vil si at
brukeren kun kan bruke Outlook i nettleser og
ikke lokalt/som app (slik de fleste er kjent med
å bruke den). Men om de bruker Outlook på
jobb ellers kan de legge til e-postkontoen i
denne. Skykontoret kan i så fall bistå med
veiledning på hvordan det gjøres.
Det vil altså være en totalkostnad på ca. kr. 99.000 per år. Hovedstyret diskuterte om dette er aktuelt
å gjennomføre i år. Denne saken kan sees i sammenheng med sak 52/19 Utfasing av
Brystkreftforeningens femsifrede nummer 02066, som koster Brystkreftforeningen kr. 44.000 i året å

opprettholde. Ved å se utfasingen av Brystkreftforeningens femsifrede nummer 02066 i
sammenheng med opprettelsen av nye e-postadresser for lokalforeningene, vil kostnadene for epostadressene og brukerstøtte fra Skykontoret AS i praksis være betydelig mindre.
Hovedstyret diskuterte fordeler og ulemper med likelydende e-postadresser for Brystkreftforeningen
og alle lokalforeninger, og ser at det er fordeler med å opprette slike e-postadresser for
lokalforeningene. E-postadressene lokalt fungerer uavhengig av hvem som blir valgt inn i styret i
lokalforeningene; e-postadressen vil da være den samme.
Beslutning
Hovedstyret besluttet at Brystkreftforeningen sentralt via Skykontoret AS oppretter e-postadresser
stedsnavn@brystkreftforeningen til lokalforeningene.
SAK 45/19 Brystkreftforeningens takkegaver doneres til et solidarisk prosjekt
Kommentar
Det har blitt mer vanlig at innkjøp av takkegaver som blir gitt til forskjellige aktører for et utført
oppdrag heller skal gå til et solidarisk prosjekt.
Styreleder innledet diskusjonen om Brystkreftforeningen skulle innføre det samme prinsippet rundt
takkegaver.
Hovedstyret diskuterte prinsippet om takkegaver skal gå til et solidarisk prosjekt og i tilfellet hvilke
prosjekt(er) som skal motta donasjonen. Hovedstyret støttet prinsippet rundt takkegaver og
diskuterte om donasjonen skulle gå til et nasjonalt eller internasjonalt prosjekt.
Det er viktig at en donasjon til solidariske prosjekter er helt sikret fra blant annet korrupsjon og
andre etiske problemstillinger som kan gi negativ omtale av Brystkreftforeningen.
Hovedstyret kom med forskjellige forslag til aktuelle solidariske prosjekter, men ble enige om å
finne ut mer om et prosjekt i Etiopia som styreleder har besøkt. Det heter:
Home of compassion for Cancer Patients (www.yeeca.org ), og at penger som skulle gått til
takkegaver skal gå til dette prosjektet.
Beslutning
Hovedstyret støttet prinsippet om at innkjøp av Brystkreftforeningens takkegaver som blir gitt til
forskjellige aktører for et utført oppdrag for Brystkreftforeningen, heller skal gå til et solidarisk
prosjekt i inn eller utland.
Hovedstyret støttet at Brystkreftforeningens takkegaver skal doneres til prosjektet Home of
compassion for Cancer Patients (www.yeeca.org ) i Etiopia.
SAK 46/19 Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning og et innlegg om brukermedvirkning
20.september 2019, Torbjørnsrud, Hadeland
Kommentar
Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning skal ha en samling 19.-20. september 2019. Nettverket
har kommet med en forespørsel om noen fra Brystkreftforeningen kan holde et innlegg om et
relevant tema. Nettverkssamlingen består av forskere på høyt nivå innen brystkreft, og det er en
viktig arena for Brystkreftforeningen. Samlingen skjer på Torbjørnsrud, Hadeland, og kostnadene
blir dekket av nettverket.
Hovedstyret diskuterte hvem som skal delta, og det var enighet om at Styreleder og Daglig leder
deltar under nettverkssamlingen. Styreleder holder et innlegg, for så å dra videre sammen med
Daglig leder til Under 45 sin landssamling 20.-22. september 2019 i Asker.

Beslutning
Hovedstyret besluttet at Styreleder og Daglig leder deltar under nettverkssamlingen. Styreleder
holder et innlegg, for så å dra videre sammen med Daglig leder til Under 45 sin landssamling.
SAK 47/19 UNNTATT OFFENTLIGHET
SAK 48/19 Landsmøtevedtak 2018 om å sette ned en arbeidsgruppe uavhengig av
Hovedstyret for å arbeide med vedtekter og retningslinjer frem til
Landsmøtet 2020
Kommentar
Intern saksbehandling.
Beslutning
Hovedstyret besluttet at følgende medlemmer sitter i arbeidsgruppen for vedtekter og retningslinjer
frem til Landsmøtet 2020:
•
•
•
•

Edel Johannessen (Helse Vest)
Kari Melhus (Helse Sør-Øst)
Tove Aae (Helse Midt, deltar ikke før etter at Under 45 har hatt landssamling)
Ingrid Viken (Helse Midt)

SAK 49/19 Kreftforeningens representantskap 24. mai 2019
Kommentar
Styreleder deltok på sitt første møte i Kreftforeningens representantskap 24. mai 2019 og
orienterte Hovedstyret om de viktigste sakene som var på dagsorden.
Representantskapet
Kreftforeningens øverste myndighet er representantskapet som har 50 representanter. De
fastsetter Kreftforeningens vedtekter (pdf) og treffer vedtak om endringer i disse.
Representantskapet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene,
oppnevner revisor og kan treffe vedtak om godtgjørelse for Kreftforeningens tillitsvalgte.
I alminnelighet skal representantskapet drøfte og godkjenne foreningens mål og strategier hvert
tredje år. Representantskapet kan videre treffe vedtak i saker som er innsendt fra Kreftforeningens
medlemmer.
Generalsekretær: Anne Lise Ryel, Assisterende generalsekretær: Ole Alexander Opdalshei
Nytt styre i Kreftforeningen
Styret er et kollegialt og profesjonelt organ med medlemmer som representerer kompetanse innen
flere områder. Styret forvalter Kreftforeningens anliggender sammen med generalsekretæren og skal
sørge for tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten, kontroll av regnskap og
formuesforvaltning.
Styreleder: Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestleder: Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA
https://kreftforeningen.no/om-kreftforeningen/styret-i-kreftforeningen/
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK 50/19 Likepersonskurs for medlemmer som ikke har gjennomført likepersonskurs og som
ikke er godkjente likepersoner 7.-8. september 2019
Kommentar
Daglig leder og sekretariatet er i gang med å organisere et likepersonskurs 7.-8. september 2019,
Oslo, for medlemmer som ønsker å bli likepersoner og som ikke er godkjente likepersoner.
Innbydelsen kommer til å bli sendt bredt ut til blant annet lokalledere, likepersoner og regionale
likepersonskoordinatorer. Ina Merkesdal fra Norilco og Elisabeth Normannvik fra
Brystkreftforeningen vil være ansvarlige for gjennomføringen av likepersonskurset.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og kom med innspill til innholdet på
likepersonskurset 7.-8. september 2019.
SAK 51/19 Brystkreftforeningen og et samarbeid med brystkreftforeningen i Tsjekkia
Kommentar
Styreleder har mottatt en henvendelse fra brystkreftforeningen i Tsjekkia om et besøk til Norge for å
få en orientering om hvordan Brystkreftforeningen jobber og eventuelt få til et samarbeid mellom
foreningene. Styreleder orienterte om henvendelsen og Hovedstyret diskuterte om dette
samarbeidet er aktuelt for Brystkreftforeningen. Det er ønskelig å få gjennomført et møte, og det vil
antagelig bli arrangert under neste Hovedstyremøte i september 2019. Det er verdt å merke seg at
Brystkreftforeningen ikke har noen ekstra kostnader knyttet til besøket fra brystkreftforeningen i
Tsjekkia siden denne foreningen har fått økonomisk støtte til å gjennomføre møtet.
Styreleder orienterte Hovedstyret om at Tsjekkia får økonomisk støtte på 5000 Euro for å komme og
møte Hovedstyret for å diskutere om vi kan samarbeide gjennom EEA-prosjektet som finansieres av
Norge, Island og Liechtenstein. De vil på grunnlag av det Hovedstyret kommer fram til, kunne søke
EEA, som i Norge forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet, om penger til å gjennomføre et
prosjekt og rammen kan bli opptil 200 000 Euro. Se nettsiden for EEA: https://eeagrants.org/Who-weare
Beslutning
Hovedstyret vil arbeide for at møtet mellom brystkreftforeningen i Tsjekkia og
Brystkreftforeningen skal bli gjennomført under Hovedstyremøtet i september 2019.
SAK 52/19 Utfasing av Brystkreftforeningens femsifrede nummer 02066
Kommentar
Brystkreftforeningen har et telefonsystem som vi kjøper av et firma som heter Puzzel. Over lengre
tid har det femsifrede nummeret 02066 vært meget lite i bruk, og det koster Brystkreftforeningen
kr. 44.000 i året å opprettholde dette nummeret. Det har ikke har noen praktisk betydning for de
andre telefontjenestene som finnes i sekretariatet. Daglig leder anbefalte at det utfases høsten 2019.
Det betyr at alle brosjyrer, signaturer, hjemmesiden og annet materiale må oppdateres over litt tid.
Denne saken kan sees i sammenheng med sak 44/19 Brystkreftforeningen oppretter epostadresser@brystkreftforeningen.no for lokalforeningene og økonomi.
Beslutning
Hovedstyret besluttet at det femsifrede nummeret 02066 skal utfases i løpet av høsten 2019.

SAK 53/19 Under 45
Kommentar
Under 45 har styremøte samme helg som Hovedstyret. Tove Aae, Under 45s representant i
Hovedstyret, orienterte om de viktigste sakene som er på dagsorden. Det var blant annet å
planlegge landssamlingen for Under 45 som holdes 20.-22. september 2019.
I denne forbindelse har sekretariatet i Brystkreftforeningen og Under 45 arbeidet sammen
om en søknad til Extrastiftelsen om støtte til et fotoprosjekt som skal gjennomføres under
landssamlingen dersom prosjektet blir støttet.
Styreleder og Daglig leder kommer til å være til stede under landssamlingen.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
SAK 54/19 Rosa sløyfe-aksjonen 2019
Kommentar
Rosa sløyfes aksjonsteam (Ida Paus og Marit Sophie Egge) er i gang med informasjonsturneen. De
har fått positive tilbakemeldinger på temaet persontilpasset brystkreftbehandling.
Hovedstyremedlem Anette Nordby Strømnes (Helse Sør-Øst) stilte spørsmål til aksjonsteamet om en
bedre spesifisering av hva som lå i begrepet persontilpasset brystkreftbehandling og fikk oversendt
kunnskapsgrunnlaget for tema 2019.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
SAK 55/19 Informasjonsutveksling Hovedstyret, Styreleder - sekretariatet
Kommentar
• Sekretariatet var i sluttfasen med å klargjøre program og praktiske gjøremål for
nettverkssamlingene for BRCA (15.-16. juni) hvor rundt 60 personer er påmeldt; Organisere og
forberede Under 45s landssamling (20.-22. september); Legge ut påmelding til nettverksmøte
for MBK og ferdigstille programmet med faginnhold for møtet (25.-27.oktober); Organisere
likepersonskurset (7.-8. September) for ikke godkjente likepersoner i Brystkreftforeningen
m.m. Deretter må organisering og planlegging av innholdet på tillitsvalgtkonferansen 29.
november-1. desember begynne så fort som mulig.
• Kari Eliassen (vara til Hovedstyret Helse Sør-Øst) og Daglig leder mottok pengegave på kr
93.000 til Brystkreftforeningen fra Unilabs 2. mai 2019.
• Frist for søknad til Extrastiftelsen om penger til forskning på høyt nivå er 1. juni. Sekretariatet
har arbeidet med dette, og det har kommet inn to solide søknader som ekspederes i disse
dager. Søknadene er fra Oslo universitetssykehus ved Kristin Reinertsen om seksuelle
utfordringer etter brystkreft og fra NTNU ved Feng Wang om steroidhormoner som
predikator.
• En reklamefilm om Brystkreftforeningens likepersoner, som har blitt initiert av medlem Vera
Kallevig og produsert nesten gratis, skal sendes på reklamefri dag på TV 2 og Discovery
Channel (bl.a. TVNorge) 9. juni 2019.
• Birte Helene Moen (Hovedstyremedlem Helse Sør-Øst) orienterte om sitt første møte med
PROMS (Patient reported outcome measures) som ble holdt i Kreftregisterets regi 23. mai.
• Styreleder og Daglig leder har hatt møter med Roche om innspill til en skjematisk tegnefilm
som beskriver behandlingsforløpet for brystkreft. Filmen skal legges ut på sosiale medier.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK 56/19 Eventuelt
Kommentarer
Fra Hovedstyret kom det følgende innspill under eventuelt:
- Se på retningslinjene for æresmedlemskap
- Utarbeide retningslinjer for bruk av Balansepunkt
Beslutning
Hovedstyret besluttet å komme tilbake på et senere tidspunkt med synspunkter på innspillene.

