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Noen sier at tiden flyr, men egentlig så kommer den til oss 
– som en gave. Tiden gir oss mange utfordringer og 
muligheter til å gjøre noe for hverandre og fellesskapet. 

 I dag lever over 23.000 mennesker i Norge med 
diagnosen føflekkreft.  

Fra 2016 til 2017 var det en økning på 14%, og dermed 
er føflekkreft den kreftdiagnosen som øker mest.  

Dessuten ligger vi på topp i hele verden når det gjelder 
dødelighet.  

En skremmende utvikling som bør minne oss om at tidlig 
sjekk av mistenkelige føflekker er viktig. Menn over 60 er 

spesielt utsatt, og legene sier at man bør sjekke sine føflekker selv månedlig – 
bruk speil, hustru/mann/samboer/venner. 

Det nærmer seg 3 års bursdag. 9. mai 2018 er selve dagen.  

Vi har opplevd en fantastisk utvikling for Føflekkreftforeningen i løpet av korte 2,5 
år, takket være stor innsats fra styret og medlemmene.  

Vi skal heller ikke glemme at vi har hatt en meget god støtte fra Kreftforeningen, 
både økonomisk og med praktiske ting.  

Farmasi-industrien har også vært til god hjelp, og her må vi nevne spesielt 
Novartis og MSD, som har bidratt med økonomisk støtte og hjelp til brosjyrer, 
video og arrangementer – alt innenfor de 15% av vårt budsjett som vi må 
forholde oss til iht. de etiske regler. 

I løpet av våre første 2,5 år har vi mottatt kr. 181.000 i minnegaver og andre 
gaver. Disse pengene brukes ikke til drift av foreningen, men er avsatt på egen 
konto og øremerket til forskning. Vi regner med at første «stipend» til forskning vil 
bli utdelt i løpet av 2018. Fortsatt gjenstår det å utarbeide noen statutter og 
regler. 

Til kjedsommelighet må jeg nevne at antall medlemmer er alfa og omega for at vi 
skal få god støtte fra det offentlige og Kreftforeningen. Vi regner med at vi så vidt 
passerer 400 innen utgangen av desember. Vårt mål for 2018 er minst 500. Stor 
medlemsmasse gir oss også pondus i politisk sammenheng og lobbyvirksomhet. 

Jeg ønsker dere alle en FREDELIG JUL og et riktig GODT NYTTÅR! 

Med vennlig hilsen, Roald Nystad

En hilsen fra vår styreleder 
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Neste års landsmøte skal avholdes helgen 14.-15-april 2018. Denne gangen 
har vi valgt å avholde det på vakre Solstrand Hotell på Os utenfor Bergen. 
Dette er et nydelig sted, perfekt for rekreasjon, faglig påfyll og sosialt 
fellesskap. Vi håper at så mange som mulig setter av helgen allerede nå, 
påmelding kommer på nyåret. Vi i styret ønsker å gi dere en helg som skal 
oppmuntre, gi dere nytt mot i en vanskelig situasjon, gi dere mulighet for å 
stifte nye bekjentskaper og være litt balsam for sjelen. Vi har lagt opp til 
passelig program for å gi dere tid til å nyte plassen. På Solstrand er det godt å 
være! Sjekk ut hjemmesiden deres på www.solstrand.com.  

Her er en liten 
smakebit på 
programmet: Vi har 
invitert Anja 
Hammerseng-Edin, 
en ettertraktet 
foredragsholder som 
er veldig god på å 
inspirere og få folk til 
å se mulighetene i 
en tilsynelatende 
umulig situasjon. Vi 
håper og tror at dette 
kan gi dere en 
vitamininnsprøytning 
og være til inspirasjon når dere kommer tilbake til hverdagen. 

Det vil som vanlig være siste nytt innen behandling av føflekkreft (med god tid 
til spørsmål) og også informasjon om spennende forskningsprosjekter som er 
i gang ved universitetssykehusene i Oslo og Bergen. Det blir god mat, 
underholdning på kvelden og mulighet til å benytte seg av et herlig 
badeanlegg med bassenger både inne og ute (og i fjorden for de som vil 
det). 

Som en del av landsmøtet blir det også avholdt årsmøte, denne gang med 
mulighet til å bli med i styret! Vi vet at det er mange gode kandidater der ute, 
og sammen kan vi drive foreningen videre. Meld interessen deres på mail: 
post@foflekkreft.no. 

Vi gleder oss veldig til helgen, håper så mange som mulig av dere kommer! 

Landsmøtet 2018 
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9th World Melanoma konferanse i Brisbane 
18.-20. oktober 2017 
Konferansen samlet hele 1.500 deltakere fra hele verden, hvorav nesten 20 
kom fra Norge. I åpningstalen ble det nevnt at innen 2030-2050 vil dødsfall 
på grunn av melanom være en sjeldenhet.  

Vår styreleder var invitert og fikk knyttet mange nye kontakter både til 
pasientforeninger i Australia, Tasmania, New Zealand og det internasjonale 
melanom-miljøet. I løpet av tre og en halv dag ble det arrangert 328 intensive 
presentasjoner i 6 forskjellige saler.  Omsider er pasienter i fokus hos mange 
forelesere. 

Samtidig fikk styreleder delta på Melanoma Research Foundation sin samling 
i Brisbane for Global Coalition for Melanoma Patient Advocacy. 21 deltakere 
fra hele verden var til stede, hvorav 4 fra Europa. 

Omfattende veileder for nye pasienter 
rett rundt hjørnet 
Pasienter som nettopp har fått diagnosen «føflekkreft», forteller at 
informasjonen de får om sykdommen ofte er mangelfull. Det skal 
Føflekkreftforeningen nå gjøre noe med. 

Roald Nystad -- roald@nystad.net 

Nye pasienter med føflekkreft synes ofte de får lite informasjon om sykdommen. 
Uavhengig av hvilket stadium de er i (noe mange heller ikke får vite) er informasjonen 
tidvis dårlig og ofte mangelfull. 

Det kan være flere årsaker til dette, men først og fremst har sykehuset dårlig tid, og 
særlig på lokalsykehusene skal et lite antall kreftleger behandle et stort antall 
kreftsykdommer. Det er umulig å være spesialist på alt. 

Aktuelt 
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— Google, som jeg måtte bruke, er ikke noe godt alternativ. Selv med Google Scholar 
fikk jeg oftere feil enn noe nyttig, sier Victor Skimmeland om tida da han var «ny» 
pasient. Skimmeland er nå aktiv i Føflekkreftforeningen og det europeiske nettverket 
MPNE. 

Nå setter Føflekkreftforeningen og de europeiske søsterorganisasjonene i gang et 
arbeid for å bøte på situasjonen. 

— Vi i Føflekkreftforeningen ser behovet for å gjøre noe med saken. Vi stiller egen 
kompetanse og oversettere til rådighet for en felleseuropeisk innsats for å gjøre noe 
med saken. 

Lederen for det europeiske melanomnettverket MPNE, dr. Bettina Ryll, har tatt 
initiativ til å lage veilederen. 

— Vi går nå i gang med å lage en altomfattende veileder for nye melanompasienter, 
sier Ryll. 

Hun har lenge understreket behovet, og nå i desember startet arbeidet. 

Victor Skimmeland legger til: 

— Veilederen vil bli utgitt på flere språk, også på norsk. Jeg regner med at jeg får den 
endelige teksten til oversetting i løpet av noen måneder, og da gjør vi den tilgjengelig 
for alle medlemmer i Føflekkreftforeningen så snart vi kan. 

Melanoma Patients Network Europe (MPNE) er et nettverk med medlemmer i mer 
enn tretti land. Føflekkreftforeningen deltar aktivt i nettverket. Melanom, malignt 
melanom og føflekkreft er alle betegnelser på den samme sykdommen og brukes om 
hverandre. 

 

Nasjonal Kreftstrategi 2018-2022 
Brukermedvirkning er «inn», og Føflekkreftforeningen er representert i mange 
fora og forskningsprosjekter. Positivt er det at Helsedirektoratet inviterte oss 
inn til en konferanse i begynnelsen av desember for å hjelpe til med å fornye 
Kreftstrategien 2014-2017, til nå å gjelde for perioden 2018-2022.  60 
deltakere medvirket, inkludert representanter fra seks kreftpasientforeninger. 
En meget effektiv samling som produserte mange delmålsområder i løpet av 
fem timer, hvor vår styreleder deltok. 
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Ny studie: Pembro, Tafinlar og Mekinist trippel 
Victor Skimmeland -- victor.skimmeland@gmail.com  

Den ganske komplekse protokollen av Pembrolizumab i kombinasjon med 
Dabrafenib og Trametinib begynner nå som forsøk her i Europa (Italia og 
Frankrike er planlagt så langt), ifølge våre venner i melanom-nettverket i 
Europa. 
Medisinene omtales også som Keytruda, Tafinlar og Mekinist, hvis du kjenner 
dem bedre med produsentenes navn. Alle medisinene er godkjent for bruk 
alene eller opptil to sammen her i Norge. 
Selv om du er behandlet tidligere med en eller flere av disse medisinene, kan 
kombinasjonen i en såkalt «rechallenge» med målrettet terapi 
(Tafinlar/Mekinist) med en PD1 (Pembro) være interessant for noen. 
Det er allerede gjort forsøk med trippel-komboen i USA. Det kan du lese mer 
om her: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02130466 

Så vidt vi kjenner til, finnes ikke denne studien i Norge ennå, men på 
Haukeland gjøres det forsøk med en AXL-hemmer i kombinasjon med enten 
Tafinlar/Mekinist eller Pembrolizumab. Det kan være verdt å spørre 
onkologen din om råd hvis du skulle være blant dem som ikke lenger har 
effekt av medisinene hver for seg. Det verste svaret du som pasient kan få, er 
et «nei». Alt annet kan være bedre, og selv om noen onkologer vil være uenige, 
vet vi at proaktive pasienter får større gehør enn passive pasienter. 

Felles styreledermøte 7. november 
Kreftforeningen inviterte alle styrelederne hos de assosierte medlemmene til 
et styreledermøte i november.  Føflekkreftforeningen er ett av de i alt 14 
assosierte medlemmene til Kreftforeningen.  Hovedtemaet på møtet var en 
gjennomgang av et evalueringsprosjekt som Oslo Economics har gjort for 
Kreftforeningen. Deler av prosjektet bestod i å analysere samarbeidet mellom 
Kreftforeningen og de assosierte medlemmene. Allerede nå har vi blitt gjort 
oppmerksomme på at prosjektet vil få konsekvenser for de assosierte 
medlemmene. I tilsagnet om økonomisk støtte for 2018 fra Kreftforeningen 
skriver de følgende om Oslo Economics prosjekt: 

’Rapporten fra denne evalueringen tas med i vurderingen av hvordan vi 
ønsker å forme samarbeidet framover. Vi vil imidlertid her melde fra om at 
den økonomiske støtteordningen vil bli lagt om, og at det for kommende år vil 
bli et lavere tilskudd til de assosierte medlemmene.’ 
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I denne forbindelse skynder vi oss å tilføye at vi er svært glad for at vi for 
2018 ble tildelt samme økonomiske støtte som for 2017.  I alle tilfelle må vi 
forberede oss på strammere økonomiske rammer i årene framover og er åpne 
for forslag til andre finansieringsformer som tillegg til Kreftforeningens 
eventuelt reduserte økonomiske støtte. 

Videre ble det snakket noe om hvordan Kreftforeningen kan tenke seg å 
inkludere brukere når de evaluerer forskningssøknader. Til slutt ytret 
Kreftforeningen et ønske om at de assosierte medlemmene sammen med 
Kreftforeningen framover samarbeider for raskere tilgang, eventuelt 
midlertidig godkjenning, av nye medisiner.  Et slikt eventuelt samarbeid vil 
Kreftforeningen ta initiativ til i et felles styreledermøte i slutten av januar. 

Onkologisk forum 
16. og 17. mai hadde kreftlegene i Onkologisk forum sin konferanse.  

Kari Anne Fevang – kari.anne@melanoma.no  

Dette er en konferanse 
hvor legene får faglig påfyll. 
Det er også et 
utstillingsområde for 
legemiddelindustrien. Etter 
påtrykk fra 
føflekkreftforeningen ble 
noen pasientforeninger 
invitert med. 

Vi fikk plass rett utenfor 
foredragssalen. 
Styremedlemmer Kari Anne 
Fevang og Espen 
Halvorsen var til stede og 
delte ut brosjyrer og informerte om Føflekkreftforeningens tilbud til pasienter. 
Det er ikke alle leger som kjenner til vår forening, og det er viktig at de vet om 
oss og kan henvise pasienter videre til oss. Styrets representanter deltok også 
på foredragene.  

Norsk Melanom Gruppe, gruppen av leger som spesielt jobber med 
føflekkreft, hadde eget møte torsdag ettermiddag. Blant temaene her var 
PROMSs (Patient Reported Outcome Measurments) Det er nedsatt en 
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arbeidsgruppe som jobber med dette, og vi etterspurte brukermedvirkning i 
arbeidet. Føflekkreftforeningen vil gjerne være med og påvirke hvordan slike 
skjemaer skal være. 

Det var også en debatt omkring bruk av kombinasjonsbehandling med 
Ipilimumbab (Yervoy) og Nivolumab (Opdivo). Er det rimelig å utsette 
pasienten for risiko for alvorligere bivirkninger for å øke overlevelsen med 
noen få prosent? Fin debatt startet av Oddbjørn Straume og Anna K. Winge-
Main. Her fikk Føflekkreftforeningen påpekt at pasienten skal med i 
beslutningen om egen behandling. 

Møte med Kreftregisteret i november 
Espen Halvorsen 

Kreftregisteret lager statistikk om kreftforekomsten i Norge. I 20 år har 
Kreftregisteret i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge utarbeidet 
nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft. Hovedformålet for 
kvalitetsregisteret er å forbedre kvaliteten på helsehjelpen pasientene får. 
Registeret gir også grunnlag for forskning i forbindelse med sykdomsforløpet 
og behandlingseffekter. 

For et par år siden tok Kreftregisteret kontakt med Føflekkreftforeningen for 
at vi sammen skal gjøre Kreftregisterets årsrapport for føflekkreft aktuell og 
leservennlig for alle. Idéen med samarbeidet, som fortsatt er i 
etableringsfasen, er at pasientgruppene innenfor de respektive årsrapportene 
skal være med på å utarbeide rapporten. Vi skal komme med innspill om 
hvilke temaer vi kan tenke oss omtalt i rapporten. I tillegg er vi med på å gå 
gjennom innholdet i rapporten, slik at materialet blir mest mulig tilgjengelig for 
leserne. På sikt er tanken at enhver skal kunne lese rapporten og forstå 
innholdet.  I forbindelse med lanseringen av rapporten i november trakk 
Kreftregisteret fram noen av temaene som omtales og laget en pressesak på 
dette. Et eksempel på en slik sak er: 
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/fortsatt-for-mye-
foflekkreft-som-oppdages-for-sent/ 

Datagrunnlaget for årsrapporten gjelder tilfeller av føflekkreft for perioden 
2008-2016.  I rapportens sammendrag sier Kreftregisteret at: andelen av 
pasientene, som etter den initiale fjerningen av en mistenkelig føflekk 
(primær eksisjon) har patologisk fri margin, er på et uakseptabelt lavt nivå i 
Norge.  Denne andelen er målt til 61%, noe som er betydelig lavere enn målet 
på 90% eller høyere.  Faggruppen gir derfor signaler om at det må brukes mer 
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ressurser på å trene opp primærhelsetjenesten, og/eller styrke 
hudlegeressursene i Norge for å oppdage melanomer raskere og for å utføre 
korrekt primær eksisjon. 

For at Føflekkreftregisteret skal kunne få gode nok data, må den kliniske 
informasjonen være god og rapporteringsgraden være på et akseptabelt nivå. 
I dag er rapporteringsgraden på 33%, noe som er betydelig lavere enn 
registerets krav på 80%. Denne lave rapporteringsgraden gjør at mange av 
resultatene ikke kan presenteres i årsrapporten.  Oppfordringen fra registeret 
er derfor at fagmiljøene må bli flinkere til å rapportere. 

På linken 
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-
rapporter/arsrapporter/publisert-2017/arsrapport-
2016_foflekkreft.pdf ligger hele 2016 årsrapporten for føflekkreft.  I 
tillegg til føflekkreft har Kreftregisteret en tilsvarende rapport for 8 andre 
kreftformer. 
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Hud og føflekkreftkurs på Montebellosenteret 
For første gang setter Montebellosenteret opp eget kurs for hud- og føflekkreft.  

Kari Anne Fevang – kari.anne@melanoma.no 

Kurset heter "Kreft - hva nå?"  - trinn 1 og går 18.–25. mai 2018. Dette er et 
grunnleggende kurs. Her treffer du andre med samme diagnose som er i 
tilnærmet lik situasjon som deg selv. Montebellosenteret ligger i nærheten av 
Sjusjøen og Lillehammer. 

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og 
pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for pasientene og deres 
pårørende. Virksomheten bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse. MBS 
skal bidra til at kursdeltakerne henter fram nye krefter og blir best mulig rustet til 
livet videre.

Hva skjer? 
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Folk er vanligvis veldig fornøyd med kursene på Montebello. En får ny viten og 
forståelse for livet med, og etter kreftsykdom, og går styrket videre. Det sosiale 
fellesskapet med andre i samme situasjon er også viktig. Vi kan varmt anbefale 
kurset.  

Føflekkreftforeningen er invitert til å presentere vår forening for kursdeltakerne. Vi 
er takknemlige for å bli invitert til samarbeid. 

Her finner du link til Montebellosenteret https://www.montebellosenteret.no/  

Link til kurset for hud- og føflekkreft https://www.montebellosenteret.no/Om-
vare-kurs/Kursplan/?kurs=467&detaljer=346&standalone= 

Likepersonkurs 2018 
Vi skal også neste år arrangere et likepersonkurs for de av dere som lurer på, 
eller kunne tenke dere, å bli likepersoner. Mer informasjon kommer. Kurset blir 
avholdt i mars. Meld din interesse eller ta kontakt om du lurer på noe til 
likepersonansvarlig Tone Amdal på mail tonekvi@gmail.com. 

Visste du forresten at likepersoner med følge får dekket alle utgifter til 
landsmøtet? I tillegg arrangerer vi også neste år likepersonseminar for våre 
likepersoner, helt gratis! I år var vi som nevnt i forrige nyhetsbrev på Solstrand 
Hotell (stedet falt sånn i smak at vi allerede da booket rom for neste års 
landsmøte). Vi vet det er mange av dere som har erfaringer som andre kan dra 
nytte av. Det er givende å bruke noe som har vært vondt og vanskelig til noe godt 
for andre. Meld deg som likeperson! 

Les mer om tjenesten vår på www.foflekkreft.no 

Temakveld Vardesenteret 
Bergen 19. april 2018 
Kreftforeningen i Bergen arrangerer temakveld på Vardesenteret på Haukeland 
sykehus Bergen 19. april 2018 18.00-19.30. Temaet er FØFLEKKREFT. Foruten 
en kreftlege fra Haukeland sykehus vil vi få anledning til å presentere foreningen. 
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Hudsjekkdagen -  mai 2018 
Neste år vil opplegget for hudsjekkedagen bli noe annerledes enn i 2016 og 
2017.  

Hudlegene tar en pause, men har lovet å komme tilbake i 2019. Vi vil likevel 
jobbe for å få til en markering og har kontakt med regionsykehusene og Norsk 
Melanom Gruppe for å se om de kan ta ballen videre. Dette er ikke avklart 
ennå. 

Mer info kommer på www.foflekkreft.no 

Melanoma Patient Network Europe 
-- konferanse i mars 2018 
Konferansen er i Brussel, Belgia 16. -18. mars.  Temaet for MPNE’s årlige 
konferanse er «Melanoma at the edge.» 

Kari Anne Fevang – kari.anne@melanoma.no / MPNE 

Nye medisiner har forandret føflekkreft med spredning fra en dødelig sykdom 
til en med håp om en kur for helbredelse. 

Dessverre responderer ikke alle pasienter på behandlingen. MPNE 2018 vil 
derfor fokusere på hva som står på MELANOMABEHANDLINGEN i dag - hva er 
de store spørsmålene, de store løftene og de store forhåpningene? 

Bli med oss en helg for å lære om det siste innen melanom, og si hva som 
virkelig betyr noe når du er føflekkreftpasient. 

Konferansen er denne gangen lagt opp slik at du velger om du vil delta på 
grunnleggende-, mellom- eller avansert nivå. Derfor passer konferansen for 
alle, uansett hva du vet fra før. Språket er engelsk, tilpasset folk som har 
engelsk som fremmedspråk. 

Følg med på http://www.melanomapatientnetworkeu.org/mpne2018.html for 
å søke. Får du plass, dekkes konferanseavgift og hotell. Reiseutgifter dekkes i 
etterkant. 
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Valg 2018 
På årsmøtet 14.-15. april 2018 står fire styremedlemmer på valg. Tre har sagt 
seg villige til å ta en ny periode på to – 2 -- år. Styreleder og 
likepersonansvarlig ønsker avløsere etter tre års innsats i styret. Det 
innebærer at vi trenger to nye kandidater til styret. Styremedlemmene velges 
for to -- 2 -- år og blir tildelt hvert sitt ansvarsområde. I tillegg er 
styremedlemmene samtidig backup for et annet ansvarsområde. Områdene 
er: ledelse/økonomi, kommunikasjon (Web og Facebook), likepersoner, 
brukermedvirkning, landsmøte og nyhetsbrev. 

Kunne du tenke deg å være med, så ring gjerne Roald på 90773769 for en 
prat. 

 

 

 

 

 
 

Føflekkreftforeningen 
ønsker alle 

en riktig god jul 
og 

et godt nytt år 
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Hva jeg lærte om LEAN 
Hvert år reiser representanter fra Føflekkreftforeningen på flere kurs. 
Hensikten er å hente ny kunnskap hjem til Norge, og i tillegg betales kursene 
av det offentlige eller legemiddelindustrien. 

Reisebrev fra Victor Skimmeland - victor.skimmeland@gmail.com  

I november samlet Melanoma Patient Network Europe (MPNE) pasient-
forkjempere fra hele EU/EØS-området til kurs i Krusenberg utenfor Uppsala i 
Sverige. Fra Føflekkreftforeningen i Norge reiste blant annet styrets leder Roald 
Nystad og styremedlem Kari Anne Fevang. Dessuten jeg, som har vært aktiv 
siden jeg blei sånn noenlunde frisk fra dette monsteret av en sykdom, men som 
ikke har klart å komme meg på noe årsmøte. 

Denne gangen hadde MPNE fått legemiddelindustrien til å betale reise og 
opphold for alle deltagerne, samt hentet inn topp forelesere fra Nederland. 

Temaet var LEAN. Søker du på LEAN på Google, er det omtrent umulig å finne 
ut hva det egentlig betyr. I næringslivet er det bare opplest og vedtatt at sånt 
forstår man – altså et stammespråk for innvidde. Jeg gjetter på at mange av 
de som går på slike kurs i næringslivet, ikke aner hva LEAN er. 

Ikke hokus pokus – bare metode 

«LEAN» betyr ikke noe spesielt. Det er heller ingen magisk forkortelse. På 
norsk kunne det i denne sammenhengen vært oversatt til «slank». 

LEAN kommer opprinnelig fra japansk bedriftskultur for utvikling av bedre, 
raskere og rimelige produksjon. I Europa ble ideen lansert for alvor med 
boken «The LEAN Startup» av Eric Ries for snart ti år siden, og det var denne 
boka som dannet grunnlaget for våre tre dager i Sverige. 

I Krusenberg jobbet vi med metode for å gjøre foreningen vår smartere og mer 
målrettet. Vi kan ha verdens beste tilbud, men hvis ingen bryr seg, hvilken 
rolle spiller det da? Føflekkreftforeningen har bare noen hundre medlemmer, 
men vi vet at snart 25.000 nordmenn lever med sykdommen.

Reisebrev 
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Vi jobbet altså med metode. Vi må bli bedre på strategi. Føflekkreftforeningen 
kan bidra til sterkere fokus på behandling så flere pasienter overlever på lang 
sikt. 

I organisasjonsarbeid 
og pressgrupper 
benyttes nå LEAN 
som metode for å 
komme raskere fram 
til «riktig problem» og 
riktige målgrupper. 

Kursholderne var 
Andrew Evans og 
Otto Freijser, begge 
tilknyttet 
innovasjons-
laboratorier ved 
nederlandske 
universiteter. 
Nederland har, i 
motsetning til Norge, 
ingen naturressurser 
å snakke om, men 
må finne på smarte ting for å ha noe å leve av. 

Fire prinsipper som alltid kommer igjen 

For meg handler LEAN om fire, enkle prinsipper for hvordan jeg angriper et 
problem. 

1. Det første handler om ikke bare å optimere foreningens funksjoner, 
men forsøke å se på alle aktivitetene våre fra et brukerbehov oppstår 
til brukerbehovet er oppfylt. Føflekkreftforeningen må fokusere på å 
gjøre hele serien med aktiviteter så god som mulig. 
 

2. Dernest vet vi at i en lang serie med aktiviteter kan det lett oppstå en 
rekke feil. Det beste er å skape en kultur hvor ingen skjuler feilene, 
men at vi i stedet lærer av dem for å forbedre virksomheten. Viktig 
ikke å stigmatisere og forsøke å finne ut hvem som har skylden, men 
heller finne ut hvordan vi i fellesskap kan unngå å gjøre feilen igjen. 
 

ROALD NYSTAD BRUKER LEAN-METODE FOR Å SKAPE EN 
SMARTERE FORENING. 
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3. Så er standardisering viktig. Vi må ta vår felles kunnskap og beskrive 
en måte å gjøre tingene riktig på. Slik får vi en mer stabil forening, og 
vi kan oppdage avvik når de skjer og lære og forbedre oss bort fra 
avvikene. 
 

4. Det siste prinsippet er det som på japansk kalles Kaizen, som er ideen 
om kontinuerlig forbedring. Om man vil ha en høy utviklingstakt i en 
organisasjon, så er ikke det de få smarte prosjektene som drives fra 
toppen og ned. Det gjelder å skape en organisasjon hvor et stort antall 
personer hver dag gjør eget arbeid litt bedre. Det er den tilstanden 
som skaper en høy utviklingstakt, med en rekke små forbedringer 
hver eneste dag for å bli bedre. 

Jeg tror og håper at Føflekkreftforeningen kan vokse og bli en viktig partner 
både for pasienter og norsk helsevesen. Vi har mye vi kan gjøre smartere. 

Sa jeg forresten at det var europeisk legemiddelindustri som betalte for reise 
og opphold? 

 

 

 

 

Nyhetsbrevet er utgitt av Føflekkreftforeningen og sendes elektronisk til 
medlemmer og interesserte. 

Føflekkreftforeningen 
c/o Sandberg Regnskaps A/S, Stamveien 7, 1481 Hagan post@foflekkreft.no 
Ansvarlig redaktør: Roald Nystad 
Redaktør: Kari Anne Fevang 
Andre bidragsytere: 
Victor Skimmeland, Espen Halvorsen, Tone Amdal, Annastina Lejdelin 
Arbeidende styreleder: Roald Nystad, mobil 907 73 769, roald@nystad.net 
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Vi ønsker flere medlemmer 
Vi har som mål å få 400 betalende medlemmer i løpet av 2017, og pr. dags 
dato har vi 395. Å få flere medlemmer betyr at foreningens stemme blir 
sterkere i saker som er viktige for oss. Vi kan også få større 
gjennomslagskraft. I tillegg vil flere medlemmer åpne muligheter til å søke om 
pengestøtte, noe som igjen gjør at vi kan utvikle vårt arbeid enda mer.  

Dersom du har familiemedlemmer i din husholdning som fortsatt ikke er 
medlem, meld dem inn på 
http://foflekkreft.no/bli-medlem-stoett-oss/bli-medlem2  

Ett husstandsmedlem koster bare kr. 50, men teller like mye som et 
hovedmedlem. 

Det er kun de som har betalt innen 31.12. som blir registrert som medlemmer 
i 2017. 

Tusen takk for at du er medlem! 

Vipps – 82380 
Føflekkreftforeningen har fått Vipps. Fremover kan du bruke Vipps nr. 82380 
for betaling av kontingent m.m. Kontonummeret er det samme som før: 
3208.24.12947. 

eFaktura kommer snart.  

Følg oss på 
Internett: http://foflekkreft.no/ 
Epost:  post@foflekkreft.no 
Facebook: https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/ 

Husk vår lukkede Facebookgruppe for føflekkreftpasienter og 
pårørende.  

Litt av hvert 


