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En hilsen fra vår styreleder
Året nærmer seg raskt slutten, og jeg tenker tilbake på det
vi har hatt fokus på i foreningen. Vinter og vår var intens.
Mye forebyggende arbeid og landsmøte. Jeg er takknemlig
for alle dere som brukte av fritiden deres for å begrense
antall som får denne sykdom. Informasjon er viktig. Generell opplysning til befolkningen for å unngå sol- og UV-skader men ikke minst kunnskap om sykdommen til oss som
er rammet. Da kan vi ta gode valg sammen med legen.
Takk til alle likepersoner som har stilt opp, og bidratt med
samtaler på Vardesentre, møteplasser, nett og telefon.
Dere gjør en viktig jobb! Ikke nøl med å kontakte en like-

person f.eks. på likeperson@melanom.no. Det er godt å
snakke med en som har stått oppe i det selv.

Jeg vil også minne om den lukkede gruppen på Facebook. Det har blitt en god kanal for kommunikasjon for
de som er berørt av melanom/føflekkreft. En stor takk til
Mette som modererer gruppa.
Etter at lovforslaget om å lovfeste systemet for prioritering gikk gjennom (50 stemmer mot, 53 stemmer for) i
Stortinget fredag den 13. desember, deler vi Kreftforeningens bekymring for hvilke konsekvenser dette kan ha
for alvorlig kreftsyke i Norge. Regjeringspartiene lover en
evaluering av systemet for nye metoder, og at leger og
helsepersonell fortsatt skal ha handlingsrom for individuelle vurderinger. Men det store spørsmålet fra en samlet
opposisjon har vært hvorfor regjeringen hadde sånn hast
med å lovfeste systemet før en evaluering av Beslutningsforum var klar.
Melanomforeningen og de andre pasientforeningene jobber utrettelig sammen med Kreftforeningen for å sikre pasientenes rett til forsvarlig helsehjelp, og vi vil følge nøye
med på om det skulle vise seg at denne lovendringen får
alvorlige konsekvenser for enkeltpasienter.

Jeg vil også gjerne takke dere som har gjort en stor
innsats i kampen for å få godkjent adjuvant behandling.
Gruppa til Tone, og styrets arbeid, bidro til godkjenning
av adjuvant behandling 26. august. Det var en stor seier!
Arbeidsgrupper er noe jeg ønsker å ta tak i og bruke på
flere områder. Vi trenger aktive medlemmer der og nye
styremedlemmer til valget i april.

Av andre saker styret kommer til å ha fokus på framover,
er det først og fremst å få godkjent ipi-nivo for alle behandlingslinjer. Per tiden er det kun godkjent for 1. linje. I
tillegg ønsker vi å få inn regelmessig MR undersøkelse for
stadium IV pasienter i retningslinjene for oppfølging. I flere
land får man det hver 6. måned. MR av hodet er viktig, da
30-40 % av stadium IV pasienter får spredning til hjernen
på et eller annet tidspunkt.

Jeg tenker at det er på tide å rette mer fokus innover. Hvilke tilbud trenger vi som er pasienter og pårørende? Har
du tanker om hva som er viktig, så send e-post til post@
melanom.no eller ta kontakt via Facebook.

Melanomforeningen er heldig som har så mange engasjerte og kunnskapsrike medlemmer. Tusen takk til alle
som på ulike måter bidrar i foreningen. Framover ønsker
vi å bli enda flinkere til å involvere dere medlemmer.

Jeg fikk tilbakefall av kreften i august. Det ble operasjon
for å få vekk svulsten i hjernen på nevrokirurgisk, Rikshospitalet i september, og oppstart av kombinasjonsbehandling ipi-nivo (Yervoy + Opdivo) i oktober. Denne høsten har
jeg derfor måttet begrense aktivitetsnivået kraftig. Nestleder Espen og sekretariatsleder Mari har gjort en stor jobb
for å ta seg av det hele. Tusen takk til dem, og resten av
styret! Jeg satser på å komme sterkt tilbake!

Et nytt år og nye muligheter ligger foran oss. Jeg håper at
vi kan få til gode aktiviteter for medlemmene, påvirke for
bedre behandling og komme bredt ut med forebyggende
arbeid.
Jeg ønsker dere alle en god jul og godt nyttår!
Med vennlig hilsen Kari Anne Fevang
			------
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Adjuvant behandling
Forfatter: Styret

Adjuvant behandling ble endelig godkjent for bruk ved
offentlige sykehus i Norge etter vedtak av Beslutningsforum den 26. august 2019. Studier viser at immunterapi og
interesse-, fag-, og forvaltningsarenaer holdt innlegg.
målrettet behandling kan redusere tilbakefallsrisiko betydelig for føflekkreftpasienter i stadie III og IV etter fullstendig Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i
reseksjon av sykdommen.
Kreftforeningen, ga følgende innspill:
• Pasienter mister rettigheter, blant annet retten til å
Det dreier seg om følgende metoder som ble godkjent for
få en individuell vurdering fordi beslutningsforum
bruk i det offentlige etter vedtak av Beslutningsforum:
bestemmer hvilke grupper som skal behandles.
• Pembrolizumab (immunterapi) - stadie III
• Nivolumab (immunterapi) - stadie III og IV
Christian Grimsgaard fra legeforeningen ga deretter
• Dabrafenib + Trametinib (målrettet behandling)
følgende innspill:
- stadie III
• Du kan ikke klage på avgjørelser fattet av beslutBehandlingen er godkjent for pasienter kun innen 12 uker
ningsforum.
etter fullstendig reseksjon av sykdom. Er du nylig operert
Systemet er ikke lagt til rette for at fremtidens behandling
for melanom og i stadium III eller IV anbefales du derfor
går i retning av mer individuell behandling – da beslutninå forhøre deg med din onkolog om du bør vurdere disse
ger utføres på gruppenivå.
medisinene. Foreningen har dessverre ikke mulighet til
å foreta slike vurderinger ovenfor pasienter. Vi kan heller
Åslaug Helland, professor og onkolog ga følgende innikke bekrefte om 12-ukers regelen praktiseres i det private. spill:
• systemet skaper store forsinkelser i innføring av
Les mer om denne beslutningen på https://nyemetoder.no/
metoder med dokumentert effekt og brukte Pronyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-ausigna-testen som et eksempel. Testen sørger for å
gust-2019.
persontilpasse adjuvant behandling for brystkreftpasi			-----enter. Noen har svært lav risiko for å få tilbakefall og
vil derfor ikke trenge cellegift, men i dag gis cellegift
Beslutningsforum
til alle brystkreftpasienter i 6 til 8 måneder. Testen
koster 10 000 og vil avdekke at ¼ «slipper» cellegift.
Den 12. november deltok medlem Tone Skajaa Rye på
Beslutningsforum bruker to år på metodevurdering av
vegne av Melanomforeningen på frokostmøte i regi av
medisinsk utstyr. Er det lønnsomt?
Senterpartiets stortingsgruppe, om lovfesting av Beslut• Helland eksemplifiserte videre forholdet til at personer
ningsforum og endringer i pasient- og brukerrettighetssom benytter seg av private helsetjenester ikke skal
loven. Lovforslaget ble som sagt vedtatt i Stortinget den
kunne få oppfølging i det offentlige etter behandlin13.12.19.
gen.
Forfatter: Tone Skajaa Rye, medlem
• Prisforhandlinger og utsettelser på grunn av såkalt
«umodne tall» vil lede flere og flere pasienter inn til
Kjersti Toppe som er helsepolitisk talsmann for Senterparprivate helsetjenester.
tiet innledet møtet forhold til følgende problemstilling:
Regjeringen foreslår å lovfeste «systemet for nye metoder», der beslutningsforum, bestående av direktørene i de Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved Institutt
fire regionale helseforetakene i lukkede møter bestemmer for offentlig rett, det juridiske fakultet, og har blant annet
forsket på genetisk kartlegging og grunnlag for persontilhvilke behandlinger de offentlige sykehusene skal tilby. I
tillegg vil avgjørelsen omfatte en rekke endringer i spesia- passet medisin.:
• Retten til nødvendig helsehjelp skal ikke bare baselisthelsetjenestelovgivningen og pasient- og brukerrettigres på randomiserte forsøk, men den skal individuelt
hetsloven. Blant annet foreslås det å begrense pasienters
tilpasses.
rett på nødvendig og forsvarlig helsehjelp, til å gjelde «de
tjenestene som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å • En lovfesting mangler legitimitet når systemet på
forhånd ikke evalueres.
yte og finansiere». Inviterte fagpersoner innen ulike
			------
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Takk til engasjerte medlemmer

Forfatter: Espen Halvorsen, styremedlem
I juni var representanter fra Melanomforeningen på
Stortinget. Vårt mål med møtet var å gjøre de folkevalgte og regjeringen klar over at kurativ tilleggsbehandling
(adjuvant behandling) for pasienter med føflekkreft (malignt melanom) kan gi betydelig økt antall gode leveår
for pasientene. I tillegg viser det seg at merkostnaden
ved behandlingen er betydelig lavere enn merkostnadene Helse- og omsorgsdepartementet mener er
akseptabelt. Vi begrunnet vårt budskap med å legge
fram et regnestykke der vi sammenlignet kostnaden ved
å utføre kurativ tilleggsbehandling med den beregnete
kostnaden det offentlige selv mener er konsekvensen
av å ikke behandle føflekkpasienter med kurativ tilleggsbehandling. Innspillet vårt framtvang et svar fra
Helseministeren, og i august ble innføringen av kurativ
tilleggsbehandling bestemt. Vi skal nok ikke påta oss all
ære for innføringen av behandlingen, men vi kan vel si
at vi har vært med på å bidra til en innføring av kurativ
tilleggsbehandling.
Gjennom høsten har det vært mye debatt både i det
offentlige og media rundt det nye lovforslaget angående
hvordan det framtidige systemet for godkjenning av nye
behandlingsmetoder skal være i Norge. Flere av medlemmene våre har vært og er aktive i denne debatten. I
tillegg har vi i forbindelse med behandlingen i Stortinget
sendt inn skriftlige kommentarer. Det er viktig at loven
om godkjenning av nye behandlingsmetoder underbygger pasientenes krav om en til enhver tid best mulig
behandlingsform. Dette engasjerer mange pasientorganisasjoner og deres medlemmer.
I Melanomforeningen ser vi også dette engasjementet
i medlemsmassen, både når det gjelder innføringen av
kurativ tilleggsbehandling og den nye loven om godkjenning av nye behandlingsmetoder. Et engasjement vi
setter stor pris på. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer
om å ta kontakt med styret, eller Mari i sekretariatet,
dersom dere ønsker å bidra i foreningens arbeid, det
være seg politisk eller andre aktiviteter.
			------

Informasjonskampanje til fastlegene
Forfatter: Magnus Dale, styremedlem

Melanomforeningen har i disse dager sendt ut et
julebrev med 180 000 hudkreftpamfletter (brosjyren
med solvett) til fastlegekontor over hele landet. I hver
konvolutt ligger 200 pamfletter med tittelen ”Du får bare

én hud”. Her figurerer både solbeskyttelsesreglene og
ABCDE-regelen som illustrerer forskjellen på en frisk
føflekk og en føflekk rammet av malignt melanom.
I følgebrevet til fastlegene minner Melanomforeningen
om utfordringen Norge har knyttet til solskader og
hudkreft. Samtidig er håpet at nordmenn som besøker
fastlegen sin fremover vil kunne finne pamflettene på
venterom og i mottaksværelser.
Hele 900 legekontor over hele Norge vil motta brevet
som sendes ut som ledd i foreningens bevisstgjøringsarbeid.
- Vi har lenge ønsket å gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje og har diskutert flere alternativer.
Denne kampanjen tror vi treffer godt siden den retter
seg både mot helsearbeidere og mot nordmenn generelt, sier Kari Anne Fevang, leder i Melanomforeningen
Hun oppfordrer alle foreningens medlemmer til å se
etter pamflettene under neste besøk hos fastlegen.
Mangel på kunnskap er et nøkkelproblem. Forsinket diagnose
er alvorlig siden føflekkreft kan
kureres ved enkel hudkirurgi
bare diagnosen settes tidlig
nok og siden spredning kan
være svært alvorlig.
Mange nordmenn er ikke klar
over farene ved overdreven soling og kjenner ikke til
tegnene på føflekkreft. Dette bidro til ny økning av forekomsten av malignt melanom i Norge i 2018 da flere en
2300 fikk diagnosen. Dette tilsvarer flere enn seks nye
diagnoser hver eneste dag.
Men også ovenfor landets helsearbeidere er det behov for bevisstgjøring: Flere av medlemmene i Melanomforeningen har opplevd forsinket eller mangelfull
diagnose etter besøk hos sin fastlege. Dette potensialet
for raskere diagnostisering i primærhelsetjenesten ble i
fjor kartlagt i en svensk studie, noe Melanomforeningen
trakk frem i artikkelen på http://www.melanom.no/aktuelt/
stort-potensiale-for-fremskyndet-kreftdiagnose-hos-fastlegene.

			------
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Foreningsnytt
Fauske
Medlem Tone Reitstad
stilte på stand på sykehuset på årets hudkreftdag. I ettertid kom det
forespørsel om et tilsvarende opplegg fra en entusiastisk apotektekniker
på Fauske. En fredag i
juni ble det full pakke på
apoteket. Solkrem fikk de
på Vardesenteret og fra
Kreftforeningen i Tromsø.
Den ble delt ut som premier i forbindelse med en
quiz. Og siden det ble
arrangert barnas dag på Foto: Privat.
senteret, fikk de også snakket om og delt ut informasjon
om solvennbarnehager. Reitstad rapporterer om en trivelig
dag, som de nok legger tettere opp til hudkreftdagen neste
gang.

trivelig å gå rundt å snakke med ungene en times tid.
Hun får mange gode samtaler om solvett. For øvrig
glemte Solemdal å smøre nakken, et godt eksempel på
at voksne og ikke minst ungdomstrenerne trenger en
påminnelse. Fotballforbundet har også laget små videosnutter de har delt på sosiale medier, med landslagsspillerne som framsnakker solvett og bruk av solkrem. På
Facebook-siden vår finner du to av videoene:
https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/videos/

Norway Cup
Takket være engasjerte medlemmer fikk vi på tampen
av skoleferien også til et samarbeid med Norway Cup.
Alle dommerne fikk utdelt solkremer, og det ble opplyst
viktigheten av solkrembruk på infomøtet. Takk til medlem Kirsten F. Sæves for den frivillige innsatsen.
Foto: Privat.

Tine Fotballskole
Melanomforeningen har i 2019 samarbeidet med Norges
Fotballforbund om å sende ut solkremprøver og brosjyrer
til utvalgte fotballskoler. Disse ble lagt i sekkene som ble
utlevert til deltakerne. Melanomforeningen lagde også
egen presentasjon for trenerne, om hvordan de kan være
gode forbilder for ungene når det gjelder solvett på banen.
Takk til medlemmer som stilte opp som frivillige og hjalp til
med å informere om solvett på fotballskolene til IK Grane
Arendal Fotball, Eik IF Tønsberg, Spjelkavik IL, Fotballskole Skjold og Øvrevoll Hosle IL. Disse fotballskolene fikk
tilsendt brosjyrer og solkremprøver. Styreleder Kari Anne
Fevang var på Eik IF Tønsberg og passet på at både barn
og voksne fikk tilbud om solkrem. Fevang synes det er
Foto: Privat.

Styreleder Kari Anne
Fevang passet på at
sportslig leder Espen
Solemdal i Eik IF
Tønsberg smører seg
med solkrem.
Foto: Privat.
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Stand på Gardermoen
Helgen 5.-7. juli markerte starten på fellesferien. Vi gjentok
suksessen fra i fjor og hadde egen stand på Gardermoen. Takk til alle frivillige som stilte opp og hjalp til med å
informere reisende på landets hovedflyplass. I tillegg til
brosjyrer delte vi også ut Kreftforeningen sin solvettbok for Brukerrepresentanter
barn.
Medlemmet vårt Kari Røsok Darup er brukerrepresenFoto: Privat.
tant for Kreftforeningen i NAV Tønsberg. Den 20. september var hun på heldagsseminaret på Vitensenteret
sammen med brukerrepresentanter fra hele landet. På
seminaret var også statssekretær Anne Grete Erlandsen
i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun snakket om at
#helsekompetanse er viktig, vi «må kunne nok til å være
med i dialogen!» Det var også fokus på bl.a. hvorfor det
er viktig med rettshjelp: «Det hjelper ikke å ha rett hvis
man ikke får rett!»

Stafett for livet i Sandefjord
I 2019 har Kreftforeningen arrangert hele ti Stafett for livet
rundt omkring i Norge. For å tydeliggjøre at kreft ikke tar
en pause, varer stafetten i 24 timer. Målet er ikke å løpe
raskest, flest runder eller å vinne, men å vise at man står
sammen og hjelper hverandre. I Sandefjord den 14.-15.
september stilte medlemmet vårt Berit Granerød med
eget lag (B-gjengen), gikk som Fighter (de som har/har
hatt kreft) og var frivillig. Tusen takk til henne og datteren
Hedda for strålende innsats. Totalt ble det 488 runder på
B-gjengen!
Foto: Privat.

Foto: Privat.

Melanomforeningen har også brukerrepresentanter i
helseforetak, i forskningsprosjekter og andre instanser.
Takk til alle som er brukerrepresentanter, dere er «vår»
stemme!
Vågan
Forfatter: Hege Schultz Eilertsen, styremedlem
Første uka i november kunne Møteplassen for kreftrammede i Vågan feire et års eksistens. Tilbudet arrangeres
							
						
=>
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den første tirsdagen hver måned, og har i løpet av det
første året blitt et tilbud som betyr mye for mange. På de
fleste møtene holdes det foredrag om et aktuelt tema. Det
har eksempelvis vært tema som senskader etter kreftbehandling, ernæring og pasienter/pårørendes rettigheter.
På møtet 3. november hadde møteplassen besøk av
Geir Ringvold fra Kreftforeningen i Tromsø. Han fortalte
om foreningens arbeid. Brukerne får også mulighet til
å komme med innspill til tema de vil høre mer om. På
planen fremover står tema som «Å komme tilbake i jobb»
og «Egenpleie».

Hjelp oss å skape lokale «møteplasser»!

Ta kontakt med kreftsykepleier, kreftkoordinator, eventuelt hvis Kreftforeningen har et distriktskontor i nærheten,
og hør hva som finnes av ulike tilbud der du bor. Er det
ikke noe passende tilbud, så forhør deg om det evenVel så viktig som faglig innhold, er det sosiale påfyllet
tuelt er interesse for å få til et lokalt samarbeid på tvers
man får gjennom Møteplassen. Mellom 10 og 30 personer av pasientforeningene. Eller kunne du tenke deg å ta
kommer på hvert møte. Det legges opp til uformelt sosialt ansvar for å organisere et uformelt kafémøte for andre
samvær. Det serveres kaffe og frukt/kjeks, og ofte har vi
med melanom der du bor, så hjelper sekretariatet til
også et kulturelt innslag. Mange brukere gir tilbakemelding med å sende ut invitasjoner til medlemmer i området.
om at Møteplassen betyr mye for dem. Det å ha et sted å Det er ikke snakk om mer organisering enn å bestemme
møte andre som er i samme situasjon. Det å dele erfarin- en dato og sted, og eventuelt booke et bord, og stå som
ger er nyttig.
kontaktperson så de som har lyst til å treffes kan «melde
seg på» til deg. Et kafémøte er et perfekt sted å kunne
Bak Møteplassen står kreftsykepleier Anita Brendeford,
møte en likeperson, så vi oppfordrer spesielt foreninsykepleier Linda Krane, Olav Sørensen (PROFO), Ole
gens likepersoner til å tenke på dette alternativet.
Jørgen Farstad og Hege Schultz Eilertsen (styremedlem i
Melanomforeningen).
Verdens kreftdag 2020
Melanomforeningen samarbeider med Kreftforeningen
og andre pasientforeninger om Verdens kreftdag den 4.
februar 2020.

Foto: Privat.

Foto: Privat.

Hudkreftdagen 2020
Det er bestemt at hudkreftdagen 2020 blir markert
onsdag 27. mai. Har du forslag til hvordan vi kan få mest
mulig publisitet, hva vi skal gjøre mer av osv., så setter
vi stor pris på om du sender en mail til post@melanom.
no. Vi trenger frivillige for å lage aktiviter, så sett av
dagen allerede nå.

Mal for enkle presentasjoner
Husk at kunnskapsformidling om solvett ikke bare hører
hjemme på hudkreftdagen, det kan vi formidle hele året.
Hva med å holde et lite innlegg – ferdiglaget, men kan
tilpasses deg – i en forening, skole, barnehage eller på
arbeidsplassen din? Ta kontakt med sekretariatet på
post@melanom.no.
			------
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Melanomløpet 2020
Medlemmet vårt Tone Skajaa Rye fikk idéen til et eget
melanomløp, og har sammen med flere andre medlemmer jobbet videre med prosjektet. Løpet vil foregå i
Kristansand den 9. mai 2020. «Running for melanoma
Norway 2020» er for pasienter, pårørende, helsepersonell,
ja alle som ønsker å hjelpe til med å skape økt oppmerksomhet om malignt melanom (føflekkreft). Du kan velge
mellom å løpe 3, 5 eller 10 kilometer.

			-----Likepersontjenesten
Ansvaret for likepersonarbeidet er fordelt mellom
Annastina Lejdelin og Tom Staib i hovedstyret. Nå i høst
har styret i Melanomforeningen erkjent at det er for lite
aktivitet i likepersonarbeidet. Derfor har vi sendt ut et brev
til foreningens likepersoner. Hensikten med brevet er å
få en oversikt slik at vi kan styrke likepersonarbeidet. Det
styremedlem Hege har fått til i Vågan er et godt eksempel
på hvordan man kan forene krefter på et lite sted og derigjennom få til godt likepersonarbeid. Likepersonarbeidet
kan også gjennomføres på ulike måter, som for eksempel
telefonsamtaler eller vakter på noen av Kreftforeningens
Vardesentere.

Les mer på: https://www.runningformelanoma.com/

			-----Likepersonkurs 2020
Kurset er for nye likepersoner og holdes på Scandic
Hotel på Lillestrøm 7. og 8. mars i samarbeid med bl.a.
CarciNor, Sarkomer og PROFO. Styret forventer at de
som melder seg på kurset har en ambisjon om å gjøre
en innsats som likeperson. Det er derfor viktig at de
som melder seg på kurset har reflektert over hvorfor
de vil være likeperson. Selv sier Tom (styremedlem og
likeperson) at han synes det er givende og meningsfylt å kunne være tilstede for pasienter og pårørende i
forbindelse med likepersonarbeidet.
Interesserte medlemmer oppfordres til å melde seg på.
Send noen ord om deg selv og hvorfor du vil bli likeperson til Annastina eller Tom på likeperson@melanom.no

NB!
ALLE LIKEPERSONER MÅ REGISTRERE ÅRETS LIKE- Har du spørsmål om likepersonarbeidet eller kunne du
PERSONAKTIVITETER INNEN 31. DESEMBER 2019!
tenke deg å bli likeperson? Ta kontakt med Annastina
eller Tom på likeperson@melanom.no.
			------
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Konferanser
WECAN
Styremedlem Magnus Dale var på tre stappfulle dager
sammen med andre «cancer patient advocates» på
WECAN-akademi i Frankfurt. European Cancer Patient
Advocacy Networks) er et uformelt nettverk av ledere fra
ulike paraplyorganisasjoner for kreftpasientforeninger i
Europa. Deres WECAN-akademi har som mål å øke antallet på «utdannede» pasientadvokater (patient advocates)
og skape et fellesskap av såkalte «pasientaktivister»,
som kan jobbe for å påvirke helsevesenet, og da spesifikt
innen kreft.
Foto: WeCan.

ikke minst verdifull erfaringsutveksling. Neste nordiske
melanomkonferanse er planlagt i Finland neste år.
Farmasidagene
7. november var styreleder Kari Anne Fevang på Farmasidagene og snakket om pasientens perspektiv; om
immunterapi og samhandling, og brukermedvirkning på
systemnivå, men mest på individnivå.

Noen av temaene de fokuserte på i løpet av konferansen
var pasientstøtte (informasjon og støtte til pasienter og pårørende), forskning (samarbeid med farmasøytisk industri
og forskningsmiljøer), og arbeid rettet mot helsemyndigheter. Magnus rapporterer om et svært nyttig og lærerikt
opphold.
MPNE Nordics
Den første Nordiske melanomkonferansen ble avholdt
11.-13. oktober i Gøteborg. Konferansen var et samarbeid med Melanoma Patient Network Europe (MPNE),
Melanomforeningen i Sverige, Modermærkeforeningen i
Danmark og den finske kreftforeningen, og vi fikk støtte av
Nordisk Råd. Fra Norge var vi en stor delegasjon
Foto: MPNE

Foto: Privat.

Vi pasienter trenger kunnskap for å kunne delta i beslutningene om egen helse. Ingenting om meg - uten meg!
Farmasøyter kan medisinene våre, og bivirkninger, og er
således viktige ressurspersoner. Onkolog og fagmedlem
Anna Winge-Main snakket også og holdt foredrag om
immunterapi behandling og bivirkninger for farmasøyter.
Onkologisk Forum
I år var Onkologisk Forum i Tromsø. Dette er årets konferanse for alle som jobber innen onkologi (dvs. kreft)

på nesten 20 personer. Det ble medisinsk faglig påfyll,
workshop i å lese og forstå vitenskapelige artikler, forskjeller og likheter mellom de nordiske landene (medlemmet
vårt Tone Skajaa Rye holdt et engasjert innlegg om vår
kamp for å få godkjent adjuvant behandling i Norge), og

Sekretariatsleder Mari Sandvold
og styreleder Kari Anne Fevang
på standen vår. Foto: Privat.
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i Norge. Melanomforeningen hadde stand og var med på
foredragsbolken i regi av Norsk Melanomgruppe. Selveste
James Allison som vant nobelprisen for sitt arbeid innen
immunologi, holdt åpningsforedraget. Det var også egen
sesjon for sykepleierne den ene dagen, og styremedlem
Annastina Lejdelin var invitert for å holde foredrag. Vi fikk
mange nyttige samtaler med våre onkologer, og representanter fra de andre pasientforeningene som deltok.
Takk til medlemmene våre i Tromsø som hjalp til med bl.a.
levering og henting av roll-ups og brosjyrer.

Landskamp Norge - Færøyene
Som takk for det gode samarbeidet i 2019 fikk
Melanomforeningen gratis fotballbilletter til landskampen
og EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Færøyene den 15.11 på Ullevaal Stadion. Det ble en underholdende kamp som endte 4-0 til Norge.
Tusen takk til Norges Fotballforbund!

Styreleder Kari Anne Fevang og James Allison. Foto: Privat.

Til h.: Styreleder Kari
Anne Fevang og
medlem Eva-Beate
Galgum.
Foto: Privat.
Under: Styremedlem
Dag-Vidar Nilsen
Foto: Privat.

Styremedlem Annastina Lejdelin holder foredrag for sykepleierne. Foto: Privat.

			------

MPNE Krusenberg
Dette er MPNE sin årlige workshop i Sverige. Representanter fra ulike melanomforeninger i hele Europa var samlet for en innholdsrik helg i Krusenberg utenfor Uppsala.
Melanomforeningen var representert ved styreleder Kari
Anne Fevang og medlem/sekretariatsleder Mari Sandvold.
Fokuset i år var ulike aspekter ved å drive en frivillig organisasjon og det å være pasient advokater.
			------

			------

NYHETSBREV DESEMBER 2019
Landsmøte 2020
Neste års landsmøte blir 25.-26. april 2020 på Thon
Hotel Arena på Lillestrøm.
Mer informasjon og påmelding kommer på nyåret,
men sett av helgen allerede nå.
Verv medlemmer

Valg 2020
Vi oppfordrer alle medlemmer om å fremme
kandidater til valget 2020.

Vi minner om at det ut året kun koster 50,- NOK for å
melde seg inn. Verv et medlem i dag!
Gå inn på www.melanom.no/bli-medlem

Ta kontakt med valgkomiteen ved:
Tone Kvinnsland Amdal
tonekvi@gmail.com

Juleferie for sekretariatet

I perioden 23. desember til 6. januar er sekretariatet ikke
like tilgjengelig. Men vi streber på å svare de som tar
Kontor for sekretariatet
kontakt så fort det lar seg gjøre. Sekretariatsnummeret
(977 35 355) vil være stengt. Trenger du noen å snakke
Den 1. november flyttet sekretariatet i Melanomforeningen
med? Ta direkte kontakt med en likeperson, bruk den
inn i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Siden sekretariatsleder Mari
lukkede gruppen vår på Facebook, ring Kreftlinjen eller
Sandvold jobber både for Melanomforeningen og CarciNor
Kirkens SOS.
(foreningen for alle med interesse for nevroendokrin kreft),
deler vi også på det samme kontoret. I samme etasje
God jul og godt nytt år!
sitter også sekretariatene til pasientforeningene Sarkomer,
Brystkreftforeningen, Norilco og Ung Kreft. Kontorfellesskapet åpner opp for tettere dialog og bedre samarbeid på
tvers av foreninger, noe som kommer alle parter til gode.

			-----Nyhetsbrev fra Melanomforeningen sendes til alle
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post@melanom.no
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