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En hilsen fra vår styreleder

Det har blitt sommer. Den kom litt som julekvelden på 
kjerringa for meg. Aktivitetsnivået i Melanomforeningen har 
vært høyt de siste månedene. Mange viktige saker er  på 
agendaen.

Tusen takk til alle dere som har vært med på bl.a. hud-
kreftdagen, adjuvantgruppe og brukermedvirkning. Det er 
herlig at det er så mange mennesker som bidrar i forenin-
gen.
Vi får inn mange forslag til hva vi bør gjøre i foreningen, 
men har ikke alltid tid til å følge opp de gode ideene. Jeg 
håper vi kan få alle disse gode initiativene satt i system og 
laget noen arbeidsgrupper for det folk brenner for. Skal vi 

som forening vokse og få til mer aktivitet trenger vi alle-
krefter.
I de siste ukene har vi jobbet intensivt med adjuvant 
behandling. Adjuvant kan også kalles forebyggende 
behandling. Det er totalt forkastelig at pasientene som har 
stor risiko for videre spredning av sykdommen sin ikke får 
tilbud om behandling. Vi krever at det blir godkjent for bruk 
i offentlige sykehus NÅ! Vi vet at behandlingen som gis 
til de med spredning virker enda bedre når den gis på et 
tidligere stadium. Mer om det et annet sted i nyhetsbrevet.

90 % av oss som får føflekkreft får det på grunn av sol-
skader. Mange av oss viste ikke bedre. Det får vi ikke gjort 
noe med, men vi kan gjøre det vi kan for å informere andre 
om solvett. Vi trenger fremdeles frivillige til solvett prosjek-
tet på Oslo Lufthavn Gardermoen 5. 7. juli. Bli med da!
På landsmøte i april gikk Roy Arne Nilsen ut av styret. Vi 
takker ham for god innsats gjennom mange år. Vi har fått 
inn Dag-Vidar Nilsen som nytt varamedlem. Velkommen til 
deg!

Jeg ønsker dere en riktig god sommer,
og husk solvett!

Med vennlig hilsen Kari Anne Fevang

Navnebytte

På landsmøtet i april byttet vi navn til Melanomforeningen. 
For noen oppleves det fremmed og vanskelig, men vi 
håper at det går seg til etter hvert. Navnet favner bredere 
enn det gamle Føflekkreftforeningen. Noen får sykdom fra 
noe som aldri lignet en føflekk, men kanskje mer en mørk 
jevn klump (nodulært melanom). Noen få får også syk-
dom i øyet (uveal melanom), i slimhinner, under føtter og 
hender og på negler. Melanomnavnet omfatter alle disse 
diagnosene.
Det tar nok tid før melanom blir så godt kjent som diabe-
tes i stedet for sukkersyke. Og husker du hva som ble kalt 
fallesyke?
   ------
Brukermedvirkning
Forfatter: Anne Cathrine Schneider (medlem)

Hei alle medlemmer.

Når det i disse dager stormer som verst i kampen
for adjuvant behandling, er det en stor glede å kunne 
fortelle at det i hvertfall er fokus på oss som pasienter og 
vår sykdom ved Institutt for kreftforskning på Radiumhos-
pitalet. Det er per idag flere både pågående og planlagte 
studier for melanomforskning.
I den forbindelse er det opprettet et rådgivendepanel, 
et brukerpanel. Brukerpanelet møter representanter fra 
ulike avdelinger og felt innen kreftforskning som patologi, 
tumorbiologi, strålingsbiologi, celleterapi og utprøvingsen-
heten .
Formålet er at vi som brukere/pasienter tar stilling til kon-

Noen ganger glemmer vi hvem brukeren er. Kilde: @headinthebooth
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krete spørsmål og ulike etiske problemstillinger samtidig 
som vi får et oppdatert innblikk i hva som rører seg på 
forskningsfronten. Vi vil også kunne komme med innspill 
på hva det er ønskelig at det forskes på, altså hvilke for-
ventninger vi har til forskerne.
Våre svar, erfaringer, historier og tilbakemeldinger vil for-
håpentligvis kunne gjøre forskningsprosjektene mest mulig 
relevante, bedre og skreddersydde.
Vi er 3 medlemmer fra foreningen som sitter i dette 
brukerpanelet: Kari Anne Fevang, Wenche Grimstad og 
Anne-Cathrine W. Schneider. Det er lagt opp til 2 møter i 
året.
Selvom det i første omgang er snakk om prekliniske 
studier, er det godt å kunne fortelle dere at det er mange 
flinke forskere innen melanom, som i likhet med oss, har et 
inderlig ønske om å ta knekken på denne styggedommen. 
Forhåpentligvis kan resultatene av stadig ny forskning 
brukes til å designe nye kliniske studier, og jeg vil avslutte 
med å si at det er mye spennende på gang!
   ------
Betraktninger fra ASCO juni 2019
Forfatter: Kari Anne Fevang (styreleder)

ASCO er verdens største kreftkonferanse og er enormt, 
det er helt umulig å få med alt som skjer.
For oss som er opptatt av melanom/føflekkreft var det in-
gen kjempestore nyheter. Likevel er det mye nyttig å lære.

Stråling av hele hjernen som forebyggende tiltak etter å ha 
fjernet melanomsvulst i hjernen gir ikke økt overlevelse. 
Dette viste en studie som onkolog på OUS, Kari Dolven 
Jacobsen var med på. Det å finne ut at noe ikke virker er 
også viktig – dermed blir man ikke satt på en behandling 
som ikke gir effekt.
 
Det er nå meget tydelig at «forebyggende» (adjuvant) 
behandling etter fjerning av føflekkreft i lymfeknuter har 
noe for seg. På ASCO kom det fram tall som viser at 
det gir lengre overlevelse (OS) og lengre tid til tilbakefall 
(RFS) i sykdommen når man får immunterapimedisinen 
ipilimumab (forkortet ipi, merkenavn Yervoy®) i forhold til 
interferon.

Nå er det ikke så aktuelt å bruke ipilimumab lengre. Den 
gir generelt alvorligere bivirkninger i forhold til nivolumab 
(forkortet nivo, merkenavn Opdivo®), og pembrolizumab 
(forkortet pembro, merkenavn Keytruda®). Men for nivo 
og pembro startet studiene senere, og tallene er derfor 
ikke modne nok. Det betyr i klar tale – det har ikke dødd 
nok pasienter ennå.

Det er dessverre slik at immunterapi ikke virker på alle 
svulster. For melanom eller føflekkreft sier statistikken 
at det har effekt på 40 % når man får en medisin (mo-
noterapi) og 65 % når man bruker to typer samtidig. Det 
kalles kombiterapi. Dette er tall hentet fra Steinar Aamdals 
postAsco presentasjon.

En ting å merke seg for norske pasienter er at per nå er 
kombinajonsbehandlingen med ipi og nivo bare godkjent 
i norske offentlig sykehus i 1.linje. Så hvis det er aktuelt å 
starte på immunterapi så spør legen din om kombiterapi 
er aktuelt for deg. Får du det ikke som første behandling 
kan du miste muligheten.

Det er mye snakk om biomarkører, for å kunne forutsi 
om en behandling virker eller ikke. Det forskes også på 
hvordan man kan gjøre kalde svulster varme: Hva kan 
man endre i miljøet i svulsten for at immuncellene skal få 
gjort jobben sin? Nye behandlingsformer for uveal me-
lanom, eller føflekkreft i øyet, er noe vi venter spent på. Et 
abstrakt viste noe positiv respons på kombo opi-nivo, men 
dessverre ikke det store gjennombruddet vi ønsker oss. 

ASCO er også en god arena for møter. «Alle» er der. 
Jeg hadde møter med onkologer, legemiddelfirmaer 
og andre pasientorganisasjoner. Det er veldig nyttig!

Styreleder Kari Anne Fevang 
på ASCO, verdens største kreft-
konferanse, som årlig avholdes 
i Chicago, USA.
Foto: Kari Anne Fevang.

Melanoma Patient Network 
Europe var på konferansen 
med 4 deltakere: Violeta 
Astratinei, Bettina Ryll og 
Kari Anne Fevang, i tillegg 
til Gilliosa Spurrier-Bernard 
(ikke på bildet).
Foto: Privat.
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T-celle terapi og malignt melanom
Forfatter: Dr. Anna Winge-Main, Overlege og fagansvar-
lig melanom

I desember 2018 gav Helse SørØst støtte til et me-
lanom-forskningsprosjekt som skal gå over 6 år. Vi er 
stolte over å ha fått full støtte og veldig glade for at vi 
kan komme i gang med så spennende forskning rettet 
mot melanom. For meg innebærer det at 50% av tiden 
min de neste 6 årene vil bli brukt på dette forskningspro-
sjektet og det kommer til å bli min doktorgrad.

Dette blir et flott samarbeid mellom Radiumhospitalet; 
meg (som PhD kandidat), Seksjon for celleterapi; Else 
Marit Inderberg (hovedveileder, ledende innen celletera-
pi og primus motor for å få i gang prosjektet), Avdeling 
for tumorbiologi ; Gunhild Mælandsmo (biveileder og 
ekspert på biologi og spredning av kreft) og Universi-
tet i Oslo/Radiumhospitalet/andre forskningsgrupper;  
Åslaug Helland (biveileder og en av  Norges fremste, 
kliniske kreftforskere). Litt av et «Dream Team» mener 
nå jeg! Hensikten vår: Å studere om T-celleterapi kan gi 
trygg behandling og økt behandlingseffekt hos pasienter 
med malignt melanom.

For de fleste andre enn Else Marit (Inderberg) og resten 
av gjengen på Celleterapi-lab’en er dette meget kom-
plisert. Jeg skal allikevel forsøke å beskrive det så godt 
jeg kan:

Vi vil teste Radium 4 (utviklet på Radiumhospitalet, der-
av navnet, den er IKKE radioaktiv), en T-celle reseptor 
vi mener kan styrke T-cellenes kreftdrepende egen-
skaper mot malignt melanom. Reseptoren er funnet 
gjennom tidligere forskning i melanom cellelinje-studier. 
Den retter seg mot et visst mål; telomerase. Telome-
rase (hTERT) er et enzym som er overrepresentert i 
kreftceller sammenliknet med normale celler. Telomera-
se forlenger DNA ved celledeling og kan dermed sikre 
at cellen aldri «går tom» og dør når DNA-tråden blir for 
kort, men lever «evig».  Radium4 retter seg også mot 
en viss type celler, en MHC klasse II type; HLA-DP. Ved 
å rette den mot MCH klasse II unngår vi å angripe telo-
merase i friske celler, de er så å si alle av MHC klasse I 
type.

T-celleterapi går ut på å bruke pasientenes egne 
T-celler for å angripe kreft. Dette er jo også prinsip-
pet bak dagens immunterapi med PD-1 hemmere og 
CTLA4-hemmere. Men, med T-celle terapi gjør man be-

handlingen mer persontilpasset. Man tar ut en pasients 
egne T-celler, setter på en T-celle reseptor (TCR) og når 
T-cellene har tatt opp denne reseptoren gir man T-cel-
lene tilbake til pasienten. Vi kommer også til å fokusere 
på CD4-cellene og ikke CD8. Sistnevnte er cellene som 
i størst grad går til kreftcelle-angrep, men selv om CD4 
cellene er dårligere kreftdrepere direkte, kan de til gjen-
gjeld aktivere mange andre deler av immunsystemet slik 
at immunresponsen blir større og bredere.
      =>

Faktaboks:
T-celler er en av tre hovedtyper lymfocytter. De 
to andre er B-celler og naturlige dreperceller 
(NK-celler, natural killer cells). Lymfocytt er en 
undergruppe av hvite blodceller (leukocytter), som 
spiller en avgjørende rolle i immunsystemet. De er 
hovedansvarlige for kroppens evne til å beskytte 
seg selv mot kroppsfremmede inntrengere, som for 
eksempel bakterier og virus.
Reseptor er et bindingssted for signalmolekyler 
i cellemembranen eller inne i cellen. Reseptorer 
i vanlig forstand er proteiner. De har en kjemisk 
struktur som gjør at de spesifikt binder spesielle 
signalmolekyler, som for eksempel hormoner, anti-
gener og så videre. Når signalmolekylet  binder seg 
til sin reseptor, forandrer denne form og dermed 
sine strukturelle og kjemiske egenskaper.

Dr. Anna K. Winge-Main, spesialist i onkologi, overlege 
med fagansvar for malignt melanom ved Avdeling for 
kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF
Foto: Oslo Universitetssykehus.
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Faktaboks:
Immunterapi med PD-1 hemmerne pembrolizumab 
(Keytruda®) og nivolumab (Opdivo®) er i dag godkjent 
i Norge for behandling av malignt melanom med spred-
ning. Pembrolizumab og nivolumab er antistoffer (en type 
humant protein) som virker mot kreftceller ved å hindre 
dem fra å binde seg til, og aktivere, PD-1 (et molekyl i 
kroppen). Dersom kreftcellene binder seg til PD-1 vil det 
hemme immunforsvaret. Pembrolizumab og nivolumab 
hjelper derfor kroppen med å reaktivere immunforsvaret 
og til å bekjempe kreftcellene.
CTLA-4 (Cytotoksisk T-lymfocytt antigen- 4) og PD-1 (pro-
grammed cell death-protein 1) går begge under betegnel-
sen «checkpoint inhibitors» eller det vi kaller immunterapi. 
Kreftceller produserer antigener som immunsystemet 
bruker for å identifisere dem. Disse antigenene kjennes 
igjen av antigenpresenterende celler som presenterer dem 
for cytotoksiske T-lymfocytter (CTL) i lymfeknuter. Ved 
hjelp av disse antigenene kan T-lymfocyttene gjenkjenne 
kreftcellene og ødelegger dem. De antigenpresenterende 
cellene presenterer sammen med antigenene også et 
hemmende signal. Dette signalet binder seg til en resep-
tor, cytotoksisk T-lymfocytt-assosiert antigen 4 (CTLA-4), 
og slår av den ødeleggende (cytotoksiske) reaksjonen 
og dermed overlever kreftcellen. Ipilimumab (Yervoy®) 
er et humant monoklonalt antistoff mot CTLA4, som slår 
av denne hemmende mekanismen og lar T-lymfocyttene 
fungere. Ipilimumab har i studier vist økt overlevelse.

Jeg skulle ønske jeg kunne tilby denne behandlingen til 
pasienter allerede fra høsten av. Dessverre er det ikke 
mulig. Vi kommer til å starte med cellelinjer i laboratoriet 
og når vi ser gode og trygge responser der beveger vi oss 
over til mus. Da gjentar vi forsøkene der og er helt sikre 
på at det er trygt og uten alvorlige bivirkninger før vi kan 
gå i gang med en fase I studie hos pasienter. Vi har laget 
en stram plan og trukket prosjektet over 6 år (i stedet for 3 
år fulltid) for at dette skal bli mulig.

Vi ønsker at Brukerpanelet for melanom skal være in-
volvert i prosjektet slik at de er informert om pågående 
forskning i landet innen melanom og kan svare på even-
tuelle spørsmål vi måtte ha til pasientgruppen relatert til 
forskning og studie innen deres diagnose. Og vi må ha 
sendt søknad til REK og Personvernombud for å få god-
kjenning for dette.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å si at jeg er lei meg 
for at jeg fra høsten av vil være borte fra mine pasienter 
halvparten av tiden. Samtidig er jeg rørt over støtten og 

«thumbs up» flere av pasientene mine har gitt meg når 
jeg har forklart hvorfor de ikke ser meg, men en vikar til 
neste time på poliklinikken. Det vil nok ta rundt 5 år før 
dette evt. kan bli tilbud pasienter med melanom, men 
dette er et utrolig spennende konsept vi som skal i gang 
med synes er veldig lovende!
   ------
Adjuvant behandling

Melanomforeningen har jobbet mye for godkjenning av 
forebyggende behandling. Det burde ha vært godkjent 
i Beslutningsforum i vinter. Det er forkastelig at denne 
medisinen som kunne ha reddet flere liv ved å bli brukt 
tidligere ikke blir godkjent. Det er en tung sak for folk å 
forstå, og ikke lett å selge inn til mediene, men vi gir oss 
ikke. Dette er viktig!

Signy Jaatun, 
Kari Anne 
Fevang, Espen 
Halvorsen. 
Foto: Privat.
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MedlemTone Skajaa Rye har ledet gruppen som har laget 
brev til Høie og Beslutningsforum. Takk for  den flotte 
jobben dere har gjort. Du kan lese brevet på melanom.no.

Fredag 21.juni møtte 3 representanter fra Melanom-
foreningen stortingspolitiker Tuva Moflag. Hun sitter i 
helse og omsorgskomiteen. Vi fremførte våre synspunkt 
og frustrasjon over manglede godkjenning av adjuvant 
behandling og systemet med nye metoder. Hun hørte på 
oss og vi diskuterte i en halv time. Hun vil sende inn et 
spørsmål til helseministeren for oss.

Vi må jobbe fra så mange kanter som mulig med denne 
viktige saken. Det har medlem Sven Erik Martens også 
gjort. Via hans kontakt med stortingsrepresentant Åslaug 
Sem-Jacobsen har vi også fått stilt et spørsmål til helsemi-
nister Høie. Svaret vil bli publisert på denne siden så fort 
det er tilgjengelig:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/
Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?-
qid=76558
Vi har et sterkt håp om at saken kommer på agendaen 
i beslutningsforum i slutten av august. Dessverre er det 
ikke sikkert at vi får godkjenningen vi venter på. De andre 
skandinaviske landene fikk tilgang til behandlingen i 2018. 
De samme medisiner som vi bruker  
Følg med på facebook siden og også i den lukkede grup-
pa for oppdatert info.
   ------
Kurs for nye likepersoner
Forfatter: Hege Schultz Eilertsen (styremedlem)

Fem pasientforeninger; CarciNor, Profo, Sarkomer, Norsk 
MO-forening og Melanomforeningen, arrangerte kurs 
for nye likepersoner på Lillestrøm 9. og 10. mars. Totalt 
30 personer deltok på kurset hvorav 8 var fra Melanom-
foreningen. Det var to dager med variert innhold hvor 
deltakerne fikk både informasjon om likepersonstjenesten 
i den enkelte forening og hva det vil si å være likeperson. 
Marie Storjord, psykiatrisk sykepleier og veileder, stod for 
den faglige biten. Storjords foredrag Å være hjelper inn-
bød til både faglig påfyll og gruppearbeid. På landsmøtet i 
april ble Melanomforeningens nye likepersoner godkjent. 

Marie Storjord, psykiatrisk sykepleier og veileder, stod 
for den faglige biten. Storjords foredrag «Å være hjel-
per» innbød til både faglig påfyll og gruppearbeid. På 
landsmøtet i april ble Melanomforeningens nye likeper-
soner formelt godkjent. Velkommen skal dere være!
   ------

   ------
Landsmøtet 2019
Forfatter: Hege Schultz Eilertsen (styremedlem)

Hotell Klubben og Tønsberg var rammen for årets 
landsmøte i Melanomforeningen. Cirka 60 deltakere 
hadde funnet veien til Tønsberg den første helga i april. 
Nydelig vårvær skapte en fin ramme rundt landsmøtet.

Årets høydepunkt var motivasjonsforedrag ved Elin 
M. Jakobsen, og faglig seminar ved overlege Anna K. 
Winge-Main, overlege ved Radiumhospitalet, og én av 
to fulltids melanomleger. 
Winge-Main holdt foredrag om hvordan man blant annet 
kan forutse hvilke pasienter som har effekt av en gitt 
behandling, hvordan resistans mot immunterapiene opp-
står og hva som blir neste paradigme innen behandling 
av føflekkreft.      =>

Melanomforeningens nye likepersoner. Foto: Hege Schultz Eilertsen.

Foredragsholder Marie Storjord. Foto: Hege Schultz Eilertsen.

Tønsberg. Foto: Hege Schultz Eilertsen.
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Jakobsen holdt et inspirerende foredrag om hvordan man 
kan bruke kognitive teknikker for å mobilisere og bygge 
egen mental styrke når man møter på utfordringer i livet.

I tillegg til foredragene fortalte Kristian Øye sin pasient-
historie og Anders Råve fortalte om sine erfaringer som 
pårørende.

Hotell Klubben. Foto: Hege Schultz Eilertsen.

Bernhard Grønnevik, kommunikasjonsrådgiver fra NAV 
Vestfold og Telemark, snakket om arbeidslivet etter kreft. 
Innledningsvis snakket Grønnevik om brukermedvirkning 
både på individ-, system- og tjenestenivå. Et av hoved-
målene til NAV er bedre brukermøter. Deretter snakket 
han om hvilke tiltak NAV har for å bistå personer med å 
beholde eller skaffe arbeid.

Styret hadde et egen bolk med tittelen «Bli engasjert» 
i håp om å engasjere flere medlemmer til å bidra med 
ulike oppgave. Det være seg å bidra med pasienthistorie 
i media, stå på stand på hudkreftdagen eller bidra på 
fotballskole. I etterkant av landsmøtet har flere meldt seg 
til ulike oppdrag.

På årsmøtet søndag ble det vedtatt navneendring fra 
Føflekkforeningen til Melanomforeningen. 
Selv om det faglige stod i fokus, ble det også god tid til 
sosialt samvær.

Takk til alle medlemmer og samarbeidspartnere som 
bidro til en lærerik og hyggelig samling. Vi gleder oss 
allerede til neste års Landsmøte!
   ------
EADO 2019
Forfatter: Mari Sandvold (sekretariatsleder)

Som relativ fersk i Melanomforeningen, var det svært 
nyttig å bli sendt til EADO for litt opplæring. Den 15. 
European Association of Dermato-Oncology (EADO) 
kongressen ble holdt i Paris i april. Som navnet sier var 
det ikke bare føflekkreft/malignt melanom, men også 
andre hudkreftformer som var temaet. Melanoma Pati-
ent Network Europe (MPNE) hadde et eget opplegg for 
pasientforeningene som deltok på kongressen (EADO 
QuickStart). Vi utsendte fra pasientforeningene hadde 
eget introduksjonsmøte i forkant, gjennomgang av pro-
grammet og ikke minst oppsummeringsmøter i etterkant. 
Alt under kyndig veiledning av Bettina Ryll, Gilliosa 
Spurrier-Bernard, Violeta Astratinei og Fredrik Östman. 
Denne typen opplegg er gull verdt for alle deltakere på 
en medisinsk faglig kongress som ikke selv er utdannet 
helsepersonell innen malignt melanom. Tusen takk for 
at jeg fikk delta!

Under middagen lørdag kveld underholdt visesanger 
Louis Jacoby. Foto: Hege Schultz Eilertsen.

Pasientforeningene var godt synlige på EADO med våre signalgrøn-
ne MPNE-kortholder-bånd!
Foto: Privat.
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Hudkreftdagen 2019

I regi av Melanomforeningen, Hudlegeforeningen og Kreft-
foreningen markeres Hudkreftdagen i mai hvert år, og i år 
var markeringen den 22. mai.

Kvelden før inviterte vi pasienter, pårørende og alle andre 
interesserte til en fagkveld i Oslo. Noen av de fremste 
ekspertene kom og foreleste for oss, og alt ble streamet 
direkte for medlemmer av den lukkede gruppen vår på Fa-
cebook. Styreleder Kari Anne Fevang ønsket velkommen. 
Deretter gikk overlege Anna K. Winge-Main ved Radi-
umhospitalet gjennom gjeldende behandlingsregime for 
malignt melanom. Forsker Trude Eid Robsahm fra Kreftre-
gisteret presenterte tall for hudkreft generelt i Norge, og 
gikk nærmere inn på økningen i forekomsten av malignt 
melanom. Fagdirektør Lill Tove Nilsen ved Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet, gikk gjennom nasjonal UV- 
og hudkreftstrategi, og hvordan vi kan bruke den til å 

forebygge melanom. Til slutt fortalte medlem Anne-Cath-
rine Westgaard Schneider en sterk pasienthistorie.

På selve Hudkreftdagen den 22. mai hadde Melanom-
foreningen stand på 15 ulike plasser i landet, hvor våre 
medlemmer fortalte om solvett og delte ut solkremprø-
ver og brosjyrer. Tusen takk til alle som engasjerte seg, 
og tusen takk til våre samarbeidspartnere. På årets 
hudkreftdag lanserte også Kreftforeningen sin #bare-
blid-kampanje, med fokus på å få ned solariumsbruken!

Noen av våre mange frivillige som stilte opp på Hudkreftdagen, 
blant annet på Hønefoss, i Ålesund, Molde, Skien og Tromsø.
Alle foto: Privat.
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Solvettkampanje på Gardermoen

Vi gjentar skusessen fra i fjor! Den 5.-7. juli skal Melanom-
foreningen stå på stand på Gardermoen. Denne helgen 
er starten på fellesferien og mange solsultne nordmenn 
reiser til feriedestinasjoner i sydlige strøk. Vi vil dele ut 
brosjyrer og boka «Solferien» fra Kreftforeningen. Sist-
nevnte er en glimrende samtalestarter for å få barna i tale. 
På en gjenkjennelig måte forteller den om voksne som 
kanskje ikke alltid er like flinke til å huske på å smøre seg.
Denne typen informasjonsarbeid er viktig for å forebygge 
føflekkreft . I fjor ble det estimert at rundt 10 000-15 000 
reisende fikk med seg budskapet fra Melanomforeningen 
de dagene vi hadde stand på Gardermoen.

Vi har fortsatt noen ledige vakter den 5.-7. juli, og har du 
lyst til å bidra til foreningens arbeid trenger vi din hjelp. 
Deltakere får dekket transport til/fra Oslo og måltider, 
adgangskort til flyplassen og spennende mulighet å møte 
tusen reisende. 

Ta kontakt med oss om du vil være med i år eller vite mer 
om arrangementet!

Fra standen vår på Gardermoen sommeren 2018. Foto: Privat.
   ------
Tine Fotballskoler sommeren 2019

Melanomforeningen har inngått et samarbeid med Norges 
Fotballforbund om å sende ut solkremprøver og brosjyrer 
til utvalgte fotballskoler. Disse blir lagt i sekkene som blir 
utlevert til deltakerne. Melanomforeningen har også laget 
egen presentasjon for trenerne, om hvordan de kan være 
gode forbilder for ungene når det gjelder solvett på banen.

Vi har vært så heldige å få medlemmer til å stille opp 
som frivillige på fotballskolene til IK Grane Arendal 
Fotball, Eik-If Tønsberg, Spjelkavik IL, Fotballskole 
Skjold og Øvrevoll Hosle IL. Disse fotballskolene har fått 
tilsendt brosjyrer og solkremprøver. I pausen midt på 
dagen vil de frivillige gå rundt og snakke med barna om 
solvett og tilby de solkrem.
   ------
Sommerferie for sekretariatet

I perioden 24. juni til 16. august (f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 
33) er sekretariatet ikke like tilgjengelig. Men vi streber 
på å svare de som tar kontakt så fort det lar seg gjøre. 
Sekretariatsnummeret (977 35 355) er stengt, men 
ta eventuelt direkte kontakt med styreleder Kari Anne 
Fevang på 908 86 009.

   ------
Nyhetsbrev fra Melanomforeningen sendes til alle med-
lemmer per e-post. Ønsker du ikke å motta nyhetsbre-
vet, ta kontakt med oss på e-post: post@melanom.no

Ansvarlig redaktør: Kari Anne Fevang, styreleder
Redaktør: Mari Sandvold, sekretariatsleder

Følg oss på

http://melanom.no/

https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/


