
 

 

 
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING FOR 2019 
 

 
I tillegg til at også foreningens femte driftsår har vært et aktivt år vedtok 
 foreningen, på landsmøte, å skifte navn til Melanomforeningen. Foreningen 
 har fortsatt å vokse og hadde ved utgangen av året 535 betalende 
 medlemmer– en økning på 31 fra året før. 
 
Melanomforeningen har i 2019 jobbet politisk med saker som er viktige for 
 foreningen: 

• Solvett og bevisstgjøring om egen hud i opplæringen på barne- og ungdom- og 
videregående skole.  

• Arrangert bevisstgjøringskampanje om viktigheten av beskyttelse mot solen ifm. 
Norges Fotballforbunds Fotballskole som arrangeres i samarbeid med Tine. 

• Forby kommersiell drift av solarier i Norge. Dette har allerede blitt gjort i utsatte land 
som Australia og Brasil. Kortsiktig vil vi arbeide for at det innføres forbud mot 
solariumsreklame og økt kontroll av solariumsvirksomheter.  

• MVA-fritak for solkrem med faktor 30 eller mer. 
• Vært aktiv på Stortinget ifm. debatten rundt innføringen av kurativ tilleggsbehandling 

(adjuvant behandling). 
• Vært aktiv i høringsrunden rundt Stortingets vedtak om lov-fastsettelse av ordningen 

Beslutningsforum. 
 
Foreningen er aktiv som brukermedvirkere innenfor NAV, helse og forskning. 
  
 

Hovedstyremøter 
 

Hovedstyret har i 2019 gjennomført 9 styremøter, hvorav 2 ble avholdt i sammenheng med 
landsmøte på Klubben Hotell, Tønsberg i april. Styret har hatt 1 møte i forbindelse med 
likepersonkurs og likepersonsamling på Scandic Lillestrøm. Utover dette har de i styret som 
har hatt muligheten vært samlet 3 ganger i Oslo. De resterende 3 møtene har vært avholdt 
som videokonferanser.  
 
Styret har etter landsmøte 2019 bestått av: 
Styreleder    Kari Anne Fevang 
Nestleder     Espen Halvorsen 
Styremedlem    Magnus Dale 
Styremedlem    Anna Kristina. Lejdelin 
Styremedlem    Hege Schultz Eilertsen     
Varamedlem    Dag-Vidar Nilsen 
Varamedlem    Jacob Thomas Staib 
Fagmedlem    Anna K. Winge-Main 
 
 

Legally signed by 
Magnus Sletmoe Dale
26.05.2020

Legally signed by 
Espen Halvorsen
27.05.2020

Legally signed by 
Hege E Schultz Eilertsen
27.05.2020

Legally signed by 
Jacob Thomas Christian-Fredrik Staib
28.05.2020

Legally signed by 
Kari Anne Fevang
29.05.2020

Legally signed by 
Dag-Vidar Nilsen
03.06.2020

Legally signed by 
Anna Katharina Winge-Main
05.06.2020

Legally signed by 
Anna Kristina Lejdelin
05.06.2020



 

 

Landsmøte / Årsmøte 
 

Landsmøtet i 2019 ble avholdt på Klubben hotell i Tønsberg 5.-7. april 2019. Foruten det 
formelle årsmøtet for Melanomforeningen og godkjenningssamtaler med nye likepersoner 
var det også et interessant faglig program for deltakerne:  
 

· Heidi Brorson, Avdelingsleder i Kreftforeningen overrakte hilsen fra Kreftforeningen. 
· Kjerstin Fjeldstad (stilte med vikar), Seniorrådgiver i NAV holdt foredraget «Kreft og 

Arbeidsliv». 
· Anna K. Winge-Main, Onkolog ved Oslo Universitetssykehus holdt foredraget 

«Melanombehandling i dag og i Fremtiden»  
· Elin Maageng Jacobsen, Motivator holdt foredraget «Bygg din mentale styrke». 
· Anders Råve fortalte sin pårørendehistorie.  
· Kristian Øye fortalte sin pasienthistorie. 
· Det ble også avsatt tid til gruppearbeid for medlemmene der fokuset var å bli 

engasjert i Melanomforeningen. 
· I tilstøtende arealer til foredragssalen var det satt opp «stands» der våre 

samarbeidspartnere kunne informere og fortelle om hva de jobber med. Mang en 
deltakere fikk gode tips om beskyttelse mot solen. 

 
Det var totalt 63 deltakere på landsmøtet, inkludert medlemmer og andre inviterte. På 
årsmøtet deltok 36 stemmeberettigede medlemmer og 3 med fullmakt. 
 

 
Tilknytning til Kreftforeningen 

 
Melanomforeningen er en av 17 pasientforeninger som er tilsluttet Kreftforeningen. Takket 
være den økonomiske støtten fra Kreftforeningen, har Melanomforeningen hatt mulighet til å 
fortsette arbeidet for føflekkreftrammede i 2019. 
 
Vi har et veldig godt samarbeid på flere plan med Kreftforeningen. Vi samarbeider om 
gjennomføringen av Hudkreftdagen, der også Hudlegeforeningen er en positiv 
samarbeidspartner. Vi har vært aktive, med både skriftlige bidrag og deltakelse i møter, i 
Kreftforeningens arbeid for å etablere en ny strategi. Strategien ble vedtatt på 
Kreftforeningens representantskapsmøte i desember 2019. 
 
 

Økonomi 
 

Foreningen har i 2019 et resultatmessig overskudd på kr. 651 385. Egenkapital i foreningen 
er på kr. 1 895 706 og omløpsmidler pr. 31.12 er kr. 2 036 690. 
Våre viktigste inntektskilder er støtten fra Kreftforeningen, Bufdir og kontingentinntekter, samt 
kommersielle sponsorer. Vi mottok også støtte fra landets helseregioner på til sammen kr. 41 
000.  
 
Vi forventer å fortsette økningen av medlemsmassen i 2020, og derav også 
kontingentinntektene. Melanomforeningen får også i 2020 en betydelig støtte fra 
Kreftforeningen. Retningslinjene for hvordan støtten fra Kreftforeningen er f.o.m 2020 lagt 
noe om. 
 
I 2018 ble Melanomforeningen godkjent av Bufdir for støtte. Også Bufdirs retningslinjer for 
tildeling er endret de siste årene. 
 



 

 

Vi har mottatt støtte fra legemiddelselskapene MSD, Novartis, Bristol-Myers Squibb og 
Roche. Disse har bidratt med støtte til annonsering på hjemmesiden og støtte til landsmøte 
vårt i april samt et temamøte.  
 
Som følge av at foreningen har ansatt en sekretariatsleder i 50% stilling og at vi leier et 
lokale til sekretariatet har foreningens kostnader økt. 
 
 

Minnegaver og donasjoner 
 
Foreningen har mottatt kr 148 470 i gaver. Vi takker varmt for disse. Foreningen er godkjent 
for skattefritak for gaver. Giver må oppgi personnummer til foreningen slik at dette kan 
meldes inn. 
Vi mottok minnegaver i 2019 på tilsammen 32.700,- NOK. 
 
Foreningen fikk på plass Facebook-donasjoner helt på slutten av 2018. Vi oppfordrer til 
innsamlingsaksjoner gjennom egne Facebook-profiler. Gaver derfra går til driftskonto.  
 
 

Informasjon 
 

Melanomforeningen har i 2019 sendt ut 3 nyhetsbrev til alle medlemmer per e-post på. Her 
har vi informert om aktiviteter og nyheter. Nyhetsbrevet har vi også publisert på våre 
hjemmesider.  
 
Foreningens hjemmeside www.melanom.no er en viktig kanal, for både eksisterende og nye 
medlemmer, som gir mulighet for pasienter, pårørende og andre interesserte til å orientere 
seg om arbeidet til Melanomforeningen. Nettsiden er en viktig arena for påmelding til 
arrangementer og innmelding av nye medlemmer. 
 
Antall følgere på Melanomforeningens Facebook er godt over 3000. Facebook ser ut til å 
være et godt verktøy for å få ut informasjon. Vi oppfordrer medlemmene til å dele saker og 
invitere venner til å like siden. 
 
Vår lukkede Facebook-gruppe der pasienter og pårørende har mulighet til å utveksle 
erfaringer og støtte hverandre, fungerer også godt. Administrator på siden, Mette F. Sørsdal 
gjør et veldig flott arbeid med å følge opp forespørsler om medlemskap og følger innlegg. 
Gruppen fikk mange nye medlemmer i 2019 og steg fra 252 i desember 2018 til 352 
medlemmer 31.12.19. 
 
Foreningen arrangerte også i juli 2019 en vellykket solvettkampanje på Gardermoen. Vi 
endret litt på fjorårets pamflett, og trykket denne opp igjen. Flere tusen eksemplarer ble delt 
ut i løpet av 3 dager. Vi har etablert et forhold til aktørene på Gardermoen og regner med at 
slike kampanjer blir en tradisjon i årene som kommer. 
 
En annen kampanje som vi også håper blir en tradisjon er samarbeidet om informasjon rundt 
forebygging og solvett med Norges Fotballforbund og Tine på en del av deres fotballskoler. I 
2019 sendte foreningen ut pamfletter og solkremprøver til fem fotballskoler. Disse ble lagt i 
sekken til alle deltakerne. Foreningen laget også en egen presentasjon om solvett på 
fotballbanen som Norges Fotballforbund sendte ut til alle fotballskolene. På tampen av 
skoleferien fikk vi også til et samarbeid med Norway Cup. Alle dommerne fikk utdelt 
solkremprøver, og det ble opplyst om solvettreglene på infomøtet. 
 



 

 

På slutten av året trykket vi opp 180.00 nye pamfletter som vi sendt ut til 950 fastlegekontor i 
landet. Alle kontorene fikk 200 pamfletter til utdeling til pasienter. I forsendelsen ble det 
vedlagt et skriv med informasjon om foreningen. 
 
Til bruk for medlemmer, pasienter, pårørende, andre spesielt interesserte, og til utdeling hos 
leger m.m. har vi brukt den store informasjonsbrosjyren fra desember 2016. Her finner man 
grundig kvalitetssikret informasjon om malignt melanom. Vi er nå tomme for denne brosjyren 
og vurder om vi skal lage en ny alternativ brosjyre eller lage et nytt opplag av den 
opprinnelige. 

 
 

Interessepolitisk arbeid 
 

I 2019 ble det lagt ned vesentlig arbeid fra både styret og medlemmer for å få godkjenning av 
forebyggende (adjuvant) behandling. Melanomforeningen sendte brev til både helse- og 
omsorgsminister Bent Høie og Beslutningsforum for nye metoder. I juni hadde tre 
representanter fra foreningen et møte med stortingsrepresentant Tuva Moflag. Gjennom 
både henne og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen har Melanomforeningen fått stilt 
spørsmål direkte til helseministeren. Både spørsmålene og svarene er publisert på 
stortinget.no. Adjuvant behandling ble endelig godkjent for bruk ved offentlige sykehus i 
Norge etter vedtak av Beslutningsforum den 26. august 2019. 
 
På senhøsten kom regjeringen med et forslag om å lovfeste systemet for nye metoder 
(Beslutningsforum), og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Melanomforeningen, 
sammen med Kreftforeningen og andre pasientforeninger, var kritiske til forslaget. Felles er 
at vi alle er opptatte av pasientenes krav om en til enhver tid best mulig behandlingsform. 
Også i dette arbeidet engasjerte mange medlemmer seg. Melanomforeningen sendte inn 
sine kommentarer før behandlingen i Stortinget. Til tross for at opposisjonen var kritiske til en 
lovfesting før en evaluering, ble lovforslaget vedtatt i Stortinget den 13. desember 2019. 
 
Viktige saker i 2020 er å få godkjent ipi-nivo for alle behandlingslinjer. Per dags dato er det 
kun godkjent for første linje. I tillegg ønsker Melanomforeningen å få inn regelmessig MR 
undersøkelse for stadium IV pasienter i retningslinjene for oppfølging. MR av hodet er viktig, 
da 30-40% av stadium IV pasienter får spredning til hjernen på et eller annet tidspunkt. 

 
 

Likepersonarbeid 
 

Likepersonarbeidet er en viktig satsing for Melanomforeningen. Styremedlemmene Jacob 
Thomas Staib og Anna Kristina Lejdelin er ansvarlig for likepersontjenesten. Anna Kristina 
overtok for Hege Schultz Eilertsen etter årsmøtet 2019. Det er også etablert en 
likepersontjeneste i samarbeid med to medlemmer fra PROFO i Vågan kommune som 
gjennomfører regelmessige møter. Foreningen deltok på likepersonkurs 9.-10. mars der 11 
nye likepersoner ble skolert og sertifisert.  
 
Ved utgangen av 2019 hadde vi 22 aktive likepersoner, som deltar på Vardesentre, og har 
direkte kontakt med pasienter og pårørende på nett eller personlig. 
I løpet av 2019 hadde foreningens likepersoner 378 registrerte likepersonsamtaler med 
pasienter og pårørende. 
Foreningen har som nevnt en Facebookside der våre likepersoner følger med og fanger opp 
likepersonsamtaler. 
Våre likepersoner kan nås per e-post på likeperson@melanom.no. Vi tar gjerne forslag til 
hvordan gjøre likepersontjenesten mer tilgjengelig. 
 
 



 

 

Hudkreftdagen 
 

Melanomforeningen var sentral i markeringen av denne årlige merkedagen. Takket være 
stort engasjement blant våre medlemmer var foreningen representert på 15 stands fra 
Tromsø i nord til Ålesund i vest og Skien i sør, og i en rekke intervjuer og medieinnslag 
landet over. 

Med på laget var også Kreftforeningen, leger, sykepleiere, medisin- og solkremprodusenter. 

Oppmerksomhet i media er viktig for å skape økt bevissthet og flere medlemmer var med i 
avis, radio og TV innslag på dagen og senere på sommeren. Tilsvarende var det flere 
medlemmer som stilte på stand også etter selve Hudkreftdagen. 

Kvelden før Hudkreftdagen arrangerte Melanomforeningen en temakveld i Kreftforeningens 
Vitensenter. Følgende innslag var på programmet: 

· Gjeldende behandlingsregime for malignt melanom, hvor langt har vi kommet i dag? 
v/ overlege Anna K. Winge-Main, Radiumhospitalet. 

· Hudkreft i Norge og økningen i forekomst av malignt melanom.  v/ forsker Trude Eid 
Robsahm, Kreftregisteret. 

· Nasjonal UV- og hudkreftstrategi – hvordan bruke den til å forebygge melanom.  v/ 
fagdirektør Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

· Pasienthistorie.  v/ Anne-Cathrine Westgaard Schneider 

Tilbakemeldingene fra deltakere i arrangementet var udelt positive, så vi planlegger 
tilsvarende arrangement også i 2020. 
 

 
Stafett for livet 

 
Ett av våre medlemmer stilte med eget lag på Kreftforeningens Stafett for livet som ble 
arrangert i Sandefjord september 2019. Med brosjyrer, pins og godt synlig roll-ups fra 
Melanomforeningen, gjorde «B-gjengen» en flott jobb med å spre informasjon om solvett i 
løpet av de 24 timene stafetten varte. 
 
 

Medlemsmøter / Kafemøter 
 

Det har i løpet av året vært arrangert totalt 10 lokale møter, i Tønsberg og Vågan i Lofoten.  
 
 

Konferanser 
 

Vi har vært representert på en rekke konferanser, kurs og seminarer nasjonalt, 
· Cancer Crosslinks, Oslo, januar – Styreleder Kari Anne Fevang 
· Verdens kreftdag, Oslo, februar – Styreleder Kari Anne Fevang, og andre 

medlemmer på tilsvarende arrangement rundt omkring i landet 
· «Kreft - Hva nå?»-kurs (Montebellosenteret), Mesnali, februar – Styreleder 

Kari Anne Fevang 
· Arendalsuka, Arendal, august – Styreleder Kari Anne Fevang 
· Hjernehelsekonferansen, Oslo, oktober – Styreleder Kari Anne Fevang 
· Farmasidagene, Oslo, november – Styreleder Kari Anne Fevang 
· Onkologisk forum, Tromsø, november – Styreleder Kari Anne Fevang og Mari 

Sandvold 



 

 

 
og internasjonalt. 

· MPNE, Brussels, mars – Styreleder Kari Anne Fevang, Magnus Dale og 8 
andre medlemmer. 

· EADO konferanse, Paris, april – Mari Sandvold 
· ASCO, Chicago, mai/juni – Styreleder Kari Anne Fevang 
· WeCan academy, Frankfurt, juli – Magnus Dale 
· MPNE Nordics, Gøteborg, oktober – Styreleder Kari Anne Fevang, Magnus 

Dale, Mari Sandvold og 19 andre medlemmer 
· MPNE, Uppsala, november – Styreleder Kari Anne Fevang og Mari Sandvold 

 
 

Kostnadene i forbindelse med de internasjonale konferansene er hovedsakelig 
dekket av de inviterende organisasjonene. 
 
 

Sekretariatet – Medlemsservice 
 

2019 var det første hele året hvor vi har hatt en ansatt i 50% stilling, sekretariatsleder, for å 
få gjennomført sekretariatsoppgavene. Mari Sandvold har fungert i stillingen som 
sekretariatsleder. Vi er svært fornøyd med Mari og samarbeidet mellom henne og styret 
fungerer veldig godt. Samtidig med at vi har engasjert Mari har vi innledet en leieavtale for en 
kontorplass for henne. Utgiftene til kontoret deler vi 50/50 med Pasientforeningen CarciNor 
der Mari arbeider de resterende 50% av en full stilling. Kontorlokalet ligger i Øvre Vollgate, 
Oslo, og er samlokalisert med flere pasientforeninger noe som gir oss og Mari mange 
positive synergieffekter.  
 
I september 2018 tok foreningen i bruk medlemshåndteringssystemet Styreweb.com. Dette 
systemet bruker vi til kommunikasjon og arkiv. I tillegg ligger medlemsregisteret inne i dette 
systemet/portalen. Regnskap er ivaretatt på en veldig god måte av Sandberg Regnskap AS.  
 

 
Medlemstall 

 
Melanomforeningen har fortsatt hatt en god medlemsvekst i 2019. Per 31.12.2019 hadde vi 
535 betalende medlemmer mot 504 betalende medlemmer ved utgangen av 2018. En netto 
økning på 31 nye medlemmer tilsvarende 6,1%. Potensialet for en betydelig økning bør være 
mulig, tatt i betraktning at over 23.000 lever med føflekkreftdiagnosen i Norge i dag. 
 

 
Formelt om foreningen 
 

Melanomforeningen er en ideell organisasjon. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet 
gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foreningens virksomhet og stilling. I 
samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
Det har vært en ansatte i 50% stilling i foreningen i 2019. 
  
Foreningens styre har i 2019 hatt 8 medlemmer, fordelt 50/50 på kvinner og menn. 
 
 
     Brukermedvirkning 
 
Føflekkreftforeningen har i 2019 hatt flere brukermedvirkere. Disse medlemmene våre gjør 
en viktig jobb som brukerrepresentanter for kreftsaken. 
 



 

 

Brukerrepresentanter i 2019: 

Navn By/Sted medvirker i Brukerutvalg 
hvor 
lenge 

Kari Anne 
Fevang Tønsberg 

Kreftregisteret brukerpanel, brukerrepr. malignt 
melanom 2017> 

    
Leder (til 2019)/medlem Regionalt Forum 
Brukermedvirkning, Tønsberg 2017> 

  
OUS Radiumhospitalet brukerpanel for 
melanomforskning 2019> 

Jørn 
Pettersen 

 
Drøbak 

Kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Ås kommune 

2015-19 

Jacob 
Thomas 
Staib Oslo Kontaktperson til arbeidsutvalget Vardesenteret 2016> 

    KF's Likepersonutvalg Oslo 2017> 
Espen 
Halvorsen 

 
Oslo 

Kreftregisteret brukerpanel, brukerrepr. malignt 
melanom 2017> 

    Strålevernets strategiarbeid 2017-20 

    

Representantskapsmedlem KF som personlig 
varamedlem til Eivind Standal, Ung Kreft 

 
2017-21 

  Deltatt i arbeidet med å etablere ny strategi for 
Kreftforeningen 2019 

  Deltatt i de initielle møtene der LMI etablerer 
nytt Pasientutvalg 2020 

Eva-Beate 
Galgum 

Hamar KFs brukermedvirker hos Nav Hedmark. Vara 
fra 2019. 

2016-18 
2019> 

Kari Røsok 
Darup 

Tønsberg Brukerutvalg Tønsberg kommune, utvalg ny 
kommune 

 2014> 
Hege 
Schulz 
Eilertsen  Lofoten Styremedlem møteplass Vågan 2018- 

    kontaktperson KF & Kraftak mot Kreft 2018- 
Roald 
Nystad Bergen 

Helsedirektoratets arbeidsgruppe for 
Pakkeforløp Føflekkreft 2014> 

    HUS brukerpanel for melanomforskning 2017> 

    Medlem av Regionalt brukerforum Vestlandet 2015-21 

    Varamann til NAV Hordaland 2017-21 

  Medlem av Styringsgruppen Vardesenter HUS 2020> 

    Representantskapsmedlem KF 
2017>-
21 

Anne-
Cathrine W. 
Schneider Oslo 

OUS Radiumhospitalet brukerpanel for 
melanomforskning 2019> 

Wenche 
Grimstad Akershus 

OUS Radiumhospitalet brukerpanel for 
melanomforskning 2019> 

 
 



 

 

Oslo, 30. april 2020 
 
 
 
 
Kari Anne Fevang   Espen Halvorsen   Hege Schultz Eilertsen 
styreleder    nestleder    styremedlem 
(sign)    (sign)     (sign) 
 
 
 
 
Anna K. Lejdelin  Magnus Dale    Dag-Vidar Nilsen 
styremedlem   styremedlem    varamedlem 
(sign)    (sign)     (sign) 
 
 
 
 
Jacob Thomas Staib  Anna K. Winge-Main 

Varamedlem   Fagmedlem 

sign)    (sign) 
     
 
 
Årsmeldingen vil bli signert av alle styremedlemmene, og delt ut til deltakerne på årsmøtet. 


