Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen
Dato:

Lørdag 24. februar 2018 kl. 09.00 – 16.00
Søndag 25. februar 2018 kl. 10.00 – 17.00

Sted:

Tunet møterom i Øvre Vollgate 11.

Tilstede:

Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente
Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle, Andrea Nogva, Sølvi Heitmann
Korsvik, Terese Lie (Under 40+5.

Arbeidsgruppe for vedtekter:
Kirsti Baardsen, leder deltok lørdag 24. februar – sak 22/18.
Kontrollkomiteen:

Randi Persson, leder og Randi Tørudbakken deltok lørdag fra kl. 10. –
14.00 – revisors dialog med HS om regnskap og revisjon og behandling
av sak 23/18 – Aktivitetsregnskap 2017.

Fra sekretariatet:

Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen.

Referat:

Daglig leder

Sak 21/18

Godkjenning av dagsorden
Kommentar
Referatet fra Hovedstyremøtet 27. – 28. januar 2018 i saksdokumentene for
godkjenning og signatur, legges ut på hjemmesiden så raskt som mulig i
etterkant av Hovedstyremøtet.
Hovedstyret godkjenner dagsorden for Hovedstyremøtet 24. – 25. februar
2018 med eventuelle endringer, som vedtas under møtet.
Beslutning
Hovedstyret godkjente referatet fra Hovedstyremøtet 27. – 28. januar 2018.
Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 24. – 25. februar 2018
med følgende saker under sak 41/18 Eventuelt:
1.
2.
3.

1

Hovedstyrets medlemmers forhold til egen lokalforening
Kriterier for deltagelse i Face book grupper
Medlemskap i Pårørendealliansen

4.

Henvendelse til Kirsti Baardsen, som Brystkreftforeningens
brukerrepresentant i Patient Reported Outcome Measures PROM.

(PROM utvikler blant annet av skjemaer/ metoder som måler hvordan
pasientene opplever forhold knyttet til helse og sykdom og
behandlingseffekter. PROM inkluderer mål på symptom, funksjon, helse og
livskvalitet).

Sak 22/18

Vedtektsendringer
Kommentar
Forslag til vedtektsendringer fra Arbeidsgruppen for vedtekter ble behandlet
under hovedstyremøtet 2.-3. september 2017 og deretter sendt ut på høring
til Brystkreftforeningen medlemmer med frist 15. november 2017. Fristen for
innspill ble forlenget til 1. januar 2018.
Sekretariatet mottok innspill fra 17 lokalforeninger. Innspillene fra
lokalforeningene, tidligere Hovedstyret og arbeidsgruppen for
vedtektsendringer sine anbefalinger, ble behandlet i Hovedstyremøtet 27. –
28. januar 2018, hvor Arbeidsgruppen for vedtektsendringer deltok under
hovedstyrets behandling, søndag 28. januar 2018.
Sekretariatet utarbeidet nytt forslag til vedtektsendringer, med innspillene fra
Hovedstyrets første behandling, av vedtekter og retningslinjer, som kom
under januarmøtet. Det ble mottatt ytterligere 4 innspill som ble behandlet
under Hovedstyrets møte. Leder for arbeidsgruppen for vedtektsendringer:
Kirsti Baardsen, deltok under Hovedstyremøtet lørdag 24. februar 2018.
Hovedstyret besluttet at alle innkomne innspill til vedtektsendringer legges
ved Hovedstyrets innstilling til Landsmøtet 2018, i et eget bilag.
Under Landsmøtet 2018 er det Hovedstyrets forslag til endringer i vedtektene,
som legges frem ovenfor Landsmøtet, for endelig godkjenning.
Beslutning
Hovedstyret godkjente forslag til endringer av Brystkreftforeningens vedtekter
og retningslinjer som legges fram for Landsmøtet 2018 for behandling og
endelig godkjenning.

Sak 23/18

Aktivitetsregnskap 2017
Kommentar
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Revisor Hanne Strømberg foretok revisjon av resultatregnskapet for 2017 og
utarbeidelse av aktivitetsregnskap med noter for 2017 den 29. januar 2018.
Formålet med et aktivitetsregnskap er å vise alle anskaffede midler fordelt på
hovedtyper, og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret.
Interesserte skal kunne lese av regnskapet hvordan den ideelle organisasjonen
har finansiert sine aktiviteter, eksempelvis ved medlemsinntekter, tilskudd,
gaver, eller andre kilder.
Det skal være en sammenheng mellom inntekter og kostnader som brukes til
forskjellige formål for Brystkreftforeningens aktiviteter. .
Revisor var til stede under Hovedstyrets behandling av regnskapet og
informerte om rutiner/regler for revisjon og svarte på spørsmål.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente
aktivitetsregnskapet med noteopplysninger for 2017, som legges fram for
Landsmøtet 2018 for behandling og endelig godkjenning.

Sak 24/18

Budsjettforslag 2019
Under hovedstyremøtet 2. desember 2017, ref. sak 81/17 Dokumenter til
behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende under punkt 3:
Budsjettforslag 2018: Sekretariatet utarbeider et forslag til budsjett 2018 som
behandles på Hovedstyremøtet i januar og februar. På bakgrunn av
budsjettforslaget utarbeides et rammebudsjett (aktivitetsbudsjett) for 2018 –
2020 for behandling under Hovedstyremøte i februar. Dokumentet skal endelig
godkjennes av Landsmøtet 2018.
Kommentar
Forslag til budsjett 2018 ble gjennomgått og kommentert av Hovedstyret på
Hovedstyremøtet i januar og februar 2018.
Beslutning
Hovedstyret godkjente forslag til budsjett 2018 og et forslag til
rammebudsjett for 2018 og 2019 basert på vedtatt budsjett for 2018 legges
fram for Landsmøtet 2018 for behandling og endelig godkjenning.

Sak 25/18
3

Forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018 – 2020

Under hovedstyremøtet 2. desember 2017, ref. sak 81/17 Dokumenter til
behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende, under punkt
2:
Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018 – 2020: Sekretariatet utarbeider
et forslag til Handlingsplan, som behandles på Hovedstyremøtet i januar og
februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.
Kommentarer
Hovedstyret ga innspill til forslaget på Hovedstyremøtet 27. – 28. januar 2018
og ba sekretariatet utarbeide et endelig forslag til Handlingsplan for
Brystkreftforeningen 2018 – 2020. På bakgrunn av innspillene har
sekretariatet utarbeidet et forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen
2018- 2020, til behandling under Hovedstyrets februarmøte. .
Beslutning
Hovedstyret godkjente forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018
– 2020, som legges fram for Landsmøtet 2018 for behandling og endelig
godkjenning.

Sak 26/18

Forslag til Årsmelding 2017
Under hovedstyremøtet 2. desember 2017, ref. sak 81/17 Dokumenter til
behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende, under punkt
1:
Årsmelding 2017: Sekretariatet utarbeider et forslag til Årsmelding, som
behandles på Hovedstyremøtet i januar og februar. Dokumentet skal endelig
godkjennes av Landsmøtet 2018.
Kommentar
Hovedstyret kom med innspill til årsmelding 2017 på Hovedstyremøtet 27. –
28. januar 2018 og sekretariatet har på bakgrunn av innspillene utarbeidet et
forslag til Årsmelding 2017.
Under februarmøtet kom Hovedstyret kom med innspill, som ble innarbeidet
før Årsmeldingen 2017 ble sendt Hovedstyret for endelig godkjenning.
Beslutning
Hovedstyret godkjente Årsmelding 2017 som legges fram for Landsmøtet
2018 for behandling og endelig godkjenning.
Styreleder for Brystkreftforeningen: Ellen Harris Utne, er talsperson for
Sak 03/ 18 Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018- 2020
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Sak 27/18

Landsmøtet 2018
1. Saker oversendt fra Landsmøtet 2016
Sekretariatet refererer til protokollen fra Landsmøtet dato 16. – 17. april
2016, hvor det står følgende: «Sak 5/16 Lokalforeningens arbeid i fremtiden
og sak 12/16 Politisk uttalelse vedtatt oversendt Hovedstyret for videre
behandling der». Dette dreier seg om følgende to saker fra Landsmøtet 2016:
1. Sak 5/16: Lokalforeningens arbeid i fremtiden
2. Sak12/16: Politisk uttalelse
Landsmøtet besluttet å sende disse sakene til Hovedstyret, som ble valgt
under Landsmøtet 2016, for videre behandling. Sekretariatet gjør
oppmerksom på at disse sakene har foreløpig ikke vært oppe til behandling.
Hovedstyret, må ta stilling til den videre prosessen, med disse to sakene fra
Landsmøtet 2016. Dersom disse sakene skal fremmes som egne saker må
Hovedstyre velge talspersoner til Landsmøtet 2018.
Kommentar
Hovedstyret besluttet under hovedstyremøtet i januar 2018:
Sak 5/18 – Lokalforeningenes arbeid i fremtiden – det arbeides videre med de
fem fokusområdene, som er nevnt i rapporten, som er:
•
•
•
•
•

Medlemstilbud
Medlemsrekruttering
Tillitsvalgt- og likepersons-rekruttering
Profil – image – omdømme
Økonomi og finansering

Beslutning
Hovedstyret anser at Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018 – 2020
ivaretar foreningens interesser og arbeid framover på dette området.
Hovedstyret fremmer Sak 5/16: Lokalforeningens arbeid i fremtiden, som
egen sak til Landsmøtet 2018, for behandling og endelig godkjenning.

Kommentar
Hovedstyret besluttet i møte i januar 2018:
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Sak 12/16: Politisk uttalelse – «Helhetlige og tverrfaglige brystkreftsentre» Under 40+5 representant i Hovedstyret, Terese Lie, vurderer om uttalelsen fra
Landsmøtet 2016 har relevans og kommer med innspill til endringer.
Beslutning
Hovedstyret ser at behovet for Brystkreftsentre, slik det ble fremmet i sak
12/16 er endret. Hovedstyret vil arbeide videre med helhetlige og tverrfaglige
brystkreftsentre for norske brystkreftpasienter tilpasset endret struktur i
helsevesenet. Hovedstyret fremmer Sak 12/16: Politisk uttalelse som egen sak
til Landsmøtet 2018, for behandling og endelig godkjenning.
2. Brystkreftforeningens likepersonsarbeid
Kommentar
Hovedstyret refererer til Brystkreftforeningens vedtekter § 13
Likepersonsarbeidet, punkt13.1 Likepersonsarbeidet herunder
besøkstjenesten, Brystkrefttelefonen og selvhjelpsgrupper skal være forankret
i Brystkreftforeningens sentrale og lokale organer.

Hovedstyret fremmer sak 13/ 18 Forslag: Nedleggelse av Brystkrefttelefonen
og selvhjelpsgrupper, som egen sak, til behandling under Landsmøtet 2018,
for endelig godkjenning. Landsmøtet 2018 bør ha debatt om
Brystkrefttelefonen og Selvhjelpsgrupper ikke skal være en del av
likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.
Brystkrefttelefonen (Kontakttelefonen) ble etablert 1. juli 2007 som en
erstatning på den personlige kontakten med en besøker og i kombinasjon
med stadig kortere liggetid på sykehuset. Fra 2015 har antall samtaler gått
ned fra 544 til 237 i 2016. Likepersoner som betjener telefonen, kan fortelle
det er få innkomne samtaler.
Selvhjelpsgrupper ble etablert i Brystkreftforeningen i 2008. Det har vært en
kraftig nedgang i bruken av selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge har i møter
bekreftet at dette er en trend som gjelder flere frivillige organisasjoner, enn
bare for Brystkreftforeningen. Det er verdt å merke seg at det har i løpet av
2016 og 2017 ikke vært arrangert noen selvhjelpsgrupper i regi av
Brystkreftforeningen.

Beslutning
Hovedstyret tok opp til diskusjon nedleggelse av Brystkrefttelefonen og
Selvhjelpsgrupper. Hovedstyret fremmer sak 13/ 18 Forslag: Nedleggelse av
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Brystkrefttelefonen og selvhjelpsgrupper, som egen sak til Landsmøtet 2018,
for behandling og endelig godkjenning.

3. Evaluering av nettverksmøter
Kommentar
Medlemmer med metastatisk brystkreft har gjennomført nettverksmøter fra
2017 og frem til nylig tid, som et pilotprosjekt frem til Landsmøtet 2018.
Nettverkets medlemmer kommer med en evaluering over prosjektet ovenfor
Landsmøtet 2018, som oppfordres til å ha en dialog om pilotprosjektet, i
plenum.
Beslutning
Hovedstyret besluttet hvor evalueringen av pilotprosjektet nettverksmøter for
medlemmer med MBK, skal settes opp på dagsorden under Landsmøtet 2018
og tok evalueringen som legges fram på Landsmøtet til etterretning.

4. Valg av møteleder
Kommentar
Sekretariatet orienterte Hovedstyret om arbeidet med å finne en møteleder
til Landsmøtet 2018. Heidi Briskodden, referent på Landsmøtet 2016 og
ekstraordinært Landsmøte 2017, har bekreftet at hun påtar jeg oppdraget
som referent.
Beslutning
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

5. Evaluering Under 40+5
Kommentar
Det vises beslutning gjort under Hovedstyremøtet 3. – 4. desember 2016, der
det står følgende:
«Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet å heve
aldersgrensen fra Under 40 til «Under 45», som en prøveordning frem til
eventuelt endelig vedtak under Landsmøtet 2018».
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På bakgrunn av evaluering utarbeidet av styret i Under 40+5 tok Hovedstyret
opp til diskusjon det å heve aldersgrensen fra Under 40 til Under 45, og
støtter forslaget om å heve Under 40+5 til Under 45.
Hovedstyret fremmer sak 12/ 18 Evaluering: Brystkreftforeningen under 40+5
Beslutning
Hovedstyret tok opp til diskusjon å heve aldersgrensen fra Under 40 til Under
45. Hovedstyret fremmer egen sak 12/ 18 Evaluering: Brystkreftforeningen
under 40+5 til Landsmøtet 2018, for behandling og endelig godkjenning.

S28/18

Arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet, MBO Modulkurs i
brukermedvirkning
1. Arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet
Kommentar
Brystkreftforeningens likepersonsarbeid er i endring. Hovedstyret drøftet
behovet for å nedsette en permanent arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet
etter Landsmøtet 2018. Arbeidsgruppen skal kunne bestå av medlemmer med
forskjellig kompetanse i forhold til hva som er problemområdet.
Bente Elisabeth Solbakken Gjetle, Hovedstyremedlem og ansvarlig for
likepersonsarbeidet og sekretariatet, vil være faste medlemmer, i
arbeidsgruppen.
Følgende medlemmer i Brystkreftforeningen sitter i arbeidsgruppen for
likepersonsarbeidet frem til Landsmøtet 2018:
▪

▪
▪
▪

Bente Elisabeth Solbakken Gjetle, hovedstyrets representant fra Helse
Vest og har et særlig ansvar for likepersonsarbeidet i
Brystkreftforeningen
Kari Melhus, medlem i Arbeidsgruppen for vedtektsendringer
Kirsti Baardsen, tidligere nestleder og leder av Arbeidsgruppen for
vedtektsendringer
Gerd E. Nonstad, lang erfaring som likeperson på Hamar

Fra sekretariatet deltar primært Elisabeth Normannvik eller andre fra
sekretariatet ved behov.
Beslutning
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Arbeidsgruppen for likepersonsarbeidet utarbeider retningslinjer for
likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen med utgangspunkt i retningslinjer
vedtatt av Hovedstyret 3. september 2017, sak 72/17Likepersonsarbeidet.

2. Modulbasert brukeropplæring (MBO-kurs)
Kommentar
Brystkreftforeningen har mottatt invitasjon til modulbasert brukeropplæring.
Kurset er et samarbeid mellom Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen og Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO). Kurset avholdes 3. og 4. mars 2018.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 29/19

Arbeidsgruppe for fordeling av driftstilskudd 2018 til lokalforeningene
Kommentar
Basert på innsendt regnskap 2017, årsrapport 2017, budsjett 2018,
aktivitetsplan for 2018 og søknad om driftstilskudd 1. mars 2018, skal det
settes ned en arbeidsgruppe, som skal vurdere søknadene.
Arbeidsgruppen lager en innstilling om tildeling av driftstilskudd, til
Hovedstyret som gjør den endelig beslutningen over tildelingen.
Det er verdt å merke seg at det ble i 2016 besluttet å sette av 10 % av det
totale budsjettet til fordeling til lokalforeningene, da det er mange som sliter
med dårlig økonomi og lavt aktivitetsnivå.
Hovedstyret må beslutte hvem fra Hovedstyret, som skal sitte i arbeidsgruppe
for fordeling av driftstilskudd 2018, sammen med sekretariatet og beslutte
dato for møtet i arbeidsgruppen.
Hovedstyret vil bestrebe seg på å dele ut driftstilskuddet til lokalforeningene i
siste uke av april, hvert år.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet at styreleder Ellen
Harris Utne og hovedstyremedlem med spesielt ansvar for lokalforeningene,
Bente Godtlibsen sitter i arbeidsgruppen for tildeling av driftstilskudd for
2018, sammen med sekretariatet. Deltagerne i arbeidsgruppen finner selv en
hensiktsmessig møtedato.
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30/18

Unntatt offentlighet

Sak 31/18

Styreseminar
Kommentar
Det var planlagt styreseminar for det nyvalgte Hovedstyret i juni 2016, med
program, men grunnet behandlingen av forslaget om et ekstraordinært
Landsmøte 2016, ble styreseminar utsatt. Styreseminar for Hovedstyret har
flere ganger vært tatt opp til diskusjon uten at det har lykkes å gjennomføre et
styreseminar. Under Hovedstyremøtet i juni 2017 ble det vedtatt å utsette et
styreseminar til første hovedstyremøte etter landsmøtet i 2018.
Saken ble igjen behandlet av Hovedstyret, som ble valgt under det
ekstraordinært Landsmøtet 1. desember 2017. Det er enighet om at det er
hensiktsmessig å utsette et styreseminar til etter landsmøtet 20. – 22. april
2018, som også inkluderer sekretariatet.
Styreleder har fulgt opp saken og ga en orientering. Det planlegges
styreseminar 4. – 6. mai 2018 på Rena.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 32/18

Unntatt offentlighet

Sak 33/18

Unntatt offentlighet

Sak 34/18

Orientering om elektronisk styremøte Rosa sløyfe aksjonen
Kommentar
Styreleder/ DL orienterte om Rosa sløyfe elektroniske styremøtet som ble
holdt den 15. februar 2018.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 35/18
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Unntatt offentlighet

Sak 36/18

Samarbeidsavtale med Montebellosentret
Kommentar
Brystkreftforeningen behandlet i hovedstyremøtet i juni 2017 en henvendelse
fra Montebellosentret, om å formalisere samarbeidet med
Brystkreftforeningen. Brystkreftforeningen var positive til dette, men kunne
ikke inngå et formalisert samarbeid, slik forslaget til en samarbeidsavtale, var
utformet.
Hovedstyret vil, på et senere tidspunkt, gå i dialog med Montebellosenteret,
for å sondere mulighetene for et formalisert samarbeid, som gjenspeiler
begge parters behov. Dette ble meddelt Montebellosentret.
Brystkreftforeningen har mottatt en ny henvendelse fra Montebellosentret
om samarbeidsavtalen og sekretariatet har svart det samme at
Brystkreftforeningen er positive, men vil komme tilbake etter Landsmøtet
2018.
Beslutning
Hovedstyret ber styreleder og daglig leder om å gå i dialog med
Montebellosentret for å sondere mulighetene for et formalisert samarbeid
som gjenspeiler begge parters behov etter Landsmøtet 2018.

Sak 37/18

Europa Donna
Kommentar
Brystkreftforeningen har mottatt e-post fra Europa Donna om
organisasjonenes arbeidsplan for 2018.
Brystkreftforeningen har mottatt e-post fra Europa Donna 1. februar 2018
med følgende informasjon:
•
•
•

Advocacy Leader Conference i Milano 28. September 2018
MBC Advocacy Training Course i Milano 28. – 29. September 2018
Advocacy Training Course i Milano 16. – 18. November 2018.

Europa Donna meddeler at mer informasjon blir sendt ut på et senere
tidspunkt.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer ytterligere
informasjon fra Europa Donna.
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Sak 38/18

Nedleggelse av Brystkreftforeningen Fosen
Kommentar
Brystkreftforeningen mottok 29. januar 2018 e-post fra leder i
Brystkreftforeningen Fosen om nedleggelse av foreningen og ber om at
medlemmene blir informert om enstemmig beslutning på lokalforeningens
årsmøtet i januar 2018. Sekretariatet har orientert Hovedstyrets
regionrepresentant, nestleder Andrea Nogva, Helse Midt-Norge, om saken.
Hovedstyrets regionrepresentant foreslår i sitt svar til sekretariatet at når
medlemmene informeres om nedleggelsen bør de selv få velge hvilken
lokalforening de skal tilhøre.

Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 39/18

Unntatt offentlighet

Sak 40/18

Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder og sekretariatet
Kommentar
Sekretariatet informerte om:
•
•

•

Nyhetsbrev er sendt ut til alle tillitsvalgte og likepersoner i
Brystkreftforeningen
Det pågår intervjuer med kandidater til vikariat som Kommunikasjonsog informasjonsrådgiver. Totalt 30 søkere, 6 stykker er plukket ut til
intervjurunde to.
Sekretariatet holder påskestengt fra mandag 26. mars til tirsdag 3.
april 2018.

Styreleder informerte om:
•

Kontakt med Pfizer AS om nordisk samarbeid med
pasientorganisasjonene.

Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
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Sak 41/17

Eventuelt
1. Hovedstyre medlemmers forhold til egen lokalforening
Kommentar
På spørsmål fra regionrepresentanten fra region Nord, Sølvi Heitmann Korsvik
om forhold til egen lokalforening, ble det referert til vedtektenes §8, pkt. 8.10
«Styreleder skal ikke ha andre tillitsverv i Brystkreftforeningen. Medlemmer i
Hovedstyret skal ikke være lokallagsleder i Brystkreftforeningen.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
2. Kriterier for deltagelse i Face book grupper
Kommentar
Brystkreftforeningen har mottatt henvendelse om kriterier for deltagelse i
lokale face book grupper. Brystkreftforeningen utarbeidet anbefalinger for
lokalforeningens face book grupper hvor det bl.a. annet står: «Gruppen bør
være lukket. Det vil si at gruppen er søkbar og alle kan se hvem som er
medlemmer, men man må sende forespørsel til administrator for å bli
medlem». Videre heter det: «Det anmodes at Face book-brukere som ikke er
medlem av Brystkreftforeningen, likevel får delta i Face book-grupper i regi av
våre lokalforeninger, dersom de ber om å bli medlem i gruppen. Face book er
en viktig kanal for å synliggjøre vårt arbeid og kan rekruttere medlemmer».
Sekretariatet viser til at det finnes retningslinjer om bruk av Face Book for
Brystkreftforeningen, som kan sendes ut på nytt til foreningen til orientering.
Beslutning
Styreleder utformer et brev og sender ut informasjon til Brystkreftforeningens
lokalforeninger om anbefalinger for lokalforeningens face book-grupper.

3. Medlemskap i Pårørendealliansen
Kommentar

13

Sekretariatet har hatt møte med Pårørendealliansen og har mottatt
henvendelse om medlemskap i alliansen. Daglig leder orienterte om
nytteverdien av et slikt medlemskap, som fokuserer på pårørende som
gruppe, uavhengig av hvilken sykdomserfaring de besitter mm.

Beslutning
Hovedstyret godkjenner at Brystkreftforeningen søker medlemskap i
Pårørendealliansen og blir en alliansepartner.

4. Unntatt offentlighet

5. Henvendelse fra Kirsti Baardsen – fortsatt deltagelse i PROM
Kommentar
I sak 19/17 i Hovedstyremøtet 4. februar 2017 ble nestleder Kirsti Baardsen
oppnevnt som Brystkreftforeningens brukerrepresentant i Nasjonal
Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre, og arbeid med
pasientrapporterte resultater og erfaringer, såkalte Patient Reported
Outcome Measures (PROM) og Patient-Reported Experience Measures
(PREM). PROM utvikler blant annet av skjemaer/ metoder som måler hvordan
pasientene opplever forhold knyttet til helse og sykdom og
behandlingseffekter.
PROM inkluderer mål på symptom, funksjon, helse og livskvalitet.
Mottatt henvendelse fra Baardsen med spørsmål om Hovedstyret ønsker at
hun fortsetter som brukerrepresentant i PROM og PREM.
Beslutning
Hovedstyret ber Kirsti Baardsen fortsette som Brystkreftforeningen
brukerrepresentant i Nasjonalt Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre
og arbeide med pasientrapporterte resultater og erfaringer.
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