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Kjære medlem 
  
Vi håper at alle våre medlemmer og andre pasienter 
som har fått påvist malignt melanom klarer seg godt 
gjennom de utfordringene hele samfunnet vårt står 
oppe i for tiden. 
 
For å møte litt av informasjonsbehovet har styret i 
Melanomforeningen fått fagmedlemmet vårt Anna K. 
Winge-Main til å komme med informasjon som er 
spesielt rettet mot våre medlemmer. Dette brevet ble 
sendt ut til alle medlemmer på e-post 18. mars, og 
ligger også tilgjengelig på nettsiden vår. Forøvrig vil vi 
også gjøre dere oppmerksomme på at det spres mye 
falske nyheter relatert til koronaviruset i e-post og på 
sosiale medier. Vær kritisk til det dere leser og bruk 
pålitelige kilder som for eksempel helsedirektoratet 
og folkehelseinstituttet. Informasjonen er gratis og 
finnes her https://helsenorge.no/koronavirus. 
Kreftforeningen har også oppdatert sine sider med 
generelle råd om koronaviruset: 
www.kreftforeningen.no. 
 
Har du behov for å snakke med noen, ikke nøl, men ta 
kontakt med en likeperson i foreningen, eller bruk et 
annet tilbud. Husk, du er ikke alene! Våre likepersoner 
kan kontaktes ved å sende en e-post melding til 
likeperson@melanom.no. 

 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Espen Halvorsen 
Fungerende styreleder i 
Melanomforeningen 

Foto: Privat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Har du spørsmål om koronaviruset? 
 
På nettsiden til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 
og  www.helsenorge.no finner du nyheter, oppdaterte 
tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du 
spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe 
informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent 
hverdager 08-18 og helger 10-16. 
  
Har du behov for akutt helsehjelp? 

1. Ring fastlegen din. 
2. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten 

på 116 117. 
3. Ved fare for liv og helse, ring 113. 

 
Melanomforeningen i møte hos helseministeren 

I januar inviterte Kreftforeningen med seg både 
Blodkreftforeningen og Melanomforeningen til møte 
hos helseministeren. I tillegg var Den norske 
legeforening, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
og Norsk Sykepleierforbund med i møtet. 

I mai 2019 vedtok Verdens helseforsamling en 
resolusjon der det uttrykkes sterk bekymring for de 
høye prisene på legemidler. I den sammenheng ble 
landene oppfordret til å vedta tiltak som medfører 
større åpenhet rundt nettoprisene ifm. innkjøp. Norge 
mener tiden er inne for å følge opp vedtaket, og det 
er hvordan man skal prøve å få økt åpenhet om priser 
på legemidler som var temaet for møtet. 

Flere viser bekymring for at det eksisterende 
prissystemet ikke er velfungerende. Farmasiindustrien 
lover reduserte priser mot at det landet som 
forhandler må hemmeligholde prisene de enes om. 
Gjennom sin resolusjon ønsker Verdens 
helseforsamling å påpeke om den endelige 
«hemmelige» prisen egentlig er den riktige  

 

 

 

Hilsen fra styreleder 
 

Aktuelt 
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markedsprisen, og følgelig om incentivmekanismene 
er formålstjenlige. Det er med dette som bakgrunn at 
resolusjonen oppfordrer landene til å være mer åpne 
om prisene på legemidler, slik at tilgangen blir lik både 
innen hvert land og mellom landene. Møtet kan ses på 
som en oppstart for Helse- og omsorgsdepartementet 
i arbeidet rundt hvordan de skal jobbe for å følge opp 
resolusjonen Norge aktivt støtter. 

----- 

Innspill til evaluering av Nye metoder 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte alle som 
ville til å komme med innspill til evalueringen av nye 
metoder. Høringsfristen var 15. mars, og du kan lese 
høringsnotatet fra Melanomforeningen på vår 
nettside. 
 
I desember vedtok Stortinget å lovfeste at det er de 
regionale helseforetakene som har ansvaret for å ta 
stilling til hvilke behandlinger og metoder som skal 
tilbys av spesialisthelsetjenesten. Kreftforeningen, 
Melanomforeningen og andre pasientforeninger var 
kritiske til forslaget. Under behandlingen i Stortinget 
var opposisjonen kritiske til at lovfestingen kom før en 
evaluering. Det endte dermed med at Stortinget 
vedtok at det nasjonale systemet for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten skal evalueres. 
 
Melanomforeningen ønsker velkommen en evaluering 
av Nye metoder. Vi håper at dette arbeidet vil bli 
utført av et bredt sammensatt utvalg bestående av 
medisinsk, helseøkonomisk og juridisk ekspertise, 
samt at det involveres representanter fra 
pasientgruppene. 
 
Kort oppsummert mener Melanomforeningen at det 
sentralt i en evaluering av Nye metoder må ligge en 
sammenlikning av Norge med andre europeiske land 
hva gjelder tidspunkt for innføring av nye metoder. 
 
I evalueringen av Nye metoder er det også kritisk å 
forstå enkeltsykdommers forløp, gjeldende 
behandlingsregime og andre problemstillinger knyttet 
til den enkelte sykdom. Herunder må det derfor  
 

 
 

evalueres om Nye metoder tillegger uavhengige 
medisinske syn tilstrekkelig vekt, og om de i 
tilstrekkelig grad innhenter syn fra relevante 
fagmiljøer med ekspertise på berørte sykdommer. 
 
Melanomforeningen mener også det bør undersøkes 
hvordan en positiv beslutning i Beslutningsforum bør 
kompenseres/utløse budsjettmidler på en måte som 
sikrer at budsjetthensyn ikke tillegges vekt i 
evalueringen av Nye metoder. 
 
På nettsiden vår kan du lese hele høringsnotatet vårt. 
Med disse innspillene til evalueringen av Nye metoder 
ønsker Melanomforeningen å bidra til at den rivende 
utviklingen innenfor forsking og utvikling av nye 
behandlingsformer, både for kreft og andre 
sykdommer, kommer norske pasienter til gode. 
 

----- 

Høring ifm. Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhets (DSA) «Forslag til endringer i 
solarieregelverket» 

Melanomforeningen ble oppfordret til å gi innspill til 
høringsrunden ifm. nye forslag til endringer i 
solarieregelverket. 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt 
DSA oppdraget om å endre regelverket. Etter alt det 
flotte arbeidet DSA la ned ifm. utarbeidelsen av en ny 
nasjonal UV- og hudkreftstrategi, oppfatter vi det slik 
at det må være vanskelig for DSA å gjennomføre et 
slikt oppdrag. Et oppdrag som i prinsippet skal føre til 
lempninger i solarieregelverket. DSA har dermed blitt 
satt i en vanskelig situasjon, der de skal foreslå 
lettelser i regelverket for solarieindustrien samtidig 
med at det meste av deres egen forskningen tilsier at 
bruk av solarier er skadelig og farlig. 

I vårt innspill til høringen (ligger på nettsiden vår) tok 
vi utgangspunkt i at Helse- og omsorgsdepartementet 
satt problemstillingen på hodet da de ga DSA 
oppdraget om endringer i solarieregelverket. Da 
departementet ga DSA oppdraget burde 
utgangspunktet vært at solarieregelverket bør bli 
strengere. 

----- 
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Nasjonalt kvalitetsregister for melanom 
Kari Anne Fevang og Espen Halvorsen fra styret deltok 
på møtet hvor årsrapporten fra Kreftregisteret for 
melanom ble presentert. 
 
I rapporten du kan lese på www.kreftregisteret.no 
finner du mye informasjon om hvordan det går i din 
region og på ditt sykehus når det gjelder behandling 
og oppfølging. Fagmedlemmet vårt Anna K. Winge-
Main har fokus på at all medikamentell behandling  

skal komme med i rapporten. Er 
det eventuelt andre parametere 
Kreftregisteret bør se på? Send 
dine innspill om hva vi som 
pasientforening ønsker at 
Kreftregisteret skal sortere på 
til sekretariatet: 
post@melanom.no 
 
 

----- 

Solrådene: SPF anbefalingen opp til faktor 30 

Det årlige konsensusmøtet om UV/hudkreft 2020 ble 
avholdt hos Kreftforeningen 24. januar. Fra 
Melanomforeningen kom styreleder Kari Anne Fevang. 
Anna K. Winge-Main representerte Norsk 
Melanomgruppe. I tillegg var det representanter fra 
Kreftregisteret, DSA (tidligere strålevernet), 
Hudlegeforeningen, hudavdelingen ved OUS, 
Radiumhospitalet, UiO, Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet, Helsedirektoratet, Mattilsynet, og 
Kreftforeningen. 
 
Det som blant annet ble diskutert på møtet var en 
eventuell oppdatering av solrådene med tanke på SPF-
anbefalingen. Til nå har denne anbefalingen vært på 
SPF 15, men Melanomforeningen er fornøyde med at 
denne nå er hevet til SPF 30. Det er fremdeles viktig 
med fokus på skygge og lette klær. 
 
Det er jo et kjent problem at vi bruker for lite solkrem. 
Mengden solkrem som skal brukes er større enn det 
folk flest tror. Bruk en god håndfull til en hel kropp. 
Ellers jobbes det med å få inn UV-varsel i 
værmeldingene. www.dsa.no 
 
 
 

 

Landsmøtet utsatt! 

Årets landsmøte som skulle vært 25.-26. april 2020 på 
Thon Hotel Arena på Lillestrøm har blitt utsatt. 
 
Styret i Melanomforeningen har rådført seg med 
medisinsk ekspertise vedrørende våre 
medlemmer/pasienter sin allmenne helsetilstand i 
forhold til utviklingen av koronaviruset i Norge. For 
ikke å utsette våre medlemmer for ytterligere risiko, 
valgte styret å avlyse konferansen nå i april, og utsette 
den til høsten. Foreløpige datoer er 17.-18. oktober 
2020, og stedet er fremdeles Lillestrøm. 
 
Styret vil følge nøye med på utviklingen av 
koronapandemien utover sommeren, og ta en ny 
vurdering til høsten. Ny invitasjon og lenke til 
påmelding vil bli sendt alle medlemmer på e-post så 
fort alle detaljene er avklart. 
 
Vi håper på forståelse for beslutningen, og ønsker 
velkommen til høsten. 
  
Styret arbeider med løsninger for gjennomføring av 
årsmøtet, slik at vi er innenfor foreningens vedtekter. 
Vi kommer tilbake til dette. 

Foto: Thon Hotel Arena. 
 

----- 

Foreningsnytt 



 Nyhetsbrev april 2020 

 4 

 

 
Foto: Kreftforeningen. 

Verdens kreftdag 2020 

Melanomforeningen samarbeidet med 
Kreftforeningen og de andre pasientforeningene om 
Verdens kreftdag den 4. februar 2020. 
 
Hovedbudskapet på Verdens kreftdag i år var at 
«Ingen skal møte kreft alene»! Kreftforeningen og 17 
pasientforeninger inviterte til åpent møte på 
Vitensenteret i Kreftforeningens lokaler i Oslo den 4. 
februar. 
 
Det var gode faglige innlegg om hva vi vet om de 
psykiske og sosiale konsekvensene av kreft for hhv. 
pasienter og pårørende. Deretter var det «sofa»-
samtaler mellom fagpersonene og mennesker med 
erfaring med kreft som syk eller pårørende/etterlat.  
 
Etter det faglige programmet kunne man slå av en 
prat med likepersoner fra pasientforeningene. Det var 
ulike opplegg rundt omkring i hele landet, og vi takker 
alle våre medlemmer som møtte opp på sitt lokale 
arrangement på Verdens kreftdag. 

Styremedlem og likeperson Tom Staib representerte 
Melanomforeningen på Vitensenteret i Oslo. Foto: Privat. 
 

----- 

 

Felles likepersonkurs på Lillestrøm 
Melanomforeningen arrangerte likepersonkurs 7.-8. 
mars på Scandic Hotel Lillestrøm og 5 flotte 
medlemmer av vår forening gjennomførte kurset. 

Kurset ble gjennomført i samarbeid med 
Prostataforeningen (PROFO), CarciNor, Norsk MO 
forening og Sarkomer. Dette samarbeidet har vi 
videreført fra tidligere og er svært nyttig både faglig 
og praktisk. Dessuten er kontakten med andre 
pasientforeningers likepersontjeneste viktig for å 
styrke vår egen likepersontjeneste.  
F.v.: Bente Hjelm, Tom Staib, Tor-Einar Blomstrand, Kai Aamodt, 

Bente Aamodt og Ruth Øines. Foto: Privat. 
 
Første dagen av kurset hadde vi et svært 
engasjerende foredrag av Vincent Hagerup, som har 
sitt daglige virke i en tverrfaglig kreft-omsorgstjeneste 
i Sandefjordregionen. Tema for foredraget var 
«hvordan kan jeg som likeperson takle pasientens og 
pårørendes opplevelse av håpløshet og ensomhet». 
Forøvrig ble det gjennomført gruppeoppgaver og det 
ble mange gode diskusjoner i gruppene. 
 
Foredragsholderen andre dag var forhindret p.g.a. 
sykdom, men temaet hun skulle presenterte ble 
dekket av kursledelsen. En viktig erfaring fra kurset er 
at vi trenger noe mer tid. Derfor er anbefalingene for 
neste kurs å starte allerede på fredag ettermiddag 
med kurset. 
 

----- 

  



 Nyhetsbrev april 2020 

 5 

 

Melanomløpet 2020 
Fem dedikerte føflekkreft-pasienter planla å arrangere 
et lavterskel mosjonsløp, hvor alle kunne delta. 
Melanomløpet 2020 var tenkt å gå av stabelen i 
Kristiansand 9.mai. Men grunnet situasjonen med 
koronaviruset og de strenge tiltakene som er satt inn, 
har styret i Melanomløpet besluttet å utsette løpet 
inntil videre. Her er en hilsen fra Melanomløpet. 

 
Nå står vi og hele verden ovenfor en krise de fleste 
nordmenn og europeere aldri har opplevd før. Vi skal 
ikke lenger bruke energien på å løpe i flokk, men 
sammen, vel og merke i god fysisk avstand, skal vi 
fremover gjøre det vi kan for å bremse Koronaviruset 
og forhindre at det tar mange liv. Vi skal ikke bare 
spare våre pasienters liv, men alle vi har kjær. 
 
Melanomløpet erstattes derfor med «Koronaløpet»! 
Dette løpet blir et ultra maraton som krever innsats 
og lagånd fra absolutt alle. «Koronaløpet» vil 
garantert gi deg mestringsfølelse, solidaritetsfølelse 
og kondis. Det blir et løp hvor alle må og kan delta – 
det kreves kun at du er lojal og følger de rådene våre 
kompetente fagfolk gir. 
 
Vi ber dere derfor om forståelse for å måtte utsette 
vårt lille melanomløp. Vi kommer garantert til å 
arrangere mange små melanomløp når vårt store 
maraton er gjennomført, men vi kan ikke garantere at 
vi klarer å gjennomføre det i 2020. Når det vil skje, er 
opp til alle OSS og det kommer en mai-måned i 2021 
også. 
 
Beste hilsen og på vegne av alle oss i styret i 
melanomløpet, 
Tone Skajaa Rye 
Styreleder i Running for Melanoma 
 

----- 

 

Hudkreftdagen 2020 

Hudkreftdagen 2020 blir markert onsdag den 27. mai. 
Det er foreløpig uvisst hvordan markeringen vil bli i år. 

Typen arrangement og gjennomføring av disse vil 
avhenge av koronasituasjonen når vi nærmer oss. 
Markering vil det uansett bli. Melanomforeningen vil 
samarbeide med Kreftforeningen, og vi kommer 
tilbake til hvilke alternativer som kan være aktuelle. 
Det vil uansett være behov for hjelp til å spre 
informasjon om solvett i sosiale kanaler. 

 
----- 

Norges fotballforbund 
Melanomforeningen og Norges fotballforbund hadde 
også i 2020 planlagt å samarbeide. 
 

I fjor fikk fotballforbundet laget 
korte videofilmer med 
landslagsspillere som kom med 
oppfordring om å smøre seg, som 
de delte i sosiale medier. Det var 
planlagt ytterligere videofilmer av 
denne typen i år, og etter planen 

skulle fotballforbundet spille inn disse filmene på en 
av samlingene som var planlagt nå i våres. 
Melanomforeningen hadde 
sendt over flere fengende 
utsagn, påstander og 
oppfordringer som det var 
meningen at landslagsspillerne 
skulle framføre. Grunnet 
koronaepidemien vil ikke 
fotballforbundet kunne 
gjennomføre samlinger med 
det første. Styret følger opp 
igjen dette samarbeidet når 
situasjonen har normalisert seg.    Foto: Norges Fotballforbund 
 

----- 
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Likepersontjenesten 
Ta direkte kontakt med en likeperson i foreningen, 
eventuelt send en e-post til Annastina Lejdelin og Tom 
Staib som har ansvaret for likepersonarbeidet i 
foreningen, på likeperson@melanom.no. 
 

----- 

Melanomforeningen - lukket gruppe 
Meld deg inn i den lukkede gruppen vår på Facebook. 
Her er det rom for å dele både spørsmål og tanker 
rundt egen situasjon enten du er kreftpasient eller 
pårørende. Du får tilbakemeldinger fra mange dyktige 
og kunnskapsrike likepersoner og helt vanlige 
medmennesker. Gruppen modereres av medlemmet 
vårt Mette Førde Sørsdal. Tusen takk til henne og alle 
andre som bidrar til at dette er et inkluderende forum 
som er til nytte og glede for andre berørt av malignt 
melanom (føflekkreft). 
 
 
 
 
 
VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER 
EN RIKTIG GOD PÅSKE! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsbrev fra Melanomforeningen sendes til alle medlemmer per e-post. 
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet, ta kontakt med oss på e-post: 
post@melanom.no 
Ansvarlig redaktør: Kari Anne Fevang, styreleder 
Redaktør: Mari Sandvold, sekretariatsleder 
 
 
 
Følg oss på: https://www.facebook.com/foflekkreftforeningen/ 

 

Kreftforeningens rådgivningstjeneste 

• Ring tlf. 21 49 49 21, mandag-fredag, 09:00-
15:45. 

• Chat (se www.kreftforeningen.no), mandag-
fredag, 09:00-15:45. 

• E-post til radgivning@kreftforeningen.no, svar 
innen 72 timer. 

Kirkens SOS 

• Ring tlf. 22 40 00 40, døgnåpent! 
• Chat eller skriv melding på www.kirkens-

sos.no. 

Mental Helses Hjelpetelefon 

• Ring tlf. 116 123, døgnåpent! 
• Chat eller skriv melding på 

www.sidetmedord.no, egne åpningstider. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Melanomforeningen 
Kontonr.: 3208.24.12939 
Telefon:  977 35 355 
Organisasjonsnr. 915 431 984 
Vipps.: 82380 
E-post: post@melanom.no 
 
http://melanom.no/ 

Noen å snakke med? 


