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Reykjavík den 21 september 2017 

 
NCU:s styrelsemöte i Stavanger 29 augusti 2017 

 
Slutligt referat                                                                                                                      

 
Mötesordförande: Ragnheiður Haraldsdóttir 

 
Mötesplats:             Sola Strand Hotel i Stavanger, Axel Lundsvei 27, 4055 Sola, Norge. 
Mötestid:             Den 29 augusti Kl. 16:00 – 18:00.  
_________________________________________________________________ 
 
Inledning 
 

1. Mötets öppnande. 
 

NCU:s ordförande förklarade mötet öppnad. 
 

2. Godkännande av dagordning. 
 

Styrelsen godkände den föreliggande dagordningen. 
 

3. Slutligt godkännande av referatet från senaste möte. 
 

Styrelsen godkände referatet från mötet i Köpenhamn den 29 maj 2017.  
  
Information och diskussion 
 

4. Förslag till NCU 3-års plan 2018 – 2020. 
 

Diskussionen omkring NCU 3 års plan 2018 – 2020 fortsatte vid mötet i Stavanger.  
Det rådde samstämmighet om att den eksisterende strategiplan 2015-2020 , 
inklusive fem tidigare overordnede definierade teman, borde föras vidare i perioden 
2018 - 2020.  
 
Der blev henvist til , at NCU i 2015-2016 havde haft en grundig revision af NCU 
statutterne. Revisionen førte til at NCU statutter er up-to-date,  og udgør en ramme  
med en gennemgående linje , der gør det muligt for NCU at tage emner op og agere, 
hvis der er ønske og vilje.  
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Den danska delegationen informerede om, at forslag til 3-årsplan kan 
implementeres  step-by-step   gennem  konkret beslut om igangsætning af hvert 
initiativ . I 2018  kunde man således börja med 1–2 konkreta uppgifter och därefter 
efterfølgende beslutte, hvornår og hvilke initiativer, der yderligere kan igangsættes 
NCU medlemmerne beslutter hver især i hvilket omfang, de medvirker i de enkelte 
temaer/initiativer.  

 
Från svensk sida underströks att nästa steg i processen borde vara att genomföra 
utvärdering av strategiska planens mål och aktiviteter för 2015 – 2017. Med resultat 
av en utvärdering samt stadgarna som guide kan styrelsen sedan enas om fokus och 
mål för strategiperioden 2018 – 2020.  

 
Konklusion 

 
Det kommende formandsskab (Danmark) udarbejder på baggrund af drøftelserne 
videre med forslag til rammer for 3 årsplan 2018 -2020  og implemetering heraf. 
Styrelsen återkommer till saken vid sitt möte i Island i november 

 
5. Global Kampanj mot antibiotikaresistens och cancer. 

 
Kreftforeningen i Norge driver nu en Global Kampanj mot antibiotikaresistens och 
riktar sin uppmärksamhet på vilka konsekvenserna blir för cancerpatienterna i 
framtiden. Från dansk och finsk sida anser man att dessa saker redan är väl 
omhändertagna av Världshälsoorganisationen. Sverige ställde sig positiv till den 
norska kampanjen, Färöarna uttalade sig inte om saken och Island har fortfarande 
inte tagit ställning i frågan.  Det fanns således inte förutsättningar vid denna 
tidpunkt att NCU uttalade sig i frågan.    

 
Konklusion  

 
I dagens läge finns det inte förutsättningar för gemensamt uttalande i saken.  

 
6. Joint meeting tobacco control. 

 
I mars 2014 träffades nordiska företrädare för tobakskontroll på ECToH möte i 
Istanbul (European Conference on Tobacco or Health), och beslutade att etablera 
Nordic Tobacco Control Network. Detta nätverk höll sitt första möte i Helsingfors 
året 2015 och där var alla NCU länderna representerade. Vidare har NCU styrelsen 
diskuterat detta nätverk under sina möten. Nu planeras det gemensamt möte 
mellan Nordic NGO Network och Nordic Authorities Network on Tobacco i 
Stockholm den 21 – 22 september 2017. Inför mötet föreslog Norges delegation att 
NCU borde hålla regelbundna möten med dessa nätverk med början den 21 
september i år.  Norge underströk dock att detta var framför allt information. 
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Konklusion 

 
Varje land tar ställning till sitt deltagande i mötet. 

 
7. Evaluering av NCU:s forskningsinitiativ. 

 
Frågan om evaluering av NCU:s forskningsinitiativ har diskuterats vid tre senaste 
styrelsemötena i Köpenhamn den 25 november 2016, Stockholm 17 februari 2017 
och Köpenhamn 29 maj 2017. Strax inför mötet i Stavanger skickade norska 
Kreftforeningen ut ett frågeschema till alla forskare som mottagit ekonomiskt stöd 
från NCU och frågade om nämnda projektmedlen hade haft betydelse för 
projekternas framgång. Dessa saker blev också diskuterade i överläggningarna 
mellan styrelserna för NCU och ANCR dagen därpå.  
 
Konklusion 

 
Resultanterna av undersökningen rapporteras vid kommande möte i Reykjavík. 

 
8. Årsrapporterna för 2016. 

 
Årsrapporternas uppläggning blev föremål för diskussion vid styrelsens senaste möte 
i Köpenhamn den 29 maj. I försättningen av nämnda möte har man kommit i gång 
med ändringar av rapporternas deponering. Ordförandens inledande avsnitt blir 
årsrapportens huvudkapitel och varje land därefter skriver en kort sammanfattning 
av huvudaktiviteterna under det gångna året på engelska. Vidare ska de nationella 
rapporterna kopplas till respektive landsförenings hemsida för att undvika 
dubbelarbete. 

 
Konklusion 

 
De flesta länderna hade redan levererat sina rapporter till NCU:s sekretariat. 

 
9. Samarbete och kontakter med ANCR.  

 
De senaste åren har ANCR & NCU gemensamt arrangerat ett symposium – ANCR & 
NCU Symposium - som hålls vid månadsskiftet augusti/september, där träffas deras 
styrelser till informella överläggningar under en timme i slutet av symposiet.  
Ordförandeskapet anser att det kunde vara ännu mer värdefullt att ha på 
dagordningen ett tema eller en särskild fråga att tala om. Därför tog man upp en 
diskussion om det resultat som dessa organisationer uppnått genom finansiering av 
olika forskningsprojekt.  

 
Konklusion 

 
Efter mötet mellan ANCR & NCU ska man överväga om styrelserna behöver träffas 
varje år för överläggningar om aktuella saker. 
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10. Organisering av samarbetet med Vetenskapliga kommittén.  

 
Ordföranden för NCU:s Vetenskapliga kommittén kommer att delta i NCU:s möte i 
Reykjavík den 17 november. Ordföranden kommer att presentera kommitténs 
förslag till fördelning av forskningsbidrag för det kommande året. Därefter är det 
styrelsen som tar slutliga beslut om utdelningarna av forskningsmedlen. Vidare 
anser ordförandeskapet det angeläget att utbyta synpunkter på hur organiseringen 
av samarbetet med Vetenskapliga kommittén ska bli under den kommande tiden. 

 
Konklusion 

 
Det rådde enighet om att bättre organisera samarbetet mellan Vetenskapliga 
kommittén och NCU:s styrelse. 

 
11. Nationella rapporter. 

 
Finland kommer att avge sin nästa nationella rapport vid mötet i november. 
Eftersom det inte är så mycket som hänt sedan majmånad och folk har varit på 
semester stor del av tiden sedan i slutet av maj.  

 
Ny direktör för den Islands Cancerförening tillträdde den 1 augusti. Hon heter 
Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir och är tredje direktören på två år. Nyligen har förslag 
till en ny cancerplan presenterats. Islands Cancerförening har på sistone deltagit 
flitigt i diskussioner om alkoholförsäljning i butiker och marknadsföring av el-
cigaretter. Cancerföreningen har anställt informationsmedarbetare för att förstärka 
föreningens rådgivande funktion.  

 
 Danmark.Et snart 4 årigt arbejde med EU’s nye Dataforordning (Persondatalov) 
nærmer sig afslutning. Indflydelse på andre love og revision af disse, samt 
implementering af EU regulativet pågår og skal være afsluttet i maj 2018. 
Vicedirektør posten er nedlagt og Hans fortsætter som overlæge ved Direktionen og 
i NCU, ECL og ANCR samt med forskning . Der er ansat en cheflæge (professor i 
kirurgi) som rådgiver for Chefgruppen og Direktionen der afløser Hans i 
Chefgruppen. Efter internationalt opslag er der ansat en ny forskningschef til 
afløsning af Jørgen Olsen der er pensioneret 1 juli – Professor Mef Nilbert (pt 
onkolgisk centrum i Lund) er den nye froskningschef. 

 
Från norsk sida nämnde man möjligheterna för att ta upp kontakten med 
NORDFORSK och föra vidare saker som togs upp på det gemsamma mötet mellan 
dessa i början av år 2017. Kirsten Haugland kommer att skicka en utförligare 
nationell rapport inom kort. 

 
På Färöarna är man upptagen av tobaksfrågan och vad man kan göra för att 
ytterligare minska rökningen. Man har nyligen hållit möte om dessa frågor och 
saknade att inte alla nordiska länder deltog. Durita Tausen uppmärksammade 
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styrelsen på en dikt som en 28 årig cancerpatient hade läst upp under sin vistelse på 
sjukhus på Färöarna. 

 
Under sommaren har den Svenska Cancerfonden omorganiserats. Organisationen 
har åtagit sig nya uppgifter och  ledningsgruppen har förändrats. Man lägger nu 
större vikt vid förbyggande arbetet än tidigare. Cancerfonden kommer närmast att 
fokusera på strategiområdena Digitalisering, Intäkter, engagemang & givarrelation, 
Forskning, Vård och patientstöd, Samverkan och partnerskap samt Varumärke.  

 
Avslutande frågor 
 

12. Övriga frågor. 
 

Inga övriga frågor blev anmälda. 
 

13. Kommande möten. 
 

Efter mötet i Stavanger den 29 augusti planeras möten i Reykjavík den 17 november 
och i Köpenhamn den 19 februari 2018. 
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DELTAGARLISTA 
 
Danmark 
 
Hans Henrik Storm 
Elizabeth Hjorth  
 
Finland 
Sakari Karjalainen 
Carita Åkerblom 
 
Island 
Ragnheiður Haraldsdóttir (ordf.) 
Ingimar Einarsson 
 
Norge 
Kirsten Haugland 
 
Sverige 
Susanna Wärn 
Gazal Casselborg 
 
Färöarna 
Durita Tausen 

 


