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Her kommer først en opfølgning fra sidste infobrev. 

Kontaktpersonmøde: 

Det planlagte møde i november blev aflyst pga manglende tilslutning. Der var flere 

overvejelser om årsa,g og hvad, vi kunne gøre anderledes. Det er blevet til, at vi 

holder møde med kontaktpersonerne et par timer før starten på landsmødet, fredag 

den 19. april 2013.  

 

OPDAG 

Der har været arbejdet intenst på at få vores budskab om tidlig diagnosticering af 

æggestokkræft ud. Først fik vi lavet en film, der nu kan ses på vores hjemmeside og 

man kan foretage en test.  

Nu er det lykkedes at få OBS på DR 1 og 2 til at vise filmen i uge 10 og 11. Desværre 

var vi nødt til at få lavet en anden filmudgave, da kvaliteten af den første udgave ikke 

var god nok til at blive vist i fjernsynet. Det lykkedes.  

 

Så HUSK uge 10 og 11: OBS DR1 og DR2.!!! 

 

Der er nu ved at blive lagt sidste hånd på folderen om OPDAG, så den skulle gerne 

blive sendt ud i foråret. 

Vi arbejder stadig på at få den økonomiske del dækket af forskellige fonde. 

 

Lægedage 

Praktiserende læger mødes i Bellacentret til konferencer og kurser i november måned 

hvert år. Det vil være et rigtig godt sted, at få vores budskab bredt ud. Vi forsøger at 

få vores budskab med i år, selvom det ikke er kræft, der er på programmet. Vi må se 

om det kan lade sig gøre. 

 

Patientforeningsakademi 

De 4 undervisningsdage i Patientforeningsakademiet er nu afviklet. Det har været et 

rigtig godt forløb, som bliver gentaget i efteråret. 

 

Landsmøde og Generalforsamling 

Bestyrelsen arbejder på at få programmet færdigt til landsmødet, så invitationerne 

snart kan sendes ud. Samtidig sendes indkaldelse til generalforsamling, hvor der bla 

er forslag til en vedtægtsændring. Ændringen, der betyder at bestyrelsesmedlemmer 

skal vælges for en periode af to år, blev foreslået på generalforsamlingen sidste år og 

bestyrelsen har nu et forslag til en vedtægtsændring klar. 



Landsmøde og generalforsamling finder sted den 19.-21. april 2013 på Comwell i 

Middelfart. 

 

Maleweekend 

11 har nu meldt sig til det spændende malekursus på Omø, der finder sted i juni.  

 

Hjemmeside: 

Vi har igen rokeret rundt, så hjemmesideansvarlig er nu Jeannie Ter-Borch. Jeannie 

har ryddet op på hjemmesiden, så der kun er aktuelle informationer og historiske 

facts. 

 

Symposium i Skejby: 

Den 29. januar afholdt KIU og DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) 

symposium på Skejby Sygehus. En spændende dag med indlæg fra forskere, 

praktiserende læge og KIU. Der kommer et fyldigt referat i næste blad. 

 

 De 4HHer. 

Bestyrelsen har et arbejdsredskab, der hedder de 4HHer (Hvem, hvad, hvor og 

hvordan). Dette værk er efterhånden blevet temmelig omfattende og nogle af 

informationerne er uaktuelle, så derfor er vi i gang med at revidere hele værket.  

 

Pbv. Eva Frost 

 


