
Bestyrelsen informerer: 

 

Oktober 2012 

 
Bestyrelsen har holdt møde i september og oktober måned. Det næste og sidste møde 

i 2012 bliver afholdt sidst i november måned i København. 

 

Kontaktpersonmøde: 

Den 10. november afholdes det årlige møde mellem kontaktpersoner og bestyrelse. 

Mødet bliver afholdt i Kræftens Bekæmpelses lokaler på Strandboulevarden i 

København. 

På dagsorden er en debat om vores aktiviteter i foreningen. Desuden er emnerne de 

meget aktuelle OPDAG og kampagne, Patientforeningsakademi , Symposiet i januar 

på Skejby, forslag fra kontaktpersoner og opsamling på de mange gode ideer, der 

fremkom på mødet i 2011. 

 

OPDAG: 

Filmen om symptomerne på æggestokkræft er nu på KIUs hjemmeside! Der er også 

et spørgeskema, hvor man kan teste sig selv. 

Kampagnen for at få budskabet ud er også sat i gang. KIU har hyret et firma i oktober 

måned til at få udarbejdet en folder om æggestokkræft. Desuden skal vi have skrevet  

artikler til lægefaglige blade og have fastlagt en strategi for at budskabet kan komme 

ud til offentligheden. 

KIU har været i stand til selv at dække udgifterne til at få skudt kampagnen i gang. 

Da vi mener, det skal prioriteres meget højt, at vi får vores budskab ud til alle kvinder 

og de praktiserende læger, har vi søgt flere forskellige fonde for at få dækket de 

videre udgifter i forbindelse med kampagnen. Vi kan tidligst få svar i december og 

januar måned.  

 

Patientforeningsakademi: 

Patientforeningsakademiet har første undervisningsdag den 21. november. Der er 

flere patientforeninger, der har sendt deltagere, så det viser, at der er behov og 

interesse for at få indsigt i, hvordan der arbejdes med  forskningsprotokoller. 

 

Landsmødet: 

Landsmødet afholdes den 2. sidste weekend i april (19.-21. april 2013). Det skyldes, 

at der er St.Bededagsferie i aprils sidste weekend.  Mødet afholdes også denne gang 

på Comwell Hotel i Middelfart 

Bestyrelsen arbejder med forskellige forslag til indholdet på landsmødet. 

 

 



 

 

Maleweekend. 

Der afholdes en maleweekend for medlemmer af KIU i sommeren 2013. Der vil være 

mulighed for at lære at male. Arrangementet bliver annonceret senere. Bestyrelsen 

bevilger 1000 kr. pr. deltager til dette arrangement. 

 

Symposium: 

Formand og næstformand fra KIU arbejder sammen med bestyrelsen i DCGC for at 

få planlagt indholdet til symposiet i januar 2013, der afholdes på Skejby Sygehus. 

 

Hjemmeside: 

Eva Frost er blevet udpeget til at være tovholder/redaktør af hjemmesiden. 

 

 

 

Notat af Eva Frost, sekretær i KIUs bestyrelse 

Mail: evadaugaardfrost@gmail.com  
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