
Information fra bestyrelsen: 

På bestyrelsesmødet den 28. august 2012 blev det besluttet, at bestyrelsen vil 

informere medlemmer og kontaktpersoner om de emner, der arbejdes med på 

møderne. Proceduren vil være, at sekretæren skriver et indlæg til hjemmesiden efter 

at referatet fra et møde er godkendt. 

På denne måde ønsker bestyrelsen, at medlemmerne får indblik i, hvordan og med 

hvilke emner bestyrelsen arbejder. 

 

Information fra bestyrelsesmødet den 28. august i Lyngby: 

Birthe Lemley er foregangskvinde for produktion af den danske version af ”BEAT”. 

”BEAT” er en engelsk film om, hvilke symptomer der skal få kvinder til at gå til 

læge/gynækolog for at blive undersøgt. Via en konkurrence på landsmødet i 2011 har 

vi fået et tilsvarende slagord, der hedder ”OPDAG”.  Efter mange frustrerende 

oplevelser er det nu lykkedes at få gang i den danske version af filmen. Birthe har 

søgt og fået bevilget de 66.000 kr., som IT-firmaet skulle have for at lave filmen og et 

spørgeskema. OAK-Foundation har givet os ovenstående beløb. 

På mødet kunne Birthe fortælle at filmen nu er ved at blive indtalt på dansk, og at den 

forventes at være færdig omkring 1. oktober. Det samme gælder det spørgeskema, der 

skal følge med. 

Det næste step er så den kampagne, der skal til for at få filmens og foreningens 

budskab ud til fagpersoner og den øvrige befolkning. Birthe har kontakt til en person, 

der kan være tovholder på dette projekt. Vedkommende var inviteret med til mødet, 

for at vi kunne afstemme forventninger og ønsker til indsatsen. 

Beslutningen blev at honoraret skal være relateret til de forskellige opgaver, vi ønsker 

udført og Birthe står for at søge fonde for at få dækket udgifterne. 

 

Opgaver, vi ønsker udført: 

 Foldere om æggestokkræft 

 Filmen skal køre på infoskærme på apoteker, i lægers venteværelser og i 

laboratorier. 

 OBS i fjernsynet 

 Artikler i Helse, Rask og andre lignende blade 

 Artikler i Dagens Medicin, MedWatch, Ugeskrift for læger oa. 

 Artikelrække i en seriøs landsdækkende avis    

Herefter afventer vi, hvad denne person skal have i honorar. 



Udover det ovenstående initiativ til synliggørelse af film og KIU satser vi på at 

komme med på ”De praktiserende lægers-konference”, til næste år. Konferencen 

foregår i november måned.  

 

Økonomi: 

Kræftens Bekæmpelse, der hvert år giver penge til de forskellige patientforeninger, 

har ændret på procedure for tildeling. Dette har betydet, at KIUs kasserer og formand 

har haft et stort arbejde med at udfylde diverse skemaer, så vi kan få tildelt de beløb, 

der kan gøre det muligt at opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Skemaerne er 

nu redigeret og sendt ind til KB. (Kræftens Bekæmpelse). 

 

Patientforeningsakademi: 

På patientforeningsmødet 2012 i Frankfurt kom ideen til at lave et 

patientforeningsakademi i Danmark. Dette skal gøre det muligt for patientforeninger 

at forstå kliniske forsøg og forsøgsprotokoller.  Derved vil det være muligt at gå ind i 

et samspil med forskerne. 

Lene, formand, og Birthe, næstformand har haft kontakt til 

Lægemiddelindustriforeningen, LIF. Sammen med undervisningskonsulent Henrik 

Køhler Simonsen, fra LIF-uddannelse, har de udviklet et 4-dages 

undervisningsprogram = Patientforeningsakademi. KB deltog på det sidste møde. 

Undervisningen skal foregå med 1 dag i månederne november, december, januar og 

februar.  

KIU har 4 pladser, hvor deltagelse er gratis. Dette skyldes, at initiativ og 

planlægningsarbejdet i høj grad har været udført af Lene og Birthe.  

De 4 deltagere er udpeget. 

Møde mellem kontaktpersoner og bestyrelse. 

Det årlige møde med KIUs kontaktpersoner afholdes den 10. november. Hvor det 

skal være er endnu ikke besluttet, men det vil være på plads snarest. 

Indhold for mødet er på næste mødes dagsorden. 

 

Maleweekend. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en kontaktperson, der gerne vil arrangere en 

maleweekend for medlemmerne. Det blev besluttet at støtte dette arrangement på 

samme måde som sidste gang. 

  

Udarbejdet af Eva Frost, sekretær.  

evadaugaardfrost@gmail.com  
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