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Formandens beretning aflægges efter følgende disposition: 

1. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet 

2. Møder 

3. Aktiviteter 

1. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet 

Formanden oplyste, at bestyrelsen, der blev valgt på foreningens generalforsamling d. 10. 

november 2017, blev konstitueret umiddelbart efter generalforsamlingen med Johannes Eis som  

næstformand og Per Haspang som kasserer. I årets løb har der været afholdt i alt 5 

bestyrelsesmøder. Alle møder er afholdt i Kræftens Bekæmpelses lokaler på Strandboulevarden i 

København. 

I centrum for bestyrelsesarbejdet har fortsat stået et ønske om i højere grad at tilfredsstille ønsker 

og behov blandt eksisterende og potentielt nye medlemmer. Målet har fortsat været, at øge 

medlemstilgangen.  

Kræftens Bekæmpelse 

Bestyrelsen har deltaget v. formanden og/eller næstformanden i et mindre antal møder m. alle 

patientforeningerne.  Desuden har der været afholdt et møde m. den ansvarlige koordinator for 

alle patientforeningerne.  Her har Netpa givet udtryk for, at vi sætter pris på samarbejdet, men 

også at vi anser det for urimeligt at vores relativt set store formue (som er nødvendig for at vi kan 

afholde den årlige NET – dag) påvirker tilskudsmulighederne.  Netpa er således ikke blevet støttet 

økonomisk af Kræftens Bekæmpelse i 2018, men kun af industrien. 

Medicinrådet 

Netpa har via Kræftens Bekæmpelse fortsat plads i det nye Medicinråd’s fagudvalg for NET. 

Medicinindustrien 

Netpa fører løbende diskussioner med vore 2 primære leverandører, Novartis og Ipsen med 

henblik på at kunne tilbyde vore medlemmer særlige fordele. 

2. Møder 

Det nordiske samarbejde 

Der har i løbet af 2018 været afholdt en antal møder mellem Netpa, Carcinor (Norge) og Carpanet 

(Sverige) sponseret af Ipsen. Møderne har foreløbigt udmøntet sig i et samarbejde, vi kalder 

Nordic NET. Både patientforeningerne  og sygeplejerskerne har bidraget. Repræsentanter fra den 

finske uformelle patientforening og finske sygeplejersker har også deltaget.  

Vi forventer, at samarbejdet dels vil være med til at give omkostningsfordele i forbindelse med 

produktion af salgsfremmende materialer og hjemmesider og dels give øget og hurtigere indsigt i 

ny viden indenfor NET. 
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3. Aktiviteter 

Flere af vore aktiviteter har givet store effekter – herunder især repræsentationen på facebook og 

etableringen af netværksgrupper. 

3.1  Vores største og absolut væsentligste succes har været etableringen af Netpa på 

facebook. Netpas’ facebookgruppe tæller i skrivende stund  omkring 220 medlemmer patienter 

eller pårørende, og der er heftig aktivitet. Ikke alle er nødvendigvis medlem af Netpa. 

3.2  Netpas etablering af lokale netværksgrupper har været en stor succes. Vi har brugt 

megen tid på den fortsatte udvikling af lokale  netværksgrupper. Aktiviteten er øget i forhold til 

året før til i alt 15 møder. Den geografiske spredning er fin med 3 møder i Ålborg, 4 møder i Vejle, 

4 møder i København samt 1 møde i Århus, 1 møde i Odense og 2 møder i Næstved . Det er 

glædeligt at se medlemmerne begynde at tage et medansvar for etablering og vedligehold af 

grupperne. Bestyrelsen har i den sammenhæng igangsat udviklingen af en ”drejebog” så det bliver 

nemmere for fremtidige patienter og pårørende at deltage aktivt i etablering og drift af grupperne. 

Flere nye møder er under opsejling  allerede i januar 2019.   

3.3  På cancer-forum har der været meget lille aktivitet. Måske det hænger delvis 

sammen med etableringen af Netpa på facebook. Men, cancer-forum er stadig åben. 

3.4  Heller ikke i år har NET-telefonen været overbelastet. Det kan jo være både positivt 

og negativt. Det vi kan sige, er, at de patienter, som har kontaktet os, har været særdeles tilfredse 

med den behandling, vi har givet. 

3.5  Nyt design, som tager udgangspunkt i Netpas overordnede strategi, har også været 

diskuteret meget i 2018. Endelig kom der handling bag ordene. Det betyder, at vi på dette års 

generalforsamling  kan præsentere vort nye design afspejlet i vores nye brochure og vi forventer, 

at det nye design vil blive indfaset på alle eksisterende og nye medier det kommende år. 

3.6 Vore 2 ambulatorier i henh. København og Århus samt sygehuset i Odense har som 

vanligt gjort et fint arbejde med at synliggøre Netpa overfor patienter, bl.a. via personlig omtale, 

plakaten, brochuren og indmeldelsesblanketten. 

3.7 Netpas nyhedsbrev er blevet udsendt 5 gange i løbet af 2018. 

3.8 Netpa har i løbet af 2018 solgt både zebranåle og WC kort. Begge vil kunne købes på 

NET-dagen 2018. Ofte stillede spørgsmål om NET, som blev lagt ud på Netpas hjemmeside i 2016, 

er blevet suppleret med endnu nogle spørgsmål og svar. Flere ventes at komme til. 

3.9 Arbejdet med Netpas strategi vil blive videreført så snart Netpas nye design er 

implementeret. 

 

 

d. 08/11 2018 

Lars Birk, Bestyrelsesformand i Netpa 


