Patientföreningen

Protokoll nr: 69
Styrelsemöte den 29/5 2012

T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Närvarande: Hela styrelsen utom PO Sköld.
§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat.
§ 2 Protokoll nr 68 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser. Ny kanslichef på PCF är Torsten
Tullberg, som nu skall satsa på utåtriktad verksamhet och därför fått nya titeln
förbundsdirektör.
Mötet beslöt att översikten ”Pågående verksamhet 2012” bara skulle delges
styrelsen halvårsvis.
De som har synpunkter på det förslag till stärkning av patientens ställning i
cancersjukvården i Uppsala-Örebroregionen som Regionalt Cancercentrum i
Uppsala Örebro sänt ut meddelar Kjell dessa synpunkter senast den 1 augusti.
§ 4 Börje informerade om att kassabehållningen är 101 044 kr och att föreningen
har 155 medlemmar av vilka 7 ännu inte betalt medlemsavgiften. Mötet
diskuterade vad som borde göras med medlemmar som efter flera påminnelser
ännu inte betalat medlemsavgiften för 2012. Beslutet blev att dessa skulle
strykas ur medlemsregistret, vilket då innebär att de inte får meddelanden från
T-Pro och inte heller Prostatanytt i fortsättningen.
Kjell informerade om nya ansökan om bidrag från Landstinget då även utgifterna
för väktare vid våra offentliga möten skulle åberopas. Kjell och Börje jobbar
vidare med ansökan.
§ 5 Mötet tackade Håkan för den väl planerade och genomförda jubileumsresan.
Förslag till ”Sommarinformation” presenterades och godkändes.
Några olika förslag till upplägget av ”Vinprovning” diskuterades och mötet
beslöt att Kjell kontaktar Nore som efter samråd med Håkan presenterar ett
konkret förslag. En tänkbar tidpunkt för aktiviteten skulle kunna vara i mitten
av oktober.
§ 6 Johan, som har goda insikter i Landstingets arbete, fick uppdraget att vid
kommande styrelsemöten informera om det som kan vara av intresse för
föreningen.
§ 7 Kjell redogjorde för läget beträffande gästföreläsare. Hösten kommer att bli
mycket intensiv med många aktiviteter.
15/9 skall en prostatacancerdag ordnas i Örebro. Planeringen handläggs av
Örebro Universitet och dagen skall genomföras i samarbetet mellan
Universitetet, USÖ (Urologen) och T-Pro. Inga konkreta planer har bekantgjorts.
20/9 anordnar PCF en paneldebatt i Stockholm, Berns, som kommer att
webbsändas. T-Pro inbjuder till Bohmanssonsalen där sändningen skall tas emot
och Ove Andrén kommer att närvara för att svara på uppkomna frågor.
24/9 kommer eventuellt att ordnas ett möte i Lindesberg med medverkan av
Mario Ravlic och PSA-sköterskan Lovisa Segerlund. Även Ove A planerar att
delta. Håkan skall närmaste tiden ta kontakt med dessa för slutplanering.
24/10 föreläser Bengt Johansson i Wilandersalen och hans gospelkör
medverkar även.
7/11 kommer våra urologer Ove, Swen-Olov och Dag att gemensamt föreläsa i
Bohmansssonsalen med rubrikerna ”Nya medicinska behandlingar av
prostatacancer” och ”Biverkningar vid behandlingar”.
27/11 kommer epidemiologen vid USÖ Katja Fall att tala om
”Psykologi/Prostatacancer” och vår PSA-sköterska vid USÖ Nina Grundel
kommer att redovisa resultatet av den enkät som bl a en del av våra
medlemmar deltagit i.
§ 8 Börje redogjorde före arbetet med hemsidan. Kjell berättade att PCF:s hemsida
skulle förbättras till hösten och det berör troligen föreningarna.
Börje fick uppdraget att snarast registrera ”T-Pro”.
§ 9 Håkan redogjorde för RCC-möte i Stockholm vid vilket han fått hoppa in och
ersätta Calle Waller. Det hade varit ett mycket välbesökt och intressant möte.
Vissa oklarheter om hans reseersättning. Ev. divergens betalas av T-Pro.
§ 10 Kjell delade ut den patientenkät som USÖ sänt ut till vissa prostatacancer-

patienter, bl a till en del av våra medlemmar. Resultatet kommer att redovisas
vid mötet den 27/11.
§ 11 Kjell redogjorde för effekten av artikeln i NA om Robotkirurgi. Många positiva
reaktioner men även skarp kritik från framförallt Ove A.
§ 12 HSO:s årsmötesprotokoll visar att T-Pro nu är medlem i HSO.
§ 13 Håkan meddelade att han nu har ny postadress:
S:t Torgils väg 15B, 692 37 KUMLA
§ 14 Beslöts att nästa styrelsemöte hålls den 11/9.
§ 15 Ordförande avslutade mötet kl 17.15
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