Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset
Närvarande; Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson,
Johan Nyström och Hans-Olov Andersson.
Tor Hammargren hade meddelat att han var sjuk och Gunnar
Norrman att han fått förhinder.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och den planerade
presentationsrundan bordlades i Kennets frånvaro.
§ 2. Kjell kommenterade protokoll 82 och frågade om de beslutade ärendena
blivit åtgärdade. Svaret blev ”nej” i flera fall, men de skulle åtgärdas.
§ 10 angav när Jan-Erik Damber skulle föreläsa, ett datum som ändrats till
22 oktober.
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 3. Börje meddelade att i kassan finns 117 104 kr utöver de 50 000 kr i
räntebärande konto. Mötet beslöt att ytterligare 50 000 kr förs över till ett
räntebärande konto. Föreningen har 176 medlemmar, ett nytt rekord.
§ 4. Hans-Olov berättade att T-Pro är inbjuden till PRO Wästerringens
medlemsmöte den 20 oktober kl 14.00 i lokal under EKO-hallen. Mötet
beslöt att Hans-Olov, Gunnar, Assar och Håkan skulle svara för
informationen.
Kjell meddelade att T-Pro är anmäld till Seniorfestivalen 4 oktober.
Frågan om Rekryteringsbroschyren bordlades.
§ 5. Kjell aktualiserade idén om ett program med tradjazzgruppen Mississipi
Seven. Diskussionen ledde fram till en kväll med gåsmiddag med musik och
då kom även ett förslag att Kennets dotter Johanna, som ordnade en
konsert med insamling av pengar till Fonden mot prostatacancer, skulle
kunna medverka med någon av de musikgrupper hon har kontakt med.
Håkan fick uppdraget att undersöka möjligheten att ordna en ny typ av
gemenskapsträff och Hans-Olov hade tips på lämplig lokal, Ekersgården vid
Ekers kyrka.
Gemenskapsdagen den 10 maj utvärderades. Mötet fann den mycket
lyckad och Johan vill i protokollet ha ett tack till Håkan och Börje för deras
arbete med dagen, ett tack som skulle tolkas som uttalande från
deltagarna i dagen. Kjell berättade om flera positiva mejl i samma fråga.
Håkan kommenterade kort upplägget av Skyttefesten den 16 augusti.
Gemenskapsdagen 2015 kommenterades kort och Håkan återkommer med
detaljer senare.
Kjell informerade om att Stödpersonsgruppen den 8 september skulle få
möte med Elisabeth S. på urologen.
Han meddelade även att Livin´ bokats för årsmötet 3 mars 2015 och mötet
beslöt att Kjell kontaktar Dag Sandblom om medverkan vid årsmötet med
en jämförelse mellan svensk och norsk sjukvård.
Susanne Sällquist från Janssen hade önskat lunchträff med T-Pro den 18
augusti. Kjell fick uppdraget att meddela att vi ställer upp med Kjell,

Håkan, Assar, Johan och Hans-Olov.
§ 7. Kjell informerade om att träff på Urologen blir den 4 september kl 9.00 och
på Onkologen samma dag kl 16.00. Han hade även undersökt
möjligheterna att mellan dessa möten få göra studiebesök på nya Campus
USÖ. Tid skulle dessutom finnas för gemensam lunch och fri diskussion om
vår förenings verksamhet, diskussion utan protokoll. Håkan och Assar
meddelade att de är bortresa det angivna datumet. Assar föreslog att
föreningen betalar arbetslunchen, vilket godkändes.
§ 8. Kjell och Assar deltar i landstingets träff om ”överenskommelsen” den 3
juni i Föreningarnas Hus.
§ 9. Kjell presenterade en lista på tänkbara förläsare som underlag för
diskussion om framtida arrangemang. Mötesdeltagarna hade inga
synpunkter och det var väl bara Sten Nilsson, Radiumhemmet, som
nämndes.
De närmast aktiviteterna är Skyttefesten den 16 augusti och med ”våra
doktorer” den 4 september samt Dambers föreläsning den 22 oktober.
§ 10. Börje kommenterade arbetet med Hemsidan och den utbildningsträff han
varit på. Ytterligare ett möte är aviserat till juni.
§ 11. Johan och Håkan berättade om RCC-arbetet. Håkan hade den 7 maj
deltagit i möte med Vårdprogramgruppen. Tre föreläsare hade behandlat
Cancerrehabilitering och Palliativ vård, varefter man i grupparbete bl a
diskuterat förbättringar av vårdkedjan.
§ 12. Kjell berättade att han och Assar skickat in en replik till artikel av M-L
Forsberg-Fransson om fri sjukvård för patienter över 80. Detta med
anledning av vad som sades vid föreningens offentliga panelsamtal i
februari. Inget infört i NA hittills.
§ 13. Kjell upplyste om att han hade konto som skulle användas om någon vill
göra inköp på PCF:s webbshop.
§ 14. Kjell besvarar själv landstingets enkät då inga synpunkter framförs
från övriga styrelsen.
§ 15. Inget av betydelse meddelades.
§ 16. Hans-Olov informerade om en kommande bok om en bekant med ett
PSA på 1600 hade botat sig själv med bl a meditation, ”Mitt andra liv”.
§ 17. Föreslogs att nästa sammanträde skulle ändras till 9 september. Därefter
enligt tidigare beslut den 28/10 och 25/11. Damlunchen den 22/11.
§ 18. Mötet avslutades kl 17.10 av ordförande Kjell.
Vid protokollet:

Justerat:

Assar Hörnquist
Sekreterare

Kjell Lindblom
ordförande

