Patientföreningen

Styrelseprotokoll 70: den 9 sept. 2012

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

Närvarande: Hela styrelsen utom Stig Larsson samt Hans-Olov Andersson, som
meddelat förhinder.

§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat.
§ 2 Protokoll nr 69 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser. T-Pro har inbjudits att medverka
vid Karlskoga Lasaretts jubileumsvecka. Kjell och Assar kommer att delta.
Protokoll från PCF och Nyhetsbrev från PCF och RCC skickas av Kjell till de
medlemmar som lämnat sina e-postadresser.
Nina Grundel på USÖ har meddelat att Urologen kommer att starta en studie,
benämnd probus. Den handlar bl a om kostvanor.
Man planerar även ett informationspaket till nydiagnostiserade
prostatacancerpatienter. Mötet påpekade att broschyren ”Kontaktbokens”
avsnitt om T-Pro borde ha med information om vår nya hemsida. Vår egen
broschyr borde ligga med i ”paketet”.
Kjell kommenterar frågor från Nina kring skrivelsen ”God prostatacancervård”.
§ 4 Börje informerade om att kassabehållningen är 100 533 kr och att föreningen
har 153 medlemmar. Mötet beslöt att Börje placerar 50 000 kr på ett
räntebärande konto på Nordea på 3 månader som förlängs om ekonomin
möjliggör detta. Kjell berättade att besked om Landstingsbidraget för 2013
preliminärt meddelats med 15000 kr. Slutgiltig storlek får vi först i december.
§ 5 Kjell informerade om att en samtalsgrupp om tre personer haft ett första möte
med Hans Joelsson som ledare.
”Höstinformation” har skickats till alla medlemmar med information om olika
höstaktiviteter.

Nore Sundin i samarbete med Leif Bergström ordnar den 26/10 en vinprovarträff
i lokal på Ladugårdsängen med vin, ost och charkuterier. Priset blir 300 kr per
person och föreningen svarar för lokalkostnaden, 100 kr. Inbjudan skickas ut när
Nore inkommit med denna.
Den traditionsenliga styrelselunchen med damer blir preliminärt 8/12 och Håkan
undersöker var mötet kommer att ske.
Gemenskapsdagen 2013 diskuterades. Kjell tog tillfället i akt och tackade Håkan
för den väl planerade jubileumsresan i maj 2012. Håkan får i uppdrag att planera
2013 års gemenskapsdag med lördagen den 4 maj som mål.
§ 6 Johan, som har goda insikter i Landstingets arbete, lovade rapportera när han
får sådan information som är av intresse för vår verksamhet.
§ 7 Johan som även tidigare framhållit att T-Pro borde visa upp sig vid
Seniorfestivalen på Conventum aktualiserade frågan på nytt. Då anmälningstiden
för årets festival gått ut beslöt mötet att i god tid anmäla sig till festivalen 5/10
2013. Johan bevakar ärendet.
§ 8 Kjell redogjorde för läget beträffande gästföreläsare.
15 sept evenemang med föreläsningar av våra urologer på Scandic Hotel
20 sept webbsändning från prostatakonferens på Berns som vi kan följa på USÖ
där Ove Andrén efteråt svarar på uppkomna frågor.
7 nov våra urologer ger information om ”nya medicinska behandlingar vid
prostatacancer samt biverkningar vid behandlingar”
15 sept evenemang med föreläsningar av våra urologer på Scandic Hotel
20 sept webbsändning från prostatacancerkonferens på Berns som vi kan följa
på USÖ där Ove Andrén efteråt svarar på uppkomna frågor.
7 nov våra urologer ger information om ”nya medicinska behandlingar vid
prostatacancer samt biverkningar vid behandlingar”
27 nov föreläser epidemiologen Katja Fall på USÖ om ”Stressrelaterade
hälsorisker i samband med cancerbesked”
5 feb (preliminärt) berättar vår kurator Elisabeth Skeppner om sitt arbete i
relationen med prostatacancerpatienter.
I maj föreläser onkologen Bengt Johansson och sångarkvartetten ”One Way

Brothers” medverkar.
Håkan återkommer om föreläsning i Lindesberg, som vi hoppas kunna
genomföra i september 2013.
Johan framförde ett tack för det goda arbetet med att ordna föreläsningar.
§ 9 Kjell tackade Börje för jättejobbet att få fram en första version av hemsida för
T-Pro ( www.t-pro.se ) Därefter diskuterades en del saker som borde åtgärdas
och Börje efterlyste sådant vi tyckte borde finnas med.
Mötet beslutade att debattartikel, som vi vill publicera i dagspressen, publiceras
på hemsida om den ej publicerats i tidningen 14 dagar efter det den fått
artikeln.
§ 10 T-Pro har nominerat Håkan till Vårdprogramgruppen och Johan till Patientrådet
i RCC-arbetet. De har inbjudits till utbildning i oktober.
§ 11 Kjell delade ut den artikel om ”Prostatacancer och läkemedelssubventionering”
som blivit inlämnad till NA för ca två veckor sedan.
§ 12 Föreningens namn har vid några tillfällen diskuterats, främst på grund av
risken att bli uppfattad som en pensionärsorganisation. Mötet hade nu
uppfattningen att ett namnbyte skulle medföra så mycket extrajobb som inte
motsvarade eventuell vinst. Namnfrågan ansågs därför färdigdiskuterad.
§ 13 Mötet beslöt att årsmötet skulle hållas 5/3 2013. Kjell fick uppdraget att till
årsmötet inbjuda Landstingets ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson att
berätta om Landstingets syn på läkemedelskostnaderna och andra frågor med
intresse för oss i T-Pro.
§ 14 Beslöts att nästa styrelsemöte hålls den 9/10 kl 15.00.Lokal Gulsparven.
Kommande styrelsesammanträden: 27/11 och 12/2
§ 15 Ordförande avslutade mötet kl 17.30
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