Patientföreningen

T-Pro
Förening för
Prostatapatienter i Örebro län
med registrerat säte
i Örebro Kommun.

Protokoll nr: 97
Styrelsemöte tisdag den 5 april 2016.
Plats: Karlslunds motionscentral och café.
Närvarande: Kjell Lindblom, Börje Jakobsson, Hans Olov Andersson, Gunnar
Norrman, Fredrik Olsson, Håkan Engman, Miguel Bascuas, Olle Sturzenbecker,
Johan Nyström.
Förhinder; Assar Hörnquist.
§1. Ordförande Kjell Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Eftersom några nya ledamöter tillkommit efter årsmötet ber ordföranden
att var och en presenterar sig, vilket också sker.
§2. Protokoll från föregående möten med nr 95 och nr 96 kommenteras i
valda delar. I sammanhanget framkommer att vissa svårigheter
kan finnas att komma i kontakt med kontaktsjuksköterskorna vid USÖ.
Håkan Engman som har plats i RCC:s ”kontaktsjuksköterskegrupp” får i
uppdrag ta med sig frågan. Protokollen läggs härefter till handlingarna.
§3. Kassören Börje Jakobsson lämnar rapport rörande föreningens aktuella
ekonomi. Dagens saldo är totalt 217,000 kr. Antalet medlemmar är 189 st.
Ett antal personer har ännu inte betalat medlemsavgiften. Beslutas att des sa
stryks från medlemsförteckningen om inte medlemsavgift betalats senast sista
april 2016.
§4. RCC-frågor.
Patient- och närståenderådet RCC, sammanträder i Uppsala måndag
30 maj 2016. Johan deltar på det mötet. SVF-frågor, d v s frågor rörande
standardiserade vårdförlopp håller Gunnar Norrman koll på. Frågan
kommer sannolikt upp på PCF:s ordförandekonferens 11- 12 april 2016.
RCC-dagarna i Umeå 24- 25 maj 2016 åker Håkan Engman på. Kostnaderna
för detta belastar RCC. Meddelas att en reviderad cancerplan 2016-2018 antagits/beslutats inom RCC Uppsala- Örebroregionen. Den som vill veta vad
som händer inom RCC rekommenderas söka information via nätet;
http://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/
§5. Rekryteringsaktiviteter
På Kumla bibliotek genomfördes 16 februari 2016 på initiativ av Kumla
Akvarieklubb (KAK) en informationskväll kring prostatacancer. Verksamhetschefen vid Allmänonkologiska kliniken, USÖ, Johan Ahlgren föreläste
om cancersjukdomar och Kjell Lindblom, Assar Hörnquist och Gunnar
Norrman svarade på frågor om T-Pros arbete mm. En del medlemmar rekryterades.
Från ordföranden väcks förslag att liknande arrangemang ordnas av
T-Pro någon gång under 2017. Förutom Kjell lämnas besked att Miguel,
Gunnar, Håkan och Börje kan tänka sig medverka. Att lämna föreningsinformation i tryckt form i särskilda pärmar på länets vårdcentraler har upp-

levts som trögt. Inom Region Örebro län finns ett samverkansorgan, Rådet
för funktionshinderfrågor. Frågan om att förbättra möjligheterna att nå ut
med information på vårdcentralerna kan väckas där.
Seniorfestivalen äger rum lördag 8 oktober. Kjell anmäler T-Pros deltagande och alla styrelsemedlemmar uppmanas hjälpa till denna dag.
§6. Medlemsvård.
Gemenskapsdagen med bl a bussresa till Engelsberg äger rum lördag 14
maj 2016. Håkan Engman svarar för upplägget. Han ser till att maila en
detaljerad information till Kjell då allt är klart. Kostnad per deltagare fastställs till 150 kronor. Samtalsgruppen har sina möten i Märtas café, Örebro,
andra torsdagen i varje månad. Nästa tillfälle är torsdag 14 april, kl 15.30
Gunnar får i uppdrag se till att informera i NA. Frågan om en skyttefest någon lördag i augusti månad diskuteras. Vi återkommer till frågan vid nästa
möte.
§7. PCF:s ordförandekonferens 11 – 12 april 2016.
Håkan Engman och Gunnar Norrman deltar. Mustaschkampanjen kommer
att diskuteras. Gunnar Norrman har en del kritiska synpunkter avseende
denna som han avser framföra.
§8. Offentligt möte om Cancersjukvården arrangerat av Region Örebro
län,(RÖL), äger rum vid Lindesbergs lasarett måndag kväll 11 april, vid Karlskoga lasarett 10 maj samt på USÖ 20 september. Vi eftersträvar att få med
alla T-Pros medlemmar samt uppmana övriga patientorganisationer och
deras medlemmar att medverka vid dessa offentliga möten.
§9. Patientföreträdarmöte, USÖ, 20 april 2016.
En inbjudan har kommit från Ingrid Alkebro,Specialistsjuksköterska
onkologi och samordnare i Cancerrådet, Region Örebro län. Kjell, Miquel
och Fredrik deltar.
§ 10. Urologmöte 7 september 2016 kl 15.00.
§ 11. Onkologmöte äger rum måndag 19 september 2016, kl 15:30 till ca kl 17.
§ 12. Representanter från regionens patient- och funktionshinderföreningar
har inbjudits till träff med områdeschefen på Lindesbergs lasarett.
Denna träff äger rum måndag 25 april kl 10. Miguel anmäler sig och deltar
och de som kan i övrigt gör likaledes.
§13. PCF:s regionmöte äger rum i Stockholm 25 augusti 2016.
§14. Årsmötet 2016 kommentarer. Årsmötet 2017, idéer, beslutades att förlägga
årsmötet till Livin´.
Alla eniga om att senaste årsmötet blev bra. Beträffande program för årsmötet 2017 bestämdes att frågan tas upp senare.
§15. Planerade arrangemang.
Tisdagen den 12 april 2016 inbjuder vi till offentlig föreläsning av
överläkaren och docenten Bo Lennernäs vid Onkologiska kliniken vid
USÖ. Plats: Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21-23, Örebro.
Torsdagen den 14 april kl 15.30 träffas Samtalsgruppen.
Lördagen den 14 maj Gemenskapsdagen.
Tisdagen den 4 oktober 2016 offentlig föreläsning av Stefan Wallén.
§ 16. Publicitet.
Ett antal debattartiklar av Kjell och Assar har publicerats i NA.
Debattartiklarna har kommenterats/ besvarats av representanter för Re-

gion Örebro län.
§ 17. Närmast kommande styrelsemöten är tisdag 24 maj samt tisdag 13 september 2016.
§ 18. Sammanträdet avslutas med att närvarande styrelseledamöter föräras
varsin honungsburk av prima kvalitet. Initiativtagare Hans Olov
Andersson. (HOA)

Vid protokollet: Justeras:
Johan Nyström Kjell Lindblom, Ordförande

