
 

 

Patientforeningen Lungekræft 
referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28 juni 2017 

 
 

Tilstede: Lisbeth, Dorte, Jytte, Steen, Thea, Birgit, Helge, Finn. 
Afbud: Natascha 
 
Lisbeth bød velkommen til mødet. 
  
Punkt 1: godkendelse af referat – godkendt. 
 
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden – godkendt. 
 
Punkt 3: Orientering fra formanden herunder samarbejde med medicinalindustrien. 
 
Lisbeth og Natascha deltog i en spændende konference i Nyborg hvor emnet var hvordan fordobler vi 
overlevelsen på lungekræft inden 2030. Der er nedsat arbejdsgrupper indenfor kirurgi, onkologi, 
diagnosticering samt livskvalitet. Lisbeth deltager i arbejdsgrupper under livskvalitet. 
 
Lisbeth fortalte, at hun er udpeget til at deltage  i en arbejdsgruppe af Sundhedsstyrelsen omkring pakkeforløb 
for lungekræft. De skal have et serviceeftersyn.  
 
Lisbeth deltog i årsmødet i Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG). Hun fortalte at gruppen har fået mulighed for 
at byde ind på et projekt, da der er bevilget 10 millioner fra Kræftens Bekæmpelse.  Årsmødet i DLCG foregår 
igen i år på Rigshospitalet hvor Lisbeth skal holde et indlæg på ca. 20 min. Emnet er hvad foreningen har lavet 
i 2016 og vil i 2017.  
 
Der vil i august / september blive afholdt møder mellem patientforeningerne og Kræftens Bekæmpelse vedr. 
underskrivelse af nye samarbejdsaftale. Det nye i samarbejdsaftalerne er bl.a at man ikke må modtage penge 
fra industrien på mere end 5% af de samlede indtægter. Dette for at undgå at være i ”lommen på industrien”. 
Vi vil afvente mødet med Kræftens Bekæmpelse før vi tager endelig stilling. Patientforeningerne kan dog søge 
midler til specifikke større projekter. Man kan dog ikke hvert år kan søge om midler til større projekter jvf. 
Kræftens Bekæmpelse.  
 
Lisbeth er blevet kontaktet vedr. deltagelse i Medicinrådet. Men på grund af de nye regler omkring samarbejde 
med industrien er Lisbeth endnu ikke blevet godkendt. Da vi har deltaget i rejser/kurser arrangeret af 
industrien kan vi ikke udfylde habilitetserklæringen som går 5 år tilbage i tid selvom Medicinrådet først er 
startet i 2017. Så vi afventer lige nu mødet med Kræftens Bekæmpelse da vi heller ikke kan blive godkendt 
hvis vi ikke underskriver samarbejdsaftalen med dem. 
 

Vedr. Bogen ”Livet med lungekræft” er alt forarbejdet lavet og der er indhentet 3 tilbud, det billigste er kr. 
100.000,00 billigere end det dyreste tilbud.  
 
Lisbeth fortalte vedr. forretningsgangen i foreningen er det er fundet nødvendigt at sætte en trailer ind igen i 
forbindelse med honorering, den skal bruges til transport af telt og gods til bl.a. stafet for livet. 
 
Der vil blive afholdt et seminar omhandlende Lungekræft, brystkræft osv. den 17-18 november 2017 i 
Stockholm med invitation til Danmark, Norge, Sverige og Holland. 
 
 
 



 

 
Der har været afholdt folkemøde på Bornholm, hvor Lisbeth deltog i 3 debatter. Lisbeth havde sendt mals ud 
hvor hun havde bedt patienter om at fortælle om deres genoptræning mv, det var en succes, Peter Lund 
Madsen (hjernemassen) som også deltog i debatten som moderator, inviterede Lisbeth til at være med i 
radioudsendelse. Hun vil blive kontaktet efter sommerferien. 
 
Lisbeth og Natascha deltager i mødet i Tokyo arrangeret af GLCC.  
 
Punkt. 4: Regnskab 
 
Regnskab pr. 30/4-2017 blev gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 5: Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (KB) 
 
Jytte har set på regnskabet fra 2016 og Lisbeth gennemgik tallene, vi voterede herudfra ”hvad kan betale sig”, 
hvem er med i samarbejdssamtalen. Vi afventer mødet med Kræftens Bekæmpelse i aug / sept. 2017. 
Vi skal ansøge KB om midler til møder i 2018: Vi blev enige om  4-5 møder plus International Lungekræftdag 
og midler til Christiansborg mødet. 
 
Punkt 6: Gavebreve 
 
Lisbeth oplyste at der skal arbejdes på at få flere gavebreve solgt så vi kan søge momskompensation. Vi har 
pt. 60 gavebrev. Vi mangler 40. 
 
Punkt 7: Åbne møder 1. halvår 2018 – hvor og emner 
 
Vi aftalte at holde åbne møder i Esbjerg, Maribo og Kalundborg.  Vi enedes om at foredragsholdereønske er 
alternativ behandling, psykolog, cannabis, læge og fodterapeut. Steen og Jytte holder et minimøde, hvor de 
planlægger første halvår 2018. 
Det blev foreslået at man i Maribo bl.a. skal prøve at kontakte vennerne fra Hospice Svanevig og i 
Kalundborg kontakte Novo Nordisk for indlæg. 
 
Punkt 8: International Lungekræftdag 
 
Planlægningen er allerede igang for mødet der foregår 20 november 2017. Oplægsholdere er ved at være på 
plads. Programmet sendes ud i september 2017. 
 
Punkt 9: andre møder i andet halvår 2017 
 
Lisbeth orienterede om at der skal findes en læge til mødet i Holbæk den 04.10.17, og der skal findes en 
diætist til mødet i Aalborg den 13.09.17. 
 
Det er lykkedes at lave en tur til Legoland. Legoland har tilbudt at sponsere linned og morgenmad til alle. 
 
Lisbeth er blevet ringet op af  Kræftrådgivningen i Aarhus som forespørger om vi vil starte op igen, men der 
mangler kontaktpersoner som kan køre  afdelingen. 
Der skal søges midler til lokalafdelingerne i 2018: Det blev vedtaget at det skal være i Jyllinge, Aarhus, 
Hvidovre og Svendborg . 
 
Tilbudsmapperne som blev lavet til Generalforsamlingen og ikke opfyldte vores kriterie, de var meget dyre og 
forkerte udformet, derfor har Lisbeth prøvet at forhandle prisen med firmaet, men forgæves – de vil dog give 
os rabat på nye ordrer. Konklusion: Vi betaler regningen og slutter med at bruge firmaet. 



 

 
Der blev valgt nye skjorter og trøjer til bestyrelsen som skal forsynes med logo/skilt så man kan se hvem vi 
repræsenterer. Tøjet skal opbevares på kontoret så vi ikke skal købe nyt hver gang der er skift i bestyrelsen. 
 
Punkt 10: Ny dato 
 
Nyt møde onsdag den 27 september kl .1200 i Jyllinge. 
 
 
Referent: Dorte Schütt 
 
 
 
 
  


