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Årsberetning 2019 
 

Generalforsamling 2019 blev afholdt den 17. marts 2019.  

Vi fik her 4 nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, så bestyrelsen har i 2019 bestået af 6 

medlemmer. 

 

Bestyrelsen har haft fokus på at komme ud og mødes med vores medlemmer. Vi har 

repræsenteret foreningen i mange forskellige sammenhænge og ladet patienternes stemme blive 

hørt og dermed sat fokus på vores fælles sygdom. 

 

I 2019 har vi haft en stigning af nye medlemmer på 49 %, og vi sluttede året med 204 medlemmer. 

 

Aktiviteter i foreningen og medlemskontakter 

• Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt 7 bestyrelsesmøder. 

• Der har været gang i vores lokale netværk spredt over hele landet. Vi har fået etableret en 

gruppe tovholdere, som har stået for indkaldelse og afholdelse af netværksmøderne og de 

har afholdt 10 netværksmøder 

• Bestyrelsen afholdt i 2019 i alt 7 foredrag med eksperter inden for behandling og opsporing 

af modermærkekræft samt kostens betydning for kræftpatienter.  

• Vi har talt i telefon med en del medlemmer, der har haft brug for snak om sygdom, 

behandling, at være pårørende og hvordan man lever videre med ikke at være solnyder.  

• Bestyrelsen har brugt tid på at planlægge Nationale Modermærkekræftdage 2020.  

• Vi fik planlagt temaweekend for forældre med børn under 12 år, til afholdelse i 2020.  

• Bestyrelsen samarbejdede med journalisten om indholdet i bladene På pletten nr. 4 og 5,  

 

Internationalt samarbejde og netværk 

Bestyrelsen har i 2019 været repræsenteret ved den europæiske konference for organisationen 

MPNE (Melanoma Patient Network Europe) i marts 2019, samt den nordiske konference i 

Gøteborg i oktober 2019 

 

Patientforeningens samarbejde med sundhedsvæsenet 

Foreningens samarbejde med sundhedsvæsenet har i 2019 udviklet sig. Vi blev inviteret til at 

repræsentere vores medlemmer i forskellige sammenhænge. Vi var i 2019 repræsenteret i 

fagudvalget for modermærkekræft og i fagudvalget for Venøse Blodpropper under Medicinrådet.  

Vi har også en repræsentant i Dansk Melanom Databases styregruppe. Og sidst men ikke mindst, 

har vi været repræsenteret i arbejdsgruppen for udformningen af den nye kræftpakke 4, som blev 

offentliggjort den 10. juli 2020. 

Derforuden har vi deltaget i forskellige konferencer. 
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Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse 

I samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse har vi repræsenteret vores medlemmer i mange 

sammenhænge. Vi har deltaget i Kræftens Bekæmpelses årlige repræsentantskabsmøde. Vi har 

deltaget i fællesmøder med de 20 andre patientforeningerne osv.  

 

Samarbejde med Medicinalindustrien 

Vi har kontakt til tre medicinalfirmaer som arbejder med at udvikle medicin til behandling af 

modemærkekræft. Alle tre firmaer støtter vores Nationale Modermærkekræftdage. 

 

Sociale medier og hjemmesiden 

Bestyrelsen er aktive på FB-gruppen ”Modermærkekræft”, hvor der er mange patienter der stiller 

spørgsmål og hvor der ofte er behov for et godt råd.  

Vores site på FB, ”Patientforeningen Modermærkekræft” bruges til at informere om foreningen 

osv.  

Vi arbejder på at blive bedre til at udnytte vores hjemmeside. 

 

Derma Korps 

Bestyrelsen har i samarbejde med 12 yngre læger arbejdet på at tilbyde forskellige faggrupper 

undervisning i at spotte hudforandringer, for derved kunne muliggøre tidlig opsporing af hud- eller 

modermærkekræft.  

 

Økonomi / Regnskab 2019 

Det har overordnet været et fint år for Patientforeningen Modermærkekræft. 

I regnskabet fremgår at der har været ret mange afvigelser som primært skyldes udskudte 

aktiviteter – men samtidig har det været et uhyre travlt år for den nyetablerede bestyrelse efter 

generalforsamlingen i marts 2019. 

 

Årets regnskab udviser et overskud på 163 tkr er derfor også et udtryk for de udskudte aktiviteter 

som alle afholdes i 2020. 

Det samlede regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 20. september. 

 

Indtægter 

Foreningens indtægter i 2019 kommer dels fra medlemskontingent og fra driftstilskud fra 

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsministeriet, ligesom vi har modtaget aktivitetstilskud fra 

medicinalbranchen. Sidstnævnte primært til afholdelse af Modermærkekræft Weekend-

konference. 

Vi er også blevet tilgodeset med 2 donationer. 

Samlet har vi i 2019 haft indtægter på i alt 518 tkr 
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Udgifter 

De samlede driftsudgifter har i 2019 udgjort 81 tkr. Dette er marginalt mindre end budget, men 

viser en stigning i udgifter som følge af bestyrelsens forøgede engagement i diverse fagligt 

relaterede udvalg. Disse modsvares af en besparelse på udgifter til administration og revision. 

 

De samlede aktivitetsudgifter udviser store afvigelser i forhold til budget. Disse skyldes primært 

udskydelse af planlagte aktiviteter. Samlet er der en afvigelse på ca. 200 tkr. 

Af andet kan nævnes at udgivelse af medlemsblad ”På Pletten” er blevet dyrere bl.a. på grund af 

øgede portoudgifter og endelig har Patientforeningen støttet etablering af Derma Korps med 

informationsmateriale m.m. 

De samlede aktivitetsudgifter har i 2019 udgjort 274 tkr, mod budgetteret 470 tkr. 

 

Afslutning 

Denne skriftlige beretning er kun en del af bestyrelsens samlede beretning for 2019 og vil blive 

fulgt op med den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 20. september 2020. 

 

Bestyrelsen håber at mange i år vil møde op og deltage i generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen vil selvfølgelig blive afviklet med al mulig hensyntagen  

til retningslinjer i forhold til COVID-19 

 

På vegne af bestyrelsen i 

Patientforeningen Modermærkekræft 

 

Lene Ottesen, formand 

 


