Netpas Generalforsamling, d. 10/11 2016, Hotel Scandic i Odense
Formandens beretning
Formandens beretning aflægges efter følgende disposition:
1. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet
2. Møder
3. Aktiviteter
1. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet
Formanden oplyste om bestyrelsens sammensætning, vedtaget på generalforsamlingen i 2015
samt om bestyrelsens konstituering på årets første bestyrelsesmøde, d. 30. november 2015. I
årets løb har der været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder. Da medlemmerne kommer fra hele landet
har disse møder fundet sted i både Odense og København.
2. Møder
Bestyrelse
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder. På det første møde konstituerede
bestyrelsen sig med en næstformand (Lars Konradsen). Opgaver blev fordelt mellem
medlemmerne og samarbejdsformen diskuteret. I centrum for arbejdet har stået et ønske om i
højere grad at tilfredsstille ønsker og behov blandt eksisterende og potentielle nye medlemmer.
Målet har været, at øge medlemstilgangen.
Kræftens Bekæmpelse
Der har været afholdt en række møder med Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen fandt det således
vigtigt dels at få tolket KB’s regelsæt for samarbejde mellem KB og patientforeningerne og dels at
få tolket NETPAs samarbejdsmuligheder med industrien. Endvidere har det været vigtigt at få
genetableret KB’s økonomiske støtte til NETPA.
NETPA har deltaget i flere møder med patientforeningsnetværket i KB´s regi. NETPA har desuden
deltaget aktivt i møder med andre vigtige fora – herunder Center for sundhed, Kræft 360 grader.
Leverandører
NETPA har afholdt flere møder med Novartis, som har arrangeret og gennemført en workshop for
NETPA i forbindelse med udvikling af foreningens overordnede strategi.
Andre vigtige fora
NETPA stod som arrangør af det første møde mellem patientforeningerne i Danmark, Norge og
Sverige, som blev en succes. Alle 3 foreninger bekræftede hinanden i at gentage mødet 1. gang
årligt på skift mellem de 3 lande – næste gang formentlig inklusiv Finland. Netpa kan især lære af
de andre foreningers aktiviteter og organisationsstruktur.
Netpa har deltaget i flere møder med enkeltstående patientforeninger – herunder
Pancreasnetværket.
3. Aktiviteter
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Zebranåle: NETPAs ”udsendte medarbejder” på Lolland, Rita Jørgensen, har igen i år gjort et stort
arbejde for at synliggøre foreningen gennem salg af ”zebranåle”.
Cancer-forum: Lars Konradsen har ligesom de foregående år administreret NET – gruppen i cancerforum. Her kan man anonym stille spørgsmål, som andre ligestillede kan besvare, ligesom
gruppeværten kan kommentere. Gruppeværten har mulighed for at kontakte et lægeteam, så der
kan svares korrekt og præcis.
Vi har forsøgt at udbrede distributionen af Netpa brochuren til KB’s lokalafdelinger. Arbejdet
fortsætter næste år. Desuden distribueres brochuren i alle de fora, som bestyrelsen deltager i, hvis
det lader sig gøre.
Vore 2 ambulatorier i henh. København og Århus samt sygehuset i Odense har gjort et fint arbejde
med at synliggøre Netpa overfor patienter, bl.a. via personlig omtale, plakaten, brochuren og
indmeldelsesblanketten.
Heller ikke i år er NET-telefonen blevet overbelastet. Det kan jo være både positivt og negativt.
Det, vi kan sige, er, at de patienter, som har kontaktet os, har været særdeles tilfredse med den
behandling, vi har givet.
Netpa har i løbet af året udsendt 5 nyhedsbreve. Det er en særlig medlemsservice fordi den kun
sendes til medlemmer. I dag er nyhedsbrevet mere tovejs kommunikation end envejs kommunikation. Det mener vi er positivt. Vi forventer at denne aktivitet bliver øget i det kommende år. Vi
siger tak for mange gode forslag til nye medlemsfordele.
Netpa lagde i eftersommeren ”Ofte stillede spørgsmål om NET” ud på hjemmesiden. Det er tanken
at supplere listen med nye spørgsmål.
Arbejdet med at udvikle en strategi for Netpa er som tidligere nævnt påbegyndt og forventes
afsluttet i det kommende år.
Takket være Birgitte Janniche er Netpa i dag på Facebook, og vi forventer os meget af dette
initiativ i fremtiden. Der er allerede mange der skriver med/til hinanden på NETPAs åbne Facebook
gruppe.
Netpa barsler i løbet af kort tid med en ny medlemsfordel: Et ”WC-kort”. Der er tale om et kort i
kreditkort format, som hjælper én til at komme forrest i WC køen i flyveren, i byen, på
restauranten, etc. – i Danmark og i udlandet. Og – det virker! Kortet er udviklet af vores norske
søsterforening (CarciNor), og er således den første udløber af vores nyligt afholdte skandinaviske
møde.
Bestyrelsen har besluttet at ændre design strategi på vores hjemmeside, brochure og på andet
skriftligt materiale. Baggrunden er, at den nuværende kommunikation er mangelfuld eller
misvisende. Udgangspunktet vil naturligvis være NETPAs overordnede strategi.
I et samarbejde mellem Netpa, Novartis og vores svenske søsterforening, Carpa, har vi påbegyndt
udvikling og tilpasning af den måske mest succesfulde aktivitet i Sverige til det danske marked
mhp. at skaffe en medlemsfremgang.
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