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BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN I DANSK

HÆ M O KRO MATOSEFO RE N I NG L8O92O2L.

Det er i dag et år og 13 dage siden vi sidst var samlet her til Generalforsamling og

medlemsmØde. Dengang måtte jeg konstatere at CORONA situationen havde sat sit
præg på både samfundet generelt og på foreningens virke og jeg må konstatere at
det sidste år for os alle har været i CORONA's skygge. Vi skulle ordinært have holdt
generalforsamling i Marts 2021, men måtte udsætte til i dag. Bestyrelsen har siden
generalforsamlingen 2O2O holdt et par bestyrelsesmøder.

Hvis vi ser på foreningens udvikling og samtidigt holder os Corona situationen med
manglende mødemuligheder for øje kan vi konstatere en særdeles glædelig

udvikling:

lzOLg var vi 79 medlemmer, i 2020 var der 86 medlemmer (nettofremgang på 8,8

%) oei 2021, er vi 102 medlemmer (Netto fremgang på 18,6 %)

Jeg er sikker på at vor kasser -Peter- ved fremlæggelse af regnskab vil komme
nærmere ind på dette men jeg vil blot konstatere at foreningens kassebeholdning i

2018var 26862 kr.- i 20L9 var den 33634 kr.- i 2O2O var den 55913 kr.

Så alt i alt en positiv udvikling i medlemstilgang og Økonomi.

DHA formål er:

At formidle viden til patienter, lægfolk, herunder familiemedlemmer og pårørende,

fagfolk og andre om tidlig diagnosticering og behandling af hæmokromatose.

At Støtte forskning i hæmokromatose.

At formidle oplysning og udvikle tilbud til, de der har fået skader af
hæmokromatose.

Vi har i bestyrelsen forsøgt at opstille må1, handlingsplaner og aktiviteter i relation til
den opstillede målsætning. Vi må så konstatere at begrænset tid og ressourcer hos

bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige har nødvendiggjort at indsatsen har

måttet prioriteres efter det muliges kunst.

a. lnternationalt samarbejde:

Kirsten har fulgt og deltaget i virtuelt internationalt samarbejde med EFAPH m.flere

med henblik på at få indsigt i udviklingen i behandlingen af hæmokromatose i det
internationale regi samt forsøge at få viden om disse patientforeningers tiltag for at



få bedre vilkår for deres medlemmer. Dette har medført at vi nu er i gang med at få

oversat en "hæmokromatose håndbog" fra engelsk til dansk med henblik på

udlevering i forbindelse med udsendelse af velkomst brev til nye medlemmer.

Formålet med vor deltagelse er at indhente information og få det oversat og udgivet

på dansk til vore medlemmer.

b. Dansk samarbejde med andre organisationer.

Vi har undersØgt muligheder for samarbejde med kræftens bekæmpelse og senest

med leverforeningen. I begge tilfælde har det vist sig at omkostninger og indsats

ikke står mål med de fordele som kan opnås. Hvis vi ser på de sygdomsmæssige

konsekvenser af hæmokromatose skulle vor forening være medlem af :

Hjerteforeningen, kræftens Bekæmpelse, gigtforeningen og flere. Det er

bestyrelsens vurdering at det vil marginalisere vore medlemmer-

hæmokromatosepatienterne -og hermed ikke gavne disse.

Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder med dels andre patientforeninger mv.

Kirsten har fået godt fat i OUH hvor hun har en lang række kontakter der gavner vor
forening. Her skal nævnes: Patientråd afd.S Mave-tarm og leversygdomme,
patientrepræsenta nt i U dda nnelses-og kom petenceråd, Forskni ngsråd, Vl P-

Forskningsprojekt og diverse konferencer. Har deltaget på SDU som gæsteforlæser.

Deltager i møder med Odense frivillighedscenter med andre patient foreninger.

Søren, Nils og Kirsten har deltaget i møde med danske regioner som har resulteret i

at der blev nedsat en tværregional arbejdsgruppe der skulle komme med oplæg til
hvordan man kunne sikre at Hæmokromatose blev behandlet ens på tværs af alle

regioner, Gruppens oplæg er forelagt for regionernes sundhedsdirektører den 17

september 202L. Deres konklusion og videre behandling er dd. lkke oplyst fra

regionerne.

c. lnternt i foreningen

Foreningen har udsendt 8 nyhedsbreve med forskellig viden og oplysninger til
medlemmerne i foreningsåret. Tanya har påbegyndt et arbejde med at få nogle

videoer fremstillet. Videoer der skal forsøge at forklare hvad hæmokromatose er for
en sygdom. Søren har haft et samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad der har

mundet ud i en stor artikel om hæmokromatose . Den kan findes via en link på

foreningens hjemmeside.



Tilsidst skal det nævnes at der i bestyrelsen nu arbejdes med at anskaffe et
forenings edb system der skal omfatte mails, medlemsoplysninger, referater mv.

Tilslut viljeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et godt og solidt forenings
arbejde trods corona og andre forhindringer. Til vore medlemmer tak for support og

medlemskab. Jeres stØtte vil foreningen bruge til at forbedre behandlingen af
Hæmokromatose.


