
 

 

Bestyrelsens beretning for 2016 

LyLe har haft ufattelig travlt igen i 2016, men det har samtidig også - trods alvoren - været meget 

spændende og udfordrende. Samarbejdet har igen været i højsædet for at kunne komme igennem med 

politiske og behandlingsmæssige budskaber. 

Jeg vil også gerne byde MDS DK Patientstøttegruppen hjertelig velkommen i foreningen - MDS står for 

myelodysplastisk syndrom! Sammen arbejder vi bedre end hver for sig. Vores intention i dag er da også 

officielt at fastslå sammensmeltningen i vores navn med en ændring af foreningens vedtægt.  

LyLe besluttede i 2015 at adskille de enkelte diagnoser ved afholdelse af sygdomsspecifikke temadage, og 

den strategi fortsatte vi i 2016, da viden og information omkring de enkelte sygdomme betyder meget for 

patienter og pårørende. 

Vi lytter til Jer, Jeres ønsker og behov, da vi mener, at en forening skal udvikle sig for at bevare lysten blandt 

medlemmerne til at blive i fællesskabet og dermed få endnu mere "tryghed" og viden omkring egen 

sygdom. Tusind tak for de mange gode tips og ideer, I deler med os alle steder. Kun på den måde ved vi, 

hvad der rør sig og er vigtigt i Jeres liv. 

Vi arrangerede en temaweekend på Hotel Christiansminde i Svendborg - hvor vi også afholdte vores 

generalforsamling sidste år. Overskriften var "Mit Liv - mit ansvar", hvor vi fik berørt mange aspekter af 

livet med blodkræft.  Vi havde rigtig mange gode oplægsholdere, der bl.a. fortalte om diagnosticering og 

behandling af hæmatologiske kræftsygdomme, kost og motion, senfølger og alternative behandlinger, 

genoptræning og mindfulness, rettigheder og livskvalitet, som - I gav udtryk for - fylder meget hos Jer alle. 

Det var et meget tæt pakket program, og det har vi taget ved lære af. 

Vi har lært, vi må tage ansvar for eget liv, vi skal inddrages mere end før og dermed være mere bevidste 

om, hvordan vi kommer på højkant igen hurtigst muligt. 

Vi har også i 2016 været på Folkemødet, hvor vi fik lov til at ytre vores meninger om tidlig opsporing af 

sjældne diagnoser, Kræftplan IV og opfølgningsprogrammer - sidstnævnte burde have været iværksat i dec. 

2015 for lymfekræftpatienter........men bliver stadig ikke praktiseret. 

Vi har haft awareness/fokus på blodkræft i september 2016. Her fik vi udgivet en bog med patient- og 

pårørendehistorier i samarbejde med Myelomatoseforeningen og medicinalfirmaet Janssen. Bogen er 

gratis og skrevet af "vores" faste journalist Finn Stahlschmidt. 

Lymfekræftdagen blev markeret d. 15. sept. i medierne, hvor vi også havde temadag om lymfekræft og CLL 

(kronisk lymfatisk leukæmi). Her blev der sat fokus på vigtigheden af at kende sin undertype af lymfekræft, 

da ikke mange ved de findes, og behandlingen afhænger i høj grad af typen af lymfekræft. Overlæge 

Francesco D'Amore delte - på fremragende vis - igen ud af sin store viden om lymfekræft, forskelle og 

behandling heraf.  

I oktober satte vi fokus på akutte leukæmier og MDS, hvor vi havde specialisten - uddannelsesansvarlig 

overlæge på OUH Claus Marcher på banen sammen med sygeplejerske Winnie Kreising ligeledes fra  OUH, 

som gæster os igen d. 23. maj til temamøde i Odense. Det glæder vi os rigtig meget til! 



 

 

 

I november satte vi fokus på CML (kronisk myeloid leukæmi). Her fik vi besøg af ledende overlæge Hanne 

Vestergaard fra OUH, som kunne fortælle om de store fremskridt, der er sket i behandlingen af CML. Vi 

havde også besøg af overlæge Andreja Dimitrivijevic, der talte om forskning og stopforsøg, som er rigtig 

gode nyheder for patienter, der ellers skulle have taget medicin resten af livet. 

Efter hver temadag har vi udgivet et fokusblad - LyLe Fokus, hvor der kan læses om de specifikke 

sygdomme, behandlinger, forskning, patienthistorier og udfordringer, der kan være i livet med en 

hæmatologisk sygdom. Bladene kan findes på vores hjemmeside. 

Netværk og erfaringsudveksling er guld værd. Tovholderne gør et kæmpe stort arbejde i lokalgrupperne 

rundt omkring i landet. Vi har fået en ny gruppe i Allerød, og vi er så glade for, at Nordsjælland nu også har 

fået sin egen gruppe. Vi arbejder på at udvide med flere grupper rundt om i landet. 

Andre er mere til de sociale medier, og her har vi observeret, at man har rigtig meget gavn af hinanden. Vi 

er så glade for Jeres støtte overfor hinanden men også overfor os på Facebook, hvor vi oplever en god 

stemning blandt medlemmerne. Man skal selv have været der, før man ved, hvad det handler om. Jeres 

interne kommentarer og støtte er uvurderlig. 

Vi har nu også etableret en åben side, så folk - der ikke kender os - kan finde os der. Via denne side kan vi 

udtale os til omverdenen. Her kan vi promovere os mere end tidligere. 

Vi har en Twitter konto, som mest af alt bliver brugt af politikere, beslutningstagere og andre udenlandske 

foreninger, der ligner vores eller har interesse i at følge os. Typisk bruger vi også Twitter ved deltagelse i 

udenlandske konferencer, hvor andre foreninger kan følge os under et bestemt "hashtag" med vores 

meninger og holdninger, og hvad vi ellers laver. 

 

Vi har en YouTube kanal, hvor patienthistorier og videoer om temadagene er delt op i grupper og dermed 

er mere overskuelig. De fleste er oversat til engelsk, da internationale organisationer og patienter nu også 

følger os der. 

Alle videoer kommer ligeledes på hjemmesiden, så evt. nye medlemmer kan finde os her, der og alle vegne. 

Vi vil gerne sige stor tak til alle, der stiller op og fortæller deres historie, som handler om det virkelige liv, 

også når det er svært! 

 

Vi er også på Instagram, hvis man er til det - det er tænkt for det "yngre" publikum. 

Vis gerne billeder af Jeres positive oplevelser og del dem gerne med os! 

 

Vi har selvfølgelig ikke glemt de pårørende, som tit og ofte kontakter os, da de står magtesløse og gerne vil 

have råd.  Vi prøver - som forening - at rådgive og vejlede så godt vi kan, så de er rustet til at klare de 

udfordringer, der måtte komme. En ting er helt sikkert, når så alvorlig en sygdom banker på døren, påvirker 

det hele husstanden. 

 



 

 

 

LyLe gik  - i samarbejde med andre kræftpatientforeninger, ind i arbejdet for at påvirke indholdet af 

Kræftplan IV, hvilket den daværende sundhedsminister Sophie Løhde døbte "patienternes kræftplan". 

 

Vi - LyLe og Lungekræftforeningen - kontaktede Sophie Løhde, Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, alle 

sundhedsordførerne i sundhedsudvalget, og de lyttede interesseret til os. Vi fik stor opbakning blandt 

politikerne - også på Folkemødet. Trods opbakningen havnede vi i medierne med et forvrænget billede af 

os som forening. Vi ville tale om Kræftplanen, men det var åbenbart ikke hensigten fra mediernes side, som 

hellere ville fokusere på vores støtte fra medicinalindustrien. 

Store aktiviteter kræver også en god økonomi - det kommer vi til senere under aflæggelse af regnskabet, 

hvor det vil fremgå, hvor stor en støtte vi har fået fra Kræftens Bekæmpelse, Tips & Lottomidler, 

medicinalindustrien samt private donationer og gaver. Faktisk har vi i 2016 modtaget større økonomisk 

støtte end nogensinde. 

Vores troværdighed og habilitet overfor samarbejdspartnere er meget vigtig, og da vi samarbejder bredt og 

med mange, så mener vi ikke, vi har et habilitetsproblem, men vi udstråler - udadtil - styrke og 

professionalisme. 

LyLe deltager i - sponsorerede - konferencer, hvor vores fokus er på indsamling og deling af sidste ny viden 

både nationalt og internationalt. Vi er helt åbne om den støtte, vi modtager, hvilket også fremgår af vores 

hjemmeside, vi og vore sponsorer efterlever Lægemiddelindustriforeningens regler på området, og 

derudover har vi vore egne interne regelsæt. 

Vi føler stadig, at Danmark er med helt i front, når det gælder behandling og medicinering, men vi vil "holde 

øje" med det nye Medicinråd, der er en sammenslutning af RADS - Råd for Anvendelse af Dyr 

Sygehusmedicin - og KRIS - Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin. Vi vil ikke risikere, at 

det bliver prisen, der afgør, hvilken medicin, der er tilgængelig. 

Vi har - i samarbejde andre kræftpatientforeninger - iværksat en undersøgelse, hvor vi indtil for nylig har 

spurgt ind til patienters oplevelse af de tidligere kræftplaner. Svarene på dette kommer her i april, og 

resultaterne vil vi offentliggøre lidt efter lidt, da vi gerne vil vække mediernes nysgerrighed og "holde 

gryden i kog" længst muligt. 

Vi kan igen konstatere en markant medlemsfremgang. Vi er nu godt 900 medlemmer. Det er vi stolte af, 

men der er altid plads til flere, så vi vil opfordre medlemmerne til at reklamere for os, alle steder man 

kommer, så patienterne kan få den hjælp, de har brug for, i LyLe. 

 

Planer for 2017:  

Vi har jo i år 10 års jubilæum, og det skal fejres. 

 

Temaweekenden 2016 var så populær, så den vil vi gentage i Christiansminde, og den vil blive endnu større 

end sidste år, da vi selvfølgelig skal glæde os over foreningen bliver 10 år. 



 

 

 

Vi har allerede fået stor tilsagn fra læger, forskere og andre eksperter, som velvilligt stiller deres ekspertise 

og tid til rådighed under weekenden. 

Det er vi meget taknemmelige for og stolte over, så I kan blive opdateret på seneste viden og erfaring. 

I år holder vi regionale temamøder for at sætte fokus på vores lokalgrupper. Dvs. 6 steder i Danmark. Vi har 

allerede afholdt temamøder i Aalborg og Aarhus, i dag har vi så her i København, og snart i Odense. I år 

holder vi regionale temamøder for at sætte fokus på vores lokalgrupper. Her kan man møde sin lokale læge 

og høre på spændende indlæg om de hæmatologiske sygdomme, vi kæmper med. Efter sommerferien 

kommer turen til Sønderborg og Roskilde. 

Igen i år skal vi til Folkemødet på Bornholm for at kunne påvirke debatten politisk. Vi vil tale Jeres sag, 

fremhæve Jeres bekymringer, og det giver god mening, da de lytter til, hvad vi siger. 

Synligheden omkring de hæmatologiske sygdomme er blevet endnu bedre, og det skal vi naturligvis 

udnytte.  

Tusind tak til samarbejdspartnerne, uden dem kunne vi ikke gøre alt, det, vi gør. 

Det er en fornøjelse at stå som formand for sådan en kompetent bestyrelse, som vi har, og vi er rigtig glade 

for den udvikling LyLe gennemgår. 

Jeg vil ikke fremhæve enkeltpersoner, men blot konstatere, at LyLe er en forening i stor vækst, og heldigvis 

er der mange, som giver en hånd med i det praktiske arbejde - ja faktisk er vi i alt ca. 30 frivillige, som 

holder hjulene i gang. 

Jeg vil også gerne sige kæmpe stor tak til Jytte Gamby, som stiftede foreningen på græsrodsbasis, som nu er 

blevet et velsmurt maskine, der fylder 10 år d. 25. september 2017. 

Tusind tak til alle Jer for Jeres input og støtte - uden Jer ingen forening! 

Nu har jeg nævnt forskere og eksperter, men de egentlige eksperter er JER - dig og mig - som lever med 

blodkræft! 

GIV JER SELV ET BIFALD. 

På bestyrelsens vegne 

København d. 1. april 2017  

Rita O. Christensen 


