
Kommissorium for Prostatakræftforeningens Pårørendeudvalget (PÅU) 

Pårørendeudvalget er et stående udvalg udpeget eller godkendt af foreningens Hovedbestyrelse. 

Formanden udpeges af Hovedbestyrelsen og er chef for udvalgets ansvarsområde og referer 
til Landsformanden. 

Pårørendeudvalget har ansvaret for at skabe, koordinere og udvikle nye aktiviteter for pårørende til 
prostatakræftpatienter. Det er ligeledes udvalgets opgave at følge op på eksisterende tilbud og ak-
tiviteter, samt sikre deres kontinuerlige opdatering og udvikling.  
Det er et mål at flere pårørende bliver en del af foreningen og dens aktiviteter, og der løbende op-
rettes pårørendegrupper i lokalafdelinger og regioner. Udvalget skal understøtte dette arbejde, samt 
koordinere og udvikle initiativerne på landsplan, så foreningen hermed på bedste måde kan 
understøtte og hjælpe pårørende til prostatakræftpatienter. 

Det er ligeledes udvalgets ansvar at skabe underudvalg af pårørende fra lokalafdelinger/regioner. 
For at kvalificere dette arbejde, og for at rekrutterer pårørende til arbejdet i lokalgrupper og regioner 
skal udvalget sikre, at der gennemføres landsdækkende aktiviteter/kurser.   

Pårørendeudvalget tilrettelægger selv sit arbejde og afholder møder efter behov. Møder kan afhol-
des elektronisk. 

Formanden eller 2 medlemmer i forening kan indkalde til møder i Pårørendeudvalget. 

Pårørendeudvalgets funktion er følgende: 

1. Udvalget har beslutningskompetence inden for rammerne af vedtagne budgetter og hand-
lingsplaner/projekter på funktionsområdet.

2. Udvalget forelægger alle nye projekter og aktiviteter for FU Landsformanden til bedømmelse 
og godkendelse, før igangsætning.

3. Udvalget udfører løbende sparring med Landsformanden. Strategiske tiltag behand-
les/udvikles i udvalget før forelæggelse for Landsformanden.

4. Pårørendeudvalget kan af Landsformanden/FU pålægges at fungere som styregruppe for 
aktiviteter, projekter eller lignende.

5. Pårørendeudvalget kan også på eget initiativ nedsætte et underudvalg eller en styregruppe, 
hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

6. Væsentlige investeringer/udgifter der ligger udenfor vedtagne budgetter skal forelægges til 
behandling og godkendelse i FU ØU, der også beslutter om forelæggelse for Hovedbesty-
relsen er nødvendig.

7. Pårørendeudvalget har ansvaret for at sikre overholdelse af gældende lovgivning og regler i 
forbindelse med sine projekter og aktiviteter.

Pårørendeudvalget fører beslutningsreferat og referaterne gøres tilgængelige for Hovedbestyelsens 
medlemmer. 
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