
Kommissorium for Prostatakræftforeningens Sundhedsudvalg (SU)

Medicinudvalget er et stående udvalg Bestående af indtil otte medlemmer. 
Udvalget refererer til foreningens Hovedbestyrelse.

Formanden udpeges af Landsbestyrelsen og er chef for udvalgets funktionsområde og refererer til 
Landsformanden. 

Udvalgets funktion er at holde sig orienteret om relevant udvikling inden for prostatakræft og at for-
midle opnået viden til Landsbestyrelsen og til Prostatakræftforeningens medlemmer via PropaNyt, 
propa.dk, pjecer mv. Det drejer sig bl.a. om overvågning af behandlingen af patienter på prostata-
kræftområdet gennem research og kontakt med udvalgte specialister. Udvalget har specielt fokus på 
diagnosticering, opsporing, behandling, bivirkninger, efterbehandling af senfølger, hjælpemidler 
samt på kostens, motionens og rehabiliteringens betydning forbehandling. 

Udvalget indstiller en repræsentant til DaProCa og to repræsentanter til Medicinrådets Fagud-
valg, som alle skal godkendes af Hovedbestyrelsen
Sådanne repræsentanter fra udvalget kan deltage i møder og konferencer indenfor funktionsom-
rådet, i det omfang, omkostninger forbundet hermed er budgetteret og godkendt. 
Udvalget kan udpege andre medlemmer ad hoc, på baggrund af specielle kompetencer. 

Udvalget tilrettelægger selv sit arbejde og udarbejder et årligt budget til godkendelse i Landsbesty-
relsen og afholder møder efter behov. 

Formanden eller 2 udvalgsmedlemmer kan indkalde til møder i udvalget. 

Udvalget fører beslutningsreferat og referaterne gøres tilgængelige for Hovedbestyrelsen.

Medicinudvalgets funktion er følgende: 

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

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

3. Udvalget udfører løbende sparring med Landsformanden. Strategiske tiltag behandles/
ud-vikles i udvalget før forelæggelse for Landsformanden.

4. Udvalget fungerer som styregruppe for aktiviteter, projekter eller lignende efter indstilling fra
Landsformanden.

5. Udvalget 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 Økonomiudvalget, der også beslutter om forelæggelse for
Hovedbestyrelsen er nødvendig.

7. Udvalget har ansvaret for, at sikre overholdelse af gældende lovgivning og regler i forbindelse
med egne projekter og aktiviteter. I forbindelse hermed kan udvalget rådføre sig med specia-
lister, som Kræftens Bekæmpelse stiller til rådighed.
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