Årsrapport 2020
Årsregnskabet for 2020 viser, at det er de mange frivilliges bidrag fra privatpersoner og virksomheder,
der skaber det økonomiske fundament for Patient in Focus.
Læs mere her, hvor pengene kommer fra, og hvordan de bruges på patientinddragelse,
patientuddannelse og videns-oplysning.

FORENINGSOPLYSNINGER

Patient in Focus
Rugvænget 28
8653 Them
CVR.: 39811693
Telefon: 3066 7377
E-mail: info@patientinfocus.dk
Website: www.patientinfocus.dk
BESTYRELSEN

Formand, Lisbeth Oxholm Snede
Næstformand, Thomas Hammer-Jakobsen
Kasserer, Hans-Henrik Døssing
Bestyrelsesmedlem, Mia Helsegrave
Bestyrelsesmedlem, Anni Hansen
Bestyrelsesmedlem, Anne Mette Bergelius
Bestyrelsesmedlem af foreningen, Direktør Charlotte Nørgaard
1. suppleant, Bo Snede
2. suppleant, Peter Eden
Direktion, administrerende direktør Charlotte Nørgaard
Revision, Poul Holmboe Borghus, Revisionshuset Tal og Tanker
FORMANDSBERETNING

Sikke et år! Et år der på mange måneder har været helt forfærdeligt samfundsmæssigt og samtidig
helt utroligt år for os.
Et år der har vist os, at den digitale tilgang er den rigtige for os patienter, samt pårørende der ønsker
viden, redskaber og forståelse.
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Da Corona virussen kom, var vi som nogle af de første (hvis ikke den første) til at skabe et online
univers for de mange kronisk syge og handicappet – Et fællesskab og talerør vi kaldte Corona-Kronisk.
Et tiltag vi kunne gøre fordi, at vi i foreningen selv er kronikere, og kender tankerne bag ved facaderne.
Men også et tiltag vi ved gav genlyd i mange patientforeninger landet over.
Og man må sige, at vi gjorde det godt, for med det samme var der borger med, der udtrykket deres
bekymringer i alt fra at få virussen til at være isoleret hjemme på ubestemt tid.
Som følge at tiltaget, og de mange snakke vi havde med andre patienter på den online chat, gik vi midt
sommer et skridt videre for at gøre en forskel. Et skridt der normalt ligger langt fra vores mission.
Vi henvendte os til Kolding Designskole omkring et samarbejde om problemstillingerne i synligheden
af usynlige syge kronikkere i det offentlige rum.
Alt sammen med henblik på, at hjælpe sundhedsstyrelsen til at se, at trods deres mange tiltag, sad
rigtig mange kronisk syge hjemme, forvirret, usynlige og manglede den røde tråd i livet som syg - og at
det skulle der gøres noget ved.
Et politisk tiltag, der i første omgang skulle tages op af nystartede elever fra kommunikationsdesign og
herefter hvis det udmundet i en seriøs løsning, sendes videre til Sundhedsstyrelsen. Udgangspunktet
var løsningsmuligheder.
Resultatet blev en samlet kommunikationsløsning, der overgik alt forventning. Vi er i gang med at
udføre en strategiplan i samarbejde med Kolding Designskole af de elever der forsat ønsker at
forsætte på projektet, og dermed gøre en stor forskel i deres frivillige arbejde.
Første etape af kommunikationsløsningen er sendt videre til Sundhedsstyrelsen og der samarbejdes
med Bodil Steen Jørgensen, vores frivillige journalist, på en pressemeddelelse, samt håndterings
strategi af mediekommunikationen omkring dette tiltag.
2020 var også året hvor vi fik opsat en ny donerings mulighed via DrugStars. En app som husker
borgerene på at tage deres medicin, vitaminer mm. på de rigtige tidspunkter i de rigtige mængder.
For hver påmindelser opsamler borgeren stjerner, og de stjerner kan man donere til Patient In Focus
og DrugStars konventerer til en finansiel donation. Uden at det koster brugerne en eneste krone.
Det blev i 2020 til en donation på hele 7000,- kr. En donation som vi på ingen måde havde reklameret
for eller på nogen måde udbredt offentligt, men simpelthen kun var kommunikeret fra mund til mund.
Og det virkede, for dette var uden tvivl et stort økonomisk pusterum for hele organisationen på
daværende tidspunkt.
Vores håb er, at I vil blive ved med at støtte op omkring dette og fortsætte donationerne af stjernerne i
2021, så vi kan nå vores mål om 10.000 kr.
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I foråret gav vi os i gang med formningen af samarbejdet med Københavns Universitet omkring
patientinddragelse i forskningsprojekter. Den endelige kontrakt finpudses stadig, da flere og flere
afdelinger på Københavns Universitet vil tage brug af patienter.
Det er store nyheder for ALLE patienter i Danmark og kan resultere i en forstærket forståelse mellem
patienter og de faglige fremadrettet. Vi forventer, at samarbejdet øges med konsulentbaseret opgaver,
foredrag og kurser bliver en del af vores aftale.
Det betyder også at flere patienter kan deltage i patientinddragelses projekter, også selv om de ikke
har kendskab til forskning.
Midt i foråret gik videns-biblioteket for alvor i gang på vores medlemsplatform. Et tiltag, som både
Charlotte og jeg lægger stor vægt på skal gå hånd, i hånd med resten af Patient In Focus´ struktur.
Biblioteket udvides hele tiden - måned efter måned, hvor I kan finde ny oplagte videoer til inspiration
og hjælp – både for os med kronisk sygdom og handicap, men også for pårørende.
I oktober måned fik vi en sponsoraftale med OK Benzin. Vi kan i dag sige, at vi har med stor succes
allerede nu indfriet vores del af aftalen.
Da det er nyt og ikke prøvet før, påtænker vi ikke den helt store donering til slutningen af året. Dog kan
alle hjælpe til ved at download deres app og/eller opdatere deres OK Benzin kort med at sætte Patient
In Focus som formål.
Ved at gøre det får Patient In Focus en lille procentdel af købt brændstof og parkering. En donation fra
OK Benzin er baseret på jeres køb og det koster ikke jer noget at linke Patient In Focus til jeres app
eller kort.
Vi har yderlige indgået en aftale med Odendo, som er en aktionshjemmeside. Odendo donerer et beløb
baseret på, vinderne som har udvalgt Patient In Focus som formål.
Det koster ikke brugerne en krone. Dette åbner op for muligheden for at alle slags ydelser og produkter
kan blive doneret til Patient In Focus aktioner, eller man kan selv lægge det op og fastsætte at vinder
man auktionen, er Patient In Focus det faste formål.
Vi håber, flere vil være med i 2021 så vi kan fortsætte fundraising igennem denne platform.
Efteråret bød et længe ventet tiltag med Frontrunners, som er vores navn til de skønne mennesker som
er Patient In Focus´ ambassadører. Vi har virkelig fra start af fået nogle gode og stærke (på hver deres
måde) talerør for vores forening.
Citat fra en af dem:
” Patient In Focus arbejder hårdt og engageret for at den lille stemme bliver udbredt og hørt. En af de store
grunde til at jeg er frontrunner.”
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Vi er stolte af vores Frontrunners, og vi opfordrer alle der har lysten, tiden og muligheden til at opstille.
Frontrunners er nøglen i hele denne patientforening.
I december måned kom de første fondsmidler ind, der støttede vores online brevkasse projekt ”Dit Liv
– Vores fokus” brevkasse. Brevkassen er et gratis tiltag for alle og gearet til de mennesker der har
udfordringer i hverdagen af enten sundheds- eller livsstilsudfordringer.
Bag brevkassen sidder et fagligt team og en gruppe patienter og besvarer indgående spørgsmål. Vi er
meget stolte af det skulderklap vi har modtaget fra Velliv Foreningen og som er med til, at vi kan gøre
en stor forskel for den enkelte. Samtidig med, at det er altid en godt at få bekræftelsen på, at andre
tror på Patient In Focus og vores tiltag.
Jeg kan nu afsløre at ”Dit Liv – Vores Fokus brevkassen” offentligt gik online i dag, som man kan finde
på vores hjemmeside: https://brevkassen.patientinfocus.dk/
I januar startede vi på med at arbejde med omdømme-strategi, og der fik vi hjælp at ingen ringere end
Katrine Asp-Poulsen. For at give et indblik i hvem Karine er, så er hun fhv. Chef for Kommunikation &
Organisationsudvikling ved Kræftens Bekæmpelse, og tidligere Redaktionschef på DR.
Katrine fik os fra start af i gang med en masse gode tiltag, der gør at vi taler tydeligere om vores
kerneværdier og en samlet rød tråd i foreningen generelt.
Ydermere øget vi antallet af bestyrelsesmedlemmer sidste år med alsidige kompetencer formår, at
tænke patient og samtidig skuppe Patient in Focus fremad.
På nuværende tidspunkt har ingen modtaget løn, honorar eller anden form for betaling og det gælder
også bestyrelsen her. Vi kæmper alle for den gode sag – hver og en!
Sidst men ikke mindst, er vi er stolte af hvad 2020 har tilføjet patienter og deres pårørende i Danmark.
Vi forventer at kunne skrue lidt mere op blusset i 2021, med målrettet at arbejde hen mod opstart af
Patientuddannelsen og Patienter uddanner Faglige, samt dykke dybere ned i vores politisk tiltag med
de frivillige fra Kolding Designskole.
– og vi glæder os til at gøre det sammen med JER
Formand
Lisbeth Oxholm Snede
1. marts 2021
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BUDGET

Årsregnskab og Budget
Resultatopgørelse

Årets indtægter
Medlemmer
Konsulent salg
Donationer
Fonds bevillinger

Indtægter i alt

Årets udgifter
Simplero
Stripe
IT
Forsikring
Gebyrer
Møder
Lønninger
Patient betaling
IT-udstyr
Revision & regnskab
Øvrige udgifter

Realiseret
01.01.2019
31.12.2019
Kr.

Realiseret
01.01.2020
31.12.2020
Kr.

Budget
01.01.2021
31.12.2021
Kr.

15.600,00

1.620,00
2.500,00
9.056,83
-

7.282,00
145.000,00
34.200,00
49.870,00

15.600,00

13.176,83

236.352,00

9.965,67
44,70
4.872,50
2.639,72
312,90
-

- 10.550,00
218,46
- 3.356,54
- 2.904,00
345,00
- 44.166,00
- 8.000,00
- 40.000,00
- 10.000,00
-

-

1.325,78

-

8.446,31

-

-

-

Fonds projektudgifter
Brevkasse
Udgifter i alt

Årets resultat

Balance

- 49.870,00
-

9.772,09

- 17.835,49

5.827,91

-

- 169.410,00

4.658,66

66.942,00

31.12.2019
Kr.

31.12.2020
Kr.

31.20.2021
Kr.

11.649,22
11.649,22

6.990,56
6.990,56

68.111,25
68.111,25

11.649,22

6.990,56

68.111,25

Aktiver
Bankkonto
Likvide midler i alt
Aktiver i alt
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DIREKTIONS og BESTYRELSES UNDERSKRIFTER

Bestyrelses- og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 for Patient in Focus.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, samt
god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Forkvindens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler. Årsregnskabet godkendes hermed. Them, den 1. marts 2021, Forkvinde,
Lisbeth Oxholm Snede og Direktion Charlotte Nørgaard administrerende direktør.

GENRALFORSAMLINGS REFERAT

mandag d. 1. marts 2021

1. Valg af dirigent
Thomas Hammer-Jakobsen blev valgt.
2. Forkvindes beretning
Forkvinde, Lisbeth Oxholm Snede, fremlagde en flot beretningen, uden kommentar.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020
Kassereren gennemgik tallene med hjælp fra forkvinde. Bestyrelsesmedlem spurgte ind til
medlemstallet samt de forskellige donationer. Budgetteret medlemsantal for 2021 bliver
opgraderet til 125 medlemmer.
Kassereren foreslog en løbende gennemgang af budgettet for 2021, da vi er en ny forening.
Aftalen er at næste budgetgennemgang sker i juli 2021, revision af 1. halvår. Regnskabet blev
godkendt, og findes på hjemmesiden.
4. Godkendelse budget

Budgettet blev godkendt med ovenstående ændringer.
5. Fremlæggelse af handlingsplan for kommende år
Administrerende direktør gennemgik handlingsplanen for 2021. Udover de nævnte aktiviteter er
der opstartet et samarbejde med en schweizisk fond - mere herom senere.
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Alle medlemmer, og bestyrelsen, opfordres til at indsende tanker, ideer, forslag til evt. nye
projekter på mail: info@patientinfocus.dk
Dialog omkring hvordan vi får højere betaling for vores ekspertviden. Administrerende direktør
fortalte, at der var højere takster i pharma-verdenen end i akademisk regi - i øjeblikket får vi den
højeste sats for konsulentbistand.
Bestyrelsesmedlem, Mia Helsegrave, deltager i løbet af 2021 i en workshop med Patient in Focus
om evt. uudnyttede potentialer for ekspertviden. Der er allerede etableret kontakt til industrier,
hvor patientinddragelse involveret. Bestyrelsesmedlem, fortalte om handicapområdets
strukturændring. Patient in Focus er opmærksom på denne ændring.
Et af Patient in Focus’ medlemmer, og Frontrunner, bød ind med forslag til flere tiltag, som onlineforedrag, hvor Frontrunners kan bidrage med det at være studerende og kronisk syg - i form af et
webinar eller live Facebook.
Patient in Focus ser gerne en udvidelse med mere viden omkring børn med kronisk sygdom og
handicap ift. deres forældre. Bestyrelsesmedlem, anførte, at vi fremover skal få andre inddraget
med ekspertviden, således foreningen kan vækste - det kunne være i form af oplæg, foredrag,
omtaler mm.
6. Behandling af indkommende forslag

Ingen
7. Valg til bestyrelsen

Hele bestyrelsen forsætter for næste periode, der er valgt (genvalgt) 2 suppleanter
1. Suppleant, Bo Snede
2. Suppleant, Peter Eden
8. Valg af Revisor

Valg af revisor, genvalgt, Poul Holmboe Borghus, Revisionshuset Tal og Tanker
9. Eventuelt

Kassereren fortalte, at han er i tæt kontakt med vinderen af MGP2021, hvor lillesøster havde
skrevet en sang til hendes handicappede søster. Hans-Henrik vil kontakte familien med henblik på
en historie om dette, som dermed kunne linke til Patient in Focus.
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