
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Verksamhetsberättelse med 
Årsredovisning 2014



Prostatacancerförbundet
Org.nr 857209-1422



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
     
1. Övergripande mål.................................................................................................................................. 5
2. Årskrönika  .......................................................................................................................................... 6
3. Stöd till patientföreningarna  ............................................................................................................... 7
4. Stöd till drabbade och närstående  ..................................................................................................... 10
5. Påverkansarbete för bättre vård  ......................................................................................................... 11
6. Opinionsbildning för att öka kunskapen om prostatacancer  ............................................................. 13
7. Bidra till forsknings- och utvecklingsverksamhet  ............................................................................ 19
8. Förtroendevalda och föreningar  ........................................................................................................ 21
9. Förbundsmöten och förbundets styrning  .......................................................................................... 25
10. Administration och kansli ............................................................................................................... 28
11. Samarbeten ...................................................................................................................................... .28

ÅRSREDOVISNING 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .........................................................................................................31
1. Syfte och ändamål  ............................................................................................................................. 31
2. Måluppfyllelse  .................................................................................................................................. 32
3. Viktigt 2014  ...................................................................................................................................... 33
4. Framtid  .............................................................................................................................................. 35
5. Förbundets ekonomi  ......................................................................................................................... 35
RESULTATRÄKNING.......................................................................................................................... 39
BALANSRÄKNING...............................................................................................................................40
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR................................................................................................................41
UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FRÅN SOCIALSTYRELSEN.........................47

Prostatacancerförbundet
Org.nr 857209-1422



STYRELSE

Bernt Åslund, ErsättareJan Frick, ErsättareChrister Petersson, Ledamot

Calle Waller, Vice ordförandeAlf Carlsson, Ordförande Kent Lewén, Ledamot

Kerstin Åslund, Ledamot Lennart Lindow, Ledamot Jan Erik Nilsson, Ledamot

4

Prostatacancerförbundet
Org.nr 857209-1422



Prostatacancerförbundet
Org.nr 857209-1422

5

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Prostatacancerförbundet bildades 2006 och är en ideell riksorganisation och samarbetsorgan för 
landets 26 regionala och lokala patientföreningar. Förbundet är obundet i partipolitiska och religiösa 
frågor. Förbundets vision är: 

Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

1. ÖVERGRIPANDE MÅL

I förbundets stadgar finns tolv mål och dessa sammanfattas här i fem verksamhetsinriktningar: 

• Stöd till patientföreningarna
• Stöd till drabbade och närstående
• Påverkansarbete för en bättre prostatacancervård
• Opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen 
• Bidra till forskning och utveckling 
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2. ÅRSKRÖNIKA
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och den som tar flest mäns liv. Mer än 90 000 män 
lever med diagnosen och ca 9 000 får diagnosen varje år. 1 200 fall upptäcks för sent för att botande 
behandling ska vara möjlig och 2 400 avlider av sjukdomen. Vården har stora brister när det gäller 
organisation och resurser med underbehandling som följd i hela kedjan från tidig upptäckt till det 
palliativa skedet. Det yttersta måttet på detta är att väntetiderna i vårdkedjan är ojämförligt längre än 
för andra cancerformer.

2014 blev ändå ett mycket händelserikt år och kan bli inledningen till mer väsentliga förbättringar. 
Socialstyrelsen gav ut nya Nationella Riktlinjer för vården som ersatte de gamla från 2007. Samtidigt 
publicerades för första gången ett Nationellt Vårdprogram med en beskrivning av hur vården bör vara 
från tidig upptäckt till livets slutskede. Särskilt viktiga rekommendationer är att alla patienter ska 
erbjudas en kontaktsjuksköterska, att alla med avancerad prostatacancer ska bedömas multidisciplinärt 
och att alla med lågrisktumörer i första hand ska erbjudas aktiv monitorering. För första gången finns 
nu också en nationellt framtagen information till nydiagnosticerade patienter. Förbundet har i hög grad 
kunnat följa och påverka detta utvecklingsarbete.

Viktiga genombrott har gjorts på läkemedelssidan. Metastaserad prostatacancer har länge endast 
kunnat mötas med cellgifter och smärtlindring. Flera nya läkemedel har nu godkänts som förlänger 
livet och höjer livskvaliteten i detta skede. Flera är på gång. Sammantaget har de potentialen att göra 
prostatacancer till en kronisk, det vill säga en mindre dödlig sjukdom. 

Läkemedlens väg till patienten är dock fortfarande lång. Ett stort problem är att svenska myndigheter 
och regioner/landsting inte haft beredskap för de snabbt ökade kostnader som följer av nya läkemedel 
för stora grupper. En kaotisk situation har rått med fördröjda och byråkratiska beslutsprocesser och 
olika tillämpningar i landstingen. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inlett ett 
nytt samarbete, ”Ordnat införande i samverkan”, som dock ännu inte visat resultat. Förbundet bevakar 
och försöker påverka.

Det nationella prostatacancerregistret (NPCR), som från början mest var ett primärbehandlingsregister, 
utvecklas nu mot att allt bättre följa upp vården också i senare skede av sjukdomen. Mått på 
patienternas upplevelse av vården ges också ökat utrymme. Förbundet har nu god insyn och möjlighet 
att påverka genom att ha två platser i registrets ledningsgrupp.

Mot slutet av året lanserade regeringen en storsatsning på att minska köerna i cancervården. 
Prostatacancer är en av fem diagnoser som får inleda detta fyraåriga projekt. Förbundet är med från 
början och ska erbjuda stöd till alla i landet som kommer att engageras som patientrepresentanter.

Bristerna i vården beror i hög grad på okunskap bland politiker och beslutsfattare. Det som nu skett 
och planeras kan innebära inledningen till förändring. Men lika viktigt är att göra sjukdomen och 
bristerna i vården mer kända bland allmänheten. Förbundets och föreningarnas gemensamma arbete 
med att skapa uppmärksamhet genom olika kampanjer är då av avgörande betydelse.

Vi tackar alla engagerade och aktiva i föreningar och förbund. Verksamheten har vuxit under året, 
antalet medlemmar har ökat och ekonomin förbättrats. Vi har nått framgångar och flyttat fram 
positioner, vilket också märks i ett ökat inflöde av gåvomedel till vår fond.  

Stockholm 2015-03-04

Alf Carlsson  Calle Waller
ordförande  vice ordförande



3. STÖD TILL PATIENTFÖRENINGARNA

Prostatacancerförbundet
Org.nr 857209-1422

7

Antalet medlemmar ökar 
Förbundsstyrelsen har angett att målet för föreningarnas medlemsantal ska öka till 12 000 år 2020. 
Utvecklingen hittills är positiv och medlemsökningen under år 2014 var på 14%.

Antal medlemmar per 31/12  2010 2011 2012 2013 2014
     6756 6 728 7 595 8 228  9 354

Medlemsrekrytering 
Prostatacancerförbundet har under året hjälpt föreningarna i deras medlemsrekrytering i form av en 
dummy till föreningsbroschyr, faktablad och tipslista med argument.

Rådgivning
Prostatacancerförbundet har svarat för hjälp och rådgivning till föreningarna om bland annat hur man 
skriver eller ändrar stadgar, föreningsrätt, medlemsregisterhantering, hur man lägger in logotyper samt 
arbetar med hemsidor. Föreningarna har även fått stöd vad gäller mediekontakter och påverkansarbete. 

Kunskapspaket
På förslag från ordförandekonferensen har kansliet tagit fram ett kunskapspaket som föreningarna kan 
beställa i webbshopen på förbundets hemsida. Syftet är att stimulera klinikerna att på ett bättre sätt 
informera nydiagnosticerade patienter. Ett antal föreningar har kommit igång medan andra ligger i 
planeringsstadiet.

Innehåll i Kunskapspaketet

• Informationsbrev
• Föreningsfolder med information och kontaktuppgifter som anpassas till varje patientförening
• Medicinsk ordlista Vad sa läkaren? 
• Broschyren Nästan alla män
• Boken Prostatacancer, råd, rön, möjligheter av Sten Nilsson och Lennart Levi

Har du fått  
diagnosen 
prostata cancer?

Kontakttelefon
Prostatacancerföreningen XY har en kontakttelefon där du 
 antingen kan få prata med någon i vår styrelse eller slussas 
 vidare till någon kontaktperson i föreningen. Kontaktperso-
nerna fyller en viktig funktion främst för nya medlemmar 
och anhöriga. 

Du når oss på telefon: xx-xx  xx xx

Hur du gör för att bli medlem
Medlem kan du bli genom att anmäla Dig på vår hemsida  
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.se. Du kan också anmäla Dig 
som medlem genom att ringa till Xxxxxxx Yxxxxxx på xx-xx  
xx xx eller betala in summan  direkt på PG xxxxxxxxxx-
xx-xxxx.  
Medlemsavgiften är XYX kr per år, XY kr för anhöriga.

Låt våra erfarenheter bli en tillgång för att kunna skapa ett gott 
liv och en bättre vård! 

Välkommen som medlem Du också!

Prostatacancerföreningen XY verkar för att stödja 
 cancer drabbade och deras närstående på olika sätt.  
Genom ett medlemskap erbjuds du:

 » Individuella stödsamtal
 » Samtalsgrupper för patienter och anhöriga
 » Möten med expertmedverkan
 » Information till politiker och allmänhet
 » Information till vården om medlemmars erfarenhet

Prostatacancerföreningen XY
Kontakttelefon: xx-xx  xx xx
E-post: xxxxxx@yyyyy.se
Hemsida: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.se
Plusgiro: xxxxxxxxxxxx-xxxx
 

Genom att föreningen är ansluten till Prostatacancer-
förbundet har varje medlem tillgång till:

 »  4 nummer av medlemstidningen Prostatanytt  
(värde 180 kr)

 » Möjlighet att teckna Prostatacancerförbundets  
sjuk- och olycksfallförsäkring  

 » www.prostatacancerforbundet.se

PROSTATACANCERFÖRENINGEN XY 
NORDSYDVÄSTÖSTLAND

PROSTATACANCERFÖRENINGEN XY 
NORDSYDVÄSTÖSTLAND

Bra behandling åt alla

Medlemsbroshyr 3vik A4 140415.indd   1 2014-04-22   14:05
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Utbildningar
Föreningssystemet
Förbundet genomförde den 22 januari en kurs om föreningssystemet med 15 deltagare. Jan Erik 
Nilsson, styrelseledamot i Prostatacancerförbundet har varit ansvarig för att bistå de föreningar som 
ännu inte är inne i systemet. Anette Söderberg, administrativ assistent har ansvaret för den dagliga 
driften av systemet i samarbete med leverantören Föreningssupport.se.

Nationella Prostatacancerregistret
Den15 januari genomfördes en utbildningsdag i Uppsala om prostatacancerregistret med 15 deltagare.

Utbildning i hur förbundet och föreningarna kan bli bättre i sitt påverkansarbete 
Den 7 oktober och 15 december deltog styrelseledamöter m fl i en utbildning om politikerkontakter. 
Insatsen kunde genomföras med stöd av läkemedelsföretaget Janssen och leddes av konsulter från Rud 
Pedersen.

Seminarium med kontaktmän för Regionala Cancercentrum (RCC) 
Den 27 maj genomfördes ett seminarium med förbundets RCC-grupp. 

Nyhetsbrev
Prostatacancerförbundet har under året skickat ut 8 st nyhetsbrev till patientföreningarna. Nyhetsbrevet 
innehåller information till föreningarna om gemensamma aktiviteter, kampanjer och vad som är på 
gång i förbundet.

Datumlotteriet och ett nytt skraplotteri
Flera föreningar säljer lotter för Datumlotteriet och erhåller försäljningsprovision för detta. Förbundet 
har tillsammans med Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Lottericentralen under 
året tagit fram ett nytt Skraplotteri. Föreningarna får behålla överskottet på de lotter som de säljer.

Jan Erik Nilsson ansvarig för förbundets registersystem hälsade välkommen till kurs 
om Föreningssystemet.
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Regionmöten
Under året genomfördes regionmöten med information från förbundet, diskussion kring 
medlemsrekrytering, vad föreningarna vill ha ut av förbundet samt erfarenhetsutbyte mellan 
föreningarna. Regionmötena hölls i Helsingborg, Örebro och i Stockholm för Region Norr.

Hemsidor till föreningarna
Under året tog Prostatacancerförbundet fram en modell där patientföreningarna i stort sett 
utan kostnader kan ta fram mer enhetliga hemsidor. Förbundet ordnade workshops där 
föreningsrepresentanter fick lära sig mer men också pröva att hantera sina hemsidor. Hälften av 
förbundets 26 föreningar medverkade. Först ut var Prostatacancerföreningen Viktor där Preben 
Madsen, styrelseledamot i Viktor, gjorde ett snabbt och kvalificerat arbete. Han har också hjälpt andra 
föreningar och utvecklat en sida för Gotlands Prostataförening. Vid årets slut hade 12 föreningar nya 
hemsidor enligt förbundets modell:

Under 2014 gjorde tolv föreningar hemsidor med nya modellen

1. Prostatacancerföreningen Viktor, Blekinge 
2. ProLiv Dalarna
3. Gotlands Prostataförening
4. Jämtgubben
5. ProSyd, Malmö/Lund
6. ProVitae, Kristianstad
7. Prostatacancerföreningen i Uppsala län
8. Patientföreningen T-Pro, Örebro
9. Prostataföreningen Gävleborg
10. ProLiv Jönköping
11. ProLivskvalitet, Helsingborg
12. Prostatacancerföreningen Norrsken i Norrbotten

Från regionmötet i Helsingborg, närmast Jan Frick ordf i Pro Vitae Kristianstad.

Från regionmötet i Örebro som hölls under ledning av Kjell Lindblom.



4. STÖD TILL DRABBADE OCH NÄRSTÅENDE
Rådgivning per telefon och e-post
Prostatacancerförbundets kansli svarade för rådgivning och hänvisningshjälp per telefon och e-post 
till patienter och närstående. Många frågor kunde slussas vidare till Prostatacancerförbundets 
26 patientföreningar, till ledamöter i förbundsstyrelsen och annan cancerrådgivning med 
sjukvårdspersonal.

Rådgivning via hemsida
På förbundets hemsida har ett omfattande avsnitt om prostatacancer införts. Här finns information till 
drabbade, närstående samt till andra som vill veta mer om prostatacancer. På hemsidan finns länkar till 
information, radioprogram samt filmer med patienter och läkare.

Anhörig/närståendegrupper och samtalsgrupper
Prostatacancerförbundet verkar för att fler patientföreningar ska komma igång med samtalsgrupper och 
närståendegrupper. I dagsläget har ungefär var fjärde patientförening aktiva grupper. 
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Torsten Tullberg och Emma Magnusson svarar dagligen för rådgivning.

Det finns ett stort avsnitt om sjukdomen på hemsidan.



5. PÅVERKANSARBETE FÖR BÄTTRE VÅRD
Prostatacancerförbundet har följt och påverkat arbetet vid myndigheter och organisationer som på 
nationell nivå ansvarar för prostatacancervården. Det gäller Socialdepartementet, Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Regionalt Cancercentrum (RCC), Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV), Myndigheten för Vårdanalys m fl. Utvecklingen inom vården 
har bevakats och påverkats genom medverkan i arbetsgrupper, besvarande av remisser, utskick 
pressmeddelanden, medverkan i media samt debattartiklar. Det är framför allt tre områdern som lyfts 
fram: tidig upptäckt förlänger livet, kortare väntetider och tillgång till läkemedel.

Förbundet stöder den Nationella cancerstrategin och RCC-verksamheten 
Planering och utvärdering av prostatacancervården sker numera inom varje sjukvårdsregion. 
I detta arbete ska representanter från förbundet och föreningarna ha insyn och inflytande. 
Prostatacancerförbundet har på den nationella nivån följt och påverkat utvecklingen samt samordnat 
och stöttat medlemmar som medverkat i de regionala verksamheterna.

Nationella prostatacancerregistret, NPCR
Förbundet har haft vice ordförande Calle Waller som representant i styrgruppen för NPCR. Från 
och med hösten 2014 deltar även styrelseledamot Kent Lewén i NPCR:s styrgrupp. Registret har 
utöver underhandskontakter haft ett tvådagars och ett endagsmöte under året. Särskilt viktiga frågor 
där förbundet agerat är bland annat väntetiderna i vården, patientrapporterade mått, genomgående 
underbehandling. 

Nationella riktlinjer för prostatacancervård och nytt nationellt vårdprogram
År 2014 blev ett händelserikt år för styrningen av prostatacancervården. Socialstyrelsen fastställde 
nya nationella riktlinjer, där de mer kontroversiella frågorna behandlas. Samtidigt publicerade RCC 
ett nationellt vårdprogram med beskrivning av hur vården bör vara i varje steg från tidig upptäckt till 
livets slutskede. Förbundet var engagerat som remissinstans för riktlinjerna. Calle Waller ingick som 
patientrepresentant i den expertgrupp som arbetade fram den nationella vårdplanen. 

Standardiserat Vårdförlopp, SVF
Mot slutet av året sjösattes regeringens fyraåriga satsning på att minska väntetiderna i cancervården. 
Prostatacancer är ett av fem områden som valts att inleda projektet. En hel del engagemang från 
förbundet och föreningarna kommer att krävas för detta projekt under 2015. 
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Vice ordförande Calle Waller är aktiv som förbundets ansvarige för myndighetskontakter och under året skrev 
han ledare, var med i debatter och föreläsningar samt medverkade i radio och tv. Ovan från Expressen 9 april 
2014 och förbundets broschyrer.
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Läkemedelsfrågor
De nya livsförlängande läkemedel mot prostatacancer som på senaste tiden godkänts för användning 
i landet har skapat oreda i de statliga och regionala verksamheter som är berörda. Tiden mellan 
godkännande och faktisk användning är på grund av ekonomiska och byråkratiska skäl mycket lång 
och under tiden uppkommer olika tillämpningar, vilket medfört stora geografiska skillnader. Förbundet 
har följt och försökt påverka utvecklingen på olika sätt, bl a genom medverkan i konferenser, artiklar, 
utspel mot politiker mm. Från årsskiftet gäller en ny överenskommelse mellan staten och landstingen 
med syfte att introduktionen ska gå snabbare och de regionala skillnaderna ska minska. 

Läkemedelsfrågorna är också otillfredsställande i andra avseenden. Potensmedlen som många 
prostatacancerbehandlade är beroende av ryms inte inom högkostnadsskyddet. Apoteken missbrukar 
situationen genom dålig pris- och varuinformation vilket gör att många män betalar för mycket. 
Mot bakgrund av dessa problem har styrelsen tillsatt en läkemedelsgrupp, ledd av styrelseledamot 
Bernt Åslund, som under året börjat utveckla en strategi för förbundet.

Remissvar
Prostatacancerförbundet har under året lämnat remissvar avseende 

• Förslag till ändring av TLVs föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara  läkemedel 
m.m.

• Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Framtagande och spridande av broschyrer
• God prostatacancervård – en kravspecifikation – En reviderad och upptryckt version av förbundets 

syn på vården som i första hand ska användas av patientrepresentanter i sammanhang där vård 
planeras och utvärderas 

• Vad sa läkaren? – En ordlista med de vanligaste orden i prostatacancervården som delas ut 
tillsammans med föreningsfoldern men som också finns att beställa i förbundets webbshop

• Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas – En del av Prostatacancerkampanjen 2014 med 
Prostatacancerförbundets tre viktiga budskap som spreds till riksdags- och landstingspolitiker, 
myndigheter och vården m fl. 

• Broschyren Nästan alla män har inte omarbetats men använts under året i många sammanhang för 
att öka kunskapen om prostatacancer

• Prostatacancerförbundets fyrsidiga folder Besegra prostatacancern har spridits för att informera 
om sjukdomen och inspirera fler att följa förbundets påverkansarbete på hemsidan

Ändtarmscancer
Urinblåsecancer

Tjocktarmscancer
Prostatacancer

Njurcancer
Malignt Melanom

Lungcancer
Huvud- och halscancer

Bröstcancer 20

53
29

37

60

172
38

39
57

Medianväntetiden från remissbeslut till behandlingsstart för olika cancerformer

Socialstyrelsen rekommenderar att väntetiderna från remissbeslut till behandlingsstart ska vara max 90 dagar i 
cancervården. För prostatacancer är väntetiderna 172 dagar i mediantid.
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6. OPINIONSBILDNING FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM 
PROSTATACANCER 

Prostatacancerförbundet arbetar med opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen hos 
patienterna, allmänheten och beslutsfattarna. 

Kunskapsspridning till många 
Förbundet förser kontinuerligt medlemmarna med information. Förbundet har även en ambition att nå 
så många som möjligt av de 90 000 drabbade männen, deras familjer och andra närstående. Här spelar 
de sociala medierna stor roll. Under året har förbundet varit verksamt med både Facebook, Instagram 
och Twitter.

Prostatanytt 
Förbundets tidning Prostatanytt har givits ut med fyra nummer under ledning av chefredaktör Torsten 
Sundberg. I takt med att medlemmarna i patientföreningarna blivit fler har också Prostatanytts upplaga 
ökat från 6 900 exemplar år 2012 till ca 9 500 exemplar år 2014.
 

Mässor
Prostatacancerförbundet och Prostatabröderna deltog den 6-7 oktober tillsammans med 
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och bröstcancerföreningen Amazonas på Seniormässan i 
Älvsjö, Stockholm. 

Betydligt fler besökare på hemsidan
Under 2014 ökade antalet besökare 5 gånger från 45 000 besökare till 240 000 besökare. Hemsidan 
har kompletterats och utökats under året.

Sociala medier 
Under året har förbundet varit verksamt med Facebook, Instagram och Twitter. Förbundets 
Facebooksida har utvecklats från 300 följare år 2012 till 2 600 år 2013 och 
5 091 följare år 2014.

Chefredaktör Torsten Sundberg.
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Arbetet med undersökningen började med en workshop för att identifiera frågeområden.

Under 2014 redovisades en Nordisk enkät som genomförts med stöd av läkemedelsföretaget 
Astellas. Det var första gången det genomfördes en undersökning som omfattade de nordiska 
länderna. Sammanlagt svarade nästan 7 000 män varav 2 804 från Sverige, 1 784 från Danmark, 
1 222 från Norge och 1 106 från Finland. Undersökningen kartlade männens egna upplevelser 
av att leva med sjukdomen utifrån diagnos, behandling, biverkningar, sexliv samt påverkan på 
livskvaliteten. Undersökningen fick stor uppmärksamhet i flera av länderna. Tyvärr inte i Sverige 
eftersom publiceringen sammanföll med det svenska riksdagsvalet. Arbetet fortsätter med att bryta ner 
materialet till att bli användbart på lokal nivå.

Europas största enkätundersökning om prostatacancer

Almedalsveckan
Prostatacancerförbundet deltog för femte året i rad under Almedalsveckan på Gotland i juli. 
Prostatacancerförbundets styrelseledamot Kent Lewén deltog i flera debatter under veckan. 
Gotlandsföreningen och Prostatacancerförbundet arrangerade ett öppet möte på en fiskebåt där Anders 
Pettersson, ordförande i Prostataföreningen Gotland hälsade välkommen. Deltog gjorde även Kent 
Lewén, ordförande Prostatacancerföreningen Viktor, Birgitta Liller ordförande Prostatabröderna, 
Torsten Sundberg ordförande ProLiv Stockholm samt Torsten Tullberg och Emma Magnusson från 
förbundskansliet.

Kent Lewén på seminarium hos Janssen, Emma Magnusson väntar på Fredrik Reinfeldts tal.

Prostatacancerföreningen på Gotland och Prostatacancerförbundet arrangerade öppet möte.
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Septemberkampanjen 2014 
Prostatacancerförbundet genomförde tillsammans med de 26 patientföreningarna 180 aktiviteter (förra 
året 160). 

Aktiviteter i Prostatacancerkampanjen

- Information i köpcenter och butiker bland annat GeKås i Ullared, Ronneby, Karlshamn, Eskilstuna  
och Karlstad

- Informationskvällar, bland annat i Ludvika, Avesta, Falun och Uppsala
- Stor familjedag på Teatertorget i Sunne
- Motorcykelkortegen the Distinguished Gentleman’s Ride i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sunne 
- Rockkväll mot prostatacancer i Dalarna
- Ett större antal närståendeträffar och snackcaféer i hela landet
- Informationsmöten på sjukhus i Jönköping, Kalmar, Göteborg, Västervik, Luleå, Nyköping och 

Uppsala   
- Föreläsningar bland annat i Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Varberg, Halmstad och Ljungby 
- Deltagande på mässor bland annat i Falun, Stockholm och Vida Arena 
- Deltagande vid olika sportevenemang, bland annat Halmstadtravet, motorsport STCC Knutstorp och 

fotbollsmatch på Tunavallen i Eskilstuna
- Ett antal medieaktiviteter resulterade i 174 artiklar i tidningar, bloggar och inlägg i sociala medier  
- Medverkan i flera tidningsbilagor, bland annat i Cancerbilagan i SvD och Mannens hälsa i SvD 
- Vid flera av aktiviteterna gjordes insamlingar till Fonden mot prostatacancer

Roberto Vacchi och Rickard Herrey cyklade in 215 000 kronor
Cyklisten och sportkommentatorn Roberto Vacchi fick med sig 140 deltagare som tillsammans cyklade 
in 215 000 kronor till Fonden mot prostatacancer under Halvvättern. Även i år deltog Vätternrundans 
marknadschef Rickard Herrey i Roberto Vacchis lag. Det var femte året som Roberto Vacchi var med 
och bidrog till förbundets fond. Förutom mer medel till forskningen bidrog evenemanget i hög grad 
till att uppmärksamma kampen mot prostatacancer. Roberto hade även designat lagtröjor med det Blå 
bandet som alla i laget bar under loppet. Med i insamlingen var också cykellegenden Tommy Prim 
som auktionerade ut sin ledartröja från Giro d’Italia för 45 000 kr.

Många medieaktiviteter bidrog till att fler känner till kampen mot prostatacancer 
Under året har förbundet skickat ut tolv pressmeddelanden och skrivit debattinlägg i dagstidningar. 
Några anpassades för de olika föreningarna och utsändes till lokal press och aktiviteterna har resulterat 
i ett antal artiklar och radioprogram. Förbundet abonnerar på en presstjänst där vi enkelt kan nå ut till 
medierna. 

Hans Bäckfalk, ordförande 
i Prostatacancerföreningen 
Värmland gjorde en film om hur 
han upplevt sin sjukdom  
(Hans avled i början av 2015).

Forskaren Pernilla Wikström och 
Thorbjörn Lindberg, ordförande 
Prostatacancerföreningen Betula, 
Umeå.
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Motorcykelkortege genom Stockholm
Sista helgen i september genomfördes The Distinguished Gentleman’s Ride där ett åttiotal 
kostymklädda män körde motorcykel genom Stockholm. Korteger genomfördes även i Göteborg, 
Malmö och i Sunne. På plats vid start och mål i Stockholm fanns Prostatacancerförbundet med 
försäljning av Blå mustascher. 

Fler aktiviteter i november 
Förbundets ”Novemberkampanj” har sitt ursprung i att det blivit allt vanligare i många länder att under 
november månad odla mustascher och ordna insamlingar till kampen mot prostatacancer. 
Det var många företag som under november kontaktade förbundet för att låna insamlingsbössor och 
beställa Blå mustascher för återförsäljning. 

Blå bandet 
Under november sålde Apoteksgruppen med sina 166 apotek Blå bandet-pins och reflexer. Intäkterna 
från försäljningen uppgick till 279 000 kronor. Kampanjen gick under namnet Blå november och 
fokuserade på manliga produkter.

1,6 och 2,6 miljonerklubbens kalender till förmån för kampen mot prostatacancer
Varje år ger 1,6 och 2,6 miljonerklubben ut en kalender där vinsten går till välgörande ändamål. 
Hälften av vinsten 2014 gick till Fonden mot prostatacancer. Medverkande i kalendern var Björn 
och Pernilla Skifs, Babben Larsson, Alexandra Charles och Carl Jan Granqvist, Pernilla Parszyk och 
Carina Perenkranz, Kattis Ahlström, Anna Maria Corazza Bildt, Helena Bergström, Maria Montazami, 
Ernst och Ulla Kirchsteiger, Barbro Ehnbom och Karin Ehnbom Palmqvist, Margot Wallström, 
Tommy Körberg, Mark Levengood, Eva Bojner Horwitz och Töres Theorell.

Förbundsdirektör Torsten Tullberg på omslaget av Mannens hälsa SvD 31 dec 2014.
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OLW med i kampen mot prostatacancer 
Prostatacancerförbundet genomförde även i år ett samarbete med OLW bestående av en kampanj 
under november där OLW genom 800 matbutiker runt om i Sverige sålde 700 000 nötpåsar med 
budskapet Rädda nötterna. OLW bidrog också med 200 000 kr till kampen mot prostatacancer. Under 
kampanjen var det även många matbutiker som sålde den Blå mustaschen och hade insamlingsbössor 
vid kassorna, vilket också genererade intäkter och uppmärksamhet.

Fars dag
Tillsammans med läkemedelsföretaget Lilly genomförde förbundet och 18 patientföreningar en 
kampanj på Fars dag för att uppmärksamma att män kan ändra sin livsstil för att få ett bättre och 
längre liv. Patientföreningarna stod ute på allmänna platser och delade ut knappar med budskapet I 
love pappa tillsammans med ett faktablad. Aktiviteten genererade uppmärksamhet i både tv och radio.

Internationella mansdagen
På den Internationella mansdagen den 19 november arrangerade förbundet en fest tillsammans med 
motorcykelklubben Piston Cult på Taverna Brillo i Stockholm för att uppmärksamma mannens hälsa. 
Förbundets hälsobudskap uppmärksammades i radio och tidningar runt om i Sverige. Bland annat 
deltog förbundets kommunikatör Emma Magnusson i Sveriges Radio P4. 

Blå mustaschen 
Försäljningen fortsatte av Prostatacancerförbundets nya symbol Blå mustaschen som används för att 
skapa ett bredare intresse för prostatacancer. Under året såldes 10 000 Blå mustascher via förbundets 
webbshop. 

Martin Wadencrantz från The Distinguished Gentleman’s Ride var med i OLW-kampanjen.



Costume – A homage to Swedish design and men’s fashion
Den 12 december var det en vernissage av fotoutställningen Costume på Hotel Lydmar i Stockholm. 
Fotograf Morgan Norman och stylist Gorjan Lauseger hade fotograferat tretton kända män i svenskt 
herrmode. Hela försäljningen av porträtten gick till Fonden mot prostatacancer. Medverkande 
kändisar var Kodjo Akolor, Rikard Wolff, Matias Varela, Henrik Schyffert, Johan Rheborg, Gustaf 
Hammarsten, Simon J Berger, Måns Herngren, Björn Gustafsson, Jonas Karlsson, Andreas Wilson, 
Martin Wallström och Kristian Luuk. 

Prostatacancerförbundets tunnelbanekampanj 
I december genomförde Prostatacancerförbundet en tunnelbanekampanj med budskapet att ge en 
julgåva till Fonden mot prostatacancer. Kampanjen genomfördes under en vecka med en bild på 
skådespelaren Gustaf Hammarsten.

Interflorakampen
Under november sålde interflora.se en utvald bukett vid namn Interflorakampen. I kampanjen ingick 
även en uppmaning om att fota sig själv med en blommig mustasch och lägga upp på Facebook 
med taggen #Interflorakampen och för varje bild skänkte Interflora 20 kronor till Fonden mot 
prostatacancer. 
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7. BIDRA TILL FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSVERKSAMHET

Fonden mot prostatacancer 
Fonden mot prostatacancer har som syfte att stödja svensk prostatacancerforskning, utveckla 
kompetensen hos vårdpersonal inom svensk prostatacancervård och olika patientföreträdare samt 
genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. 

Utdelning från fonden 
År 2011:    806 000 kr
År 2012: 1 775 000 kr 
År 2013: 2 254 000 kr 
År 2014: 2 348 800 kr 

Förbundsstyrelsen avser att fortsätta öka utdelningen från fonden. Beträffande fonden se även 
förvaltningsberättelsen och not 8.

Insamling 2014
Arbetet med insamling har under året varit mer intensivt än något år tidigare och insamlingarna har 
också gått bättre än något år tidigare.

Samarbete med begravningsbyråerna
Kansliet har i enlighet med en motion från förbundsstämman initierat ett samarbete med Sveriges 
Begravningsbyråers Förbund vilket kommer resultera i ett antal åtgärder våren 2015. 

Team Morfar sprang den 15 km långa 
hinderbanan Tough Viking och samlade 
ihop över 30 000 kr.

Det åländska spelbolaget PAF samlade 
tillsammans med Pokerförbundet in 
72 000 kr till Fonden mot prostatacancer.

Roberto Vacchi cyklade in 215 000 kr till kampen mot prostatacancer. Roberto 
Vacchi har skapat uppmärksamhet för kampen mot prostatacancer men också 
samlat in medel till Fonden mot prostatacancer. Dessutom auktionerade 
cykellegenden Tommy Prim ut sin ledartröja från Giro d’Italia 1983 för 45 000 kr.



Uppföljning forskningsmedel
Förbundet har under året gjort en uppföljning av utbetalningar av forskningsmedel. Samtliga medel är 
utbetalade och antingen är projekten redovisade eller så föreligger plan om redovisning. 

Forskningsanslag 2014
Under året beviljades forskningsanslag med 1 495 000 kr (ökning från föregående år 41%)

1. Sabina Davidsson 
Regulatoriska T-lymfocyter som bakomliggande orsak till utveckling av prostatacancer
Beslut: 350 000 kr 

2. Andreas Lundqvist
Immunologiska studier i patienter med metastaserad prostatacancer
Beslut: 240 000kr 

4. Elin Trädgårdh
Bone Scan Index – a new imaging biomaker for quantative evaluation 
Beslut: 130 000 kr

5. Alejandro Sanchez Crespo
Känslighet av C-Acetat PET för biologisk profilering av prostatacancer inför strålbehandling
Beslut: 225 000 kr

6. Karin Welén
Karaktärisering av kastrationsresistent prostatacancer – grund för individualiserad behandling
Beslut: 400 000 kr

7. Charlotta Ryk
Metoder att förutsäga prostatacancerrisk, progression och överlevnad – med fokus på kväveoxid 
Beslut: 150 000 kr 

Kompetensutveckling
Under året hade styrelsen beslutat om ett utrymme på 250 000 kr i stipendier för kompetensutveckling, 
men då ansökningsnivån var låg så beviljades endast 53 800 kr. (2013: 314 573 kr, 2012: 34 000 kr i 
stipendier). Förbundsstyrelsen har beslutat om åtgärder för att få in fler stipendieansökningar under 
2015 och 2016.

Följande har under året erhållit stipendier

- Kristina Sjödin, leg sjuksköterska Karolinska onkologiska kliniken
- Kristina Eriksson Wallsten, socionom, kurators/urologimottagningen Centralsjukhuset i Karlstad
- Charlotte Olsson sjuksköterska, urologmottagningen Karlshamn
- Malin Jannesson, sjuksköterska, Karlshamn
- Ylva Nygren, sjuksköterska, Eskilstuna
- Britta Stalebrandt, urologsjuksköterska, Västerviks sjukhus
- Monica Eklund, sjuksköterska, Kristianstad
- Lisbeth Eklund sjuksköterska, Kristianstad
- Carl Olof Berg, Koreograf, Stockholm 
- Rose-Marie Rosén, sjuksköterska, Malmö
- Jenny Anderberg, sjuksköterska, Staffanstorp
- 7 st patientföreträdare i patientföreningar har erhållit reseersättningar avseende utbildning för 

patientföreträdare
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Opinionsarbete - Påverkansarbete 
Under året användes fondmedel för kontaktarbete med politiker, medverkan i tidningar och annonser 
i tidningar och på webben. Totalt användes 800 000 kr (år 2013: 890 000 kronor), en minskning med 
11,25%.

Prostatacancerförbundets forskningsråd
Prostatacancerförbundets forskningsråd ska svara för ökad kvalitet i urvalsprocessen inför beslut om 
förbundets forskningsanslag. Forskningsrådet har under år 2014 bestått av:

- Alf Carlsson, ordförande Prostatacancerförbundet
- Kerstin Åslund, styrelseledamot Prostatacancerförbundet, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
- Yvonne Brandberg, psykolog, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, forskare inom det 

psyko-onkologiska fältet vid Karolinska Institutet 
- Lars Henningsohn, docent, överläkare vid Urologen Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande 

Svensk Urologisk Förening
- Torsten Tullberg, sekreterare

Stipendiekommitté
Stipendiekommittén har under året bestått av:
- Alf Carlsson, ordförande Prostatacancerförbundet
- Kerstin Åslund, styrelseledamot Prostatacancerförbundet, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
- Torsten Tullberg, sekreterare

Prostatacancerförbundets styrelse
Förbundsstyrelsen har under 2014 haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Alf Carlsson, förbundsordförande 
   Calle Waller, vice ordförande 
   Lars Göran Almeby fram till ordförandekonferensen 2014 
   Kent Lewén 
   Kjell Lindblom fram till ordförandekonferensen 2014 
   Lennart Lindow 
   Kerstin Åslund 
   Jan Erik Nilsson ordinarie från och med ordförandekonferensen 2014  
   Christer Petersson ordinarie från och med ordförandekonferensen 2014   

Suppleanter:  Jan Frick 2014 from ordförandekonferensen 2014
   Bernt Åslund 2014 from ordförandekonferensen 2014

Adjungerad:  Torsten Sundberg
  
Sekreterare:   Torsten Tullberg

Förbundsstyrelsen har under året haft åtta sammanträden. 
Styrelsens arbetsordning har reviderats under året.
Ersättning till styrelseledamöter: 42 074 kr i förlorad arbetsförtjänst + 140 000 kr i arvoden.
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Revisorer
Auktoriserad revisor har varit Lars Lundberg, Revisionsbyrån Lundberg & Co AB, Sollentuna fram till 
21november 2014 då han begärde att få bli entledigad från uppdraget. In som ordinarie revisor trädde 
förbundets ersättare auktoriserad revisor Erik Emilsson, Revideco AB.
 
Förtroenderevisor Hans Lindén, Uppsala fram till ordförandekonferensen 2014 
Förtroenderevisor Leif Dellmo, Växjö fr o m ordförandekonferensen 2014 – förbundsstämman 2015   

Ersättare
Auktoriserad revisor Erik Emilsson, från förbundsstämman 2013 – förbundsstämman 2015
Förtroendemannarevisor Urban Norlén, från förbundsstämman 2013 – förbundsstämman 2015

Valberedning 
Evert Karlsson, sammankallande  Dalarnas län 
Jan Cederhus    Sörmlands län 
Sture Henningsohn   Västernorrlands län 
Lars-Olof Strandberg   Skåne län
Hans Zetterling    Hallands län

Regionansvariga
Mittregionen Uppsala Örebro   Kjell Lindblom t o m juni. Efter juni: Bernt Åslund
Stockholm och Gotland    Torsten Sundberg 
Östra regionen     Krister Gerdin t o m juni. Efter juni: Jan Frick
Västra regionen    Christer Petersson 
Södra regionen     Kent Lewén 

Ordförande Alf Carlsson och vice ordfö-
rande Calle Waller utvecklar idéer.

Hans Lindén, Lars Lundberg och Leif 
Dellmo granskar förbundets ekonomi.



Arbetsgrupp för utredning om eventuell arvodering av styrelse
Leif Dellmo, sammankallande Kronobergs län
Lars-Börje Hellberg  Gävleborgs län
Bengt-Göran Roskvist  Skåne län
Torsten Tullberg, sekreterare Förbundskansliet

Gruppen verksam fram till ordförandekonferensen 2014.

Ekonomiutskott
Fram till ordförandekonferensen Kent Lewén och Lennart Lindow med Torsten Tullberg som 
sekreterare. Efter ordförandekonferensen Jan Frick och Lennart Lindow med Torsten Tullberg som 
sekreterare.

Arbetsgrupp för internationella frågor
Calle Waller   Uppsala län
Stig Lindahl   Uppsala län

Arbetsgrupp utveckling av Prostatanytt
Torsten Sundberg  Stockholms län
Christer Petersson  Västra Götalands län
Lennart Lindow   Jämtlands län
Torsten Tullberg  Förbundskansliet
Emma Magnusson  Förbundskansliet

Ansvarig för att få in föreningarna i föreningssystemet
Jan Erik Nilsson  Norrbottens län

Redaktionsråd
Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Ulf Norming, urolog 
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologisjuksköterska
Christina Örum, anhörig
Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktör
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Krister Gerdin ordförande i ProÖst avled under året. Krister var en av 
de verkligt aktiva inom Prostatacancerförbundet. Från början var det 
han som utvecklade register- och medlemssystemet. Han var också 
regionansvarig för region Öst. Krister finns varmt i våra minnen.
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Patientföreningar
Prostatacancerförbundet bestod 2014 av följande 26 patientföreningar:
(antalet medlemmar per 2014-12-31). 

Län   Förening      Antal
Blekinge län:  Prostatacancerföreningen Viktor    578 
Dalarnas län:  ProLiv Dalarna      337 
Gotlands län:  Gotlands Prostataförening       48 
Gävleborgs län:  Prostataföreningen Gävleborg    203 
Hallands län:  CaPriN        323 
Jämtlands län:  Jämtgubben               1 224 
Jönköping län:  ProLiv Jönköping     248 
Kalmar län:  ProClub Möre, Kalmar     111
   ProTjust, Västervik     200
Kronobergs län:  ProLiv Kronoberg     382
Norrbottens län:  Prostatacancerföreningen Norrsken   347
Skåne län:  ProLivskvalitet, Helsingborg    174
   ProSyd, Malmö/Lund     293
   ProVitae, Kristianstad     208
Stockholms län:  ProLiv Stockholm      572
   Prostatabröderna, Stockholm    146
Södermanlands län: Näckrosbröderna, Patientfören mot pc i Sörml  239 
Uppsala län:  Prostatacancerföreningen i Uppsala län   231 
Värmlands län:  Prostatacancerföreningen Värmland   341 
Västerbottens län: Betula Prostatacancerförening, Umeå   106 
   Guldgubben, Skellefteå     206 
Västernorrlands län: Träpatronerna, Prostatacancerfören i Västernorrl  515 
Västmanlands län: Arosgubben, Prostatacancerfören i Västerås  251  
Västra Götalands län: ProLiv Väst      981 
Örebro län:  T-Pro, Örebro      187 
Östergötlands län: ProÖst, Patientfören mot pc i Östergötland  930
SUMMA                                                                                         9 354
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Styrning
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman som arrangeras vartannat år. 
Förbundsstämman väljer styrelse och revisorer, beslutar om arvoden och övriga ersättningar, 
ansvarsfrihet för styrelse och förbundsdirektör, stadgeändringar, behandlar motioner samt godkänner 
årsredovisningen. 

Det år som det inte arrangeras förbundsstämma så arrangeras en ordförandekonferens. Vid denna 
presenteras årsredovisning och revisionsberättelse som behandlas under kommande förbundsstämma. 
På ordförandekonferensen sker också val till förbundsstyrelsen.

Prostatacancerförbundets förvaltning och arbete utgår från organisationens stadgar samt de beslut som 
förbundsstämman, ordförandekonferensen och styrelsen fattar. Förbundet strävar efter att i så stor 
utsträckning som möjligt vara regel- och policystyrda för att minska sårbarhet och personberoende.

Ordförandekonferensen 2014
Den 23-24 april genomfördes en ordförandekonferens på Viking Lines fartyg m/s Cinderella. 
Torsten Sundberg svarade för arrangemangen. Förbundets före detta kanslichef Esbjörn Melin 
var ordförande. Det var ett omfattande program med information om forskningsläget, uppföljning 
av stämmobeslut, varje förening berättade om någon av sina aktiviteter, diskussioner kring årets 
septemberkampanj och vad förbund och föreningar gör inför riksdagsvalet. Beslut om delteman för 
2014. En ny uppdaterad version av dokumentet God Prostatacancervård diskuterades och antogs. 
Diskussion om medlemsrekrytering och hur föreningarna kan få nya styrelseledamöter. Beslut om 
att förbundet ska ta fram ett kunskapspaket som föreningarna kan beställa från webbshoppen. Val 
förrättades, ekonomiredovisningen för 2013 godkändes, reviderad budget för 2014 antogs samt beslut 
om verksamhetsplan för 2014. Ordförandekonferensen beslutade att med tillstyrkande överlämna 
årsredovisningen till Förbundsstämman 2015. Till protokollet antecknades att revisorerna inför 
förbundsstämman 2015 tillstyrker att styrelsens ledamöter och förbundsdirektör beviljas ansvarsfrihet 
för 2013.
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Arvoden för styrelsearbete
Ordförandekonferensen beslutade efter förslag från en utredningsgrupp att arvoden för styrelsens 
arbete ska utgå. Från och med år 2014 får styrelsen inom sig disponera 140 000 kr att fördela mellan 
ledamöter, ersättare och adjungerade. Styrelseledamöterna har under flera år fått ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, ersättning för resor till och från mötena, men inga arvoden har utgått till styrelsens 
ledamöter och ersättare. Bengt-Göran Roskvist ansåg att styrelsearvode endast ska utgå för särskilda 
projekt.

Vision 2020
För att få till en mer långsiktig verksamhet har styrelsen under 2014 diskuterat kring framtagande av 
ett framtidsdokument Vision 2020. Ett förslag till dokument föreläggs stämman 2015.

Hedersutmärkelsen
Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse för år 2013 gick till Marika Laliberté, läkemedelsföretaget 
Sanofi för hennes personliga engagemang i förbundets föreningar.
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Förbundsstyrelse
Under 2014 genomförde Förbundsstyrelsen åtta styrelsemöten. Styrelsen gjorde under året en 
revidering av instruktionerna för styrelsen och förbundsdirektören samt genomförde även en 
utvärdering av sitt eget och förbundsdirektörens arbete. Förbundsstyrelsen prioriterade uppföljningen 
av stämman och förberedelserna för ordförandekonferensen samt tog vid varje sammanträde upp 
åtgärder för att förbättra förbundets ekonomiska styrning och kontroll. 

Under året arbetade styrelsen med

- Riskanalys (bilaga till verksamhetsplanen) 
- Att genomföra åtgärderna som föreslagits av revisorerna som till exempel införande av 

kostnadsställebudget. Styrelsen fortsatte under året med att utveckla verksamhetsplanen för 2014.

Styrelsens arbete med styrdokument 2014

- God Prostatacancervård (reviderad upplaga)
- Nulägesanalys (bilaga till verksamhetsplanen)
- Effektrapport (för FRII)
- Reviderat budgetförslag för 2014
- Reviderat förslag till verksamhetsplan för 2014
- Förslag till verksamhetsplan 2014 och 2015
- Förslag till budget 2015 och 2016
- Regler och blankett för föreningarnas insamlingar till Fonden mot prostatacancer
- Strategi för sociala medier
- Positionsdokument: Nivåstrukturering – från klinikstyrning till patientorientering
- Upphandlingsregler
- Policy för samverkan med kommersiella aktörer
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Samverkan med professionen
Prostatacancerförbundet har etablerat samarbeten med: 

• Svensk Urologisk Förening
• Svensk Onkologisk Förening
• Svensk Förening för Urologisk Onkologi

Cancerfonden
Under året har Prostatacancerförbundet haft ett nära samarbete med Cancerfonden.

Samarbetsprojekt
I enlighet med Läkemedelsindustrins etiska regler redovisas nedan de samarbetsprojekt 
Prostatacancerförbundet haft under året med läkemedelsföretag.

Septemberkampanjen 
• Janssen
• Sanofi

Fars dag
• Lilly

11. SAMARBETEN

10. ADMINISTRATION OCH KANSLI

Förbättringar i administration 
Under året har kansliet förbättrat förbundets ekonomiska styrning och kontroll. Under året användes 
en kostnadsställebudget med utgångspunkt i verksamhetsplanen, en ny kontoplan och förbättrade 
rutiner kring budgetuppföljning. 

Medarbetare 
Förbundet har ett kansli beläget på Barks väg i Bergshamra, Solna med följande medarbetare:
Torsten Tullberg, förbundsdirektör   
Emma Magnusson, kommunikatör
Anette Söderberg, administrativ assistent 
Annica Öberg, gåvohandläggare och kanslist (from oktober) 

Praktikanter
Johanna Lindahl, praktikant som kommunikatör (januari-april)
Annica Öberg, gåvohandläggare (maj-september)
Anna Jägbeck, praktikant som kommunikatör (september 2014 – april 2015)

Externa resurser
Under året har följande konsulter anlitats: 
Hedin Ekonomikonslut AB, för ekonomiredovisning och bokslut (fram till och med bokslut 2013)
Trio Redovisning, för ekonomiredovisning och bokslut (efter bokslut 2013)
Art director Jörgen Gedeon, Gedeon Design, för framtagande av grafisk formgivning. 
Föreningssupport, för att sköta föreningssystemet och producera hemsidan.
Burenstam & Partners, för att sköta förvaltning av förbundets medel
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Utbildning politikerpåverkan
• Janssen

Nordisk enkät
• Astellas 

Övriga samarbetsavtal
• Ett antal läkemedelsföretag har annonserat i Prostatanytt
• OLW, Rädda nötterna
• Apoteksgruppen, sålde Blå bandet pins och reflexer i november på över 160 apotek
• Ett antal företag som säljer Blå mustaschen pins
• Interflora buketter i november 

Övrig nationell samverkan 
Nedan redovisas de myndigheter, organisationer och företag som Prostatacancerförbundet på olika sätt 
samverkar med eller som påverkar Prostatacancerförbundets verksamhet.

• Cancerförbund i Samverkan (CiS)
• Handikappförbunden (HSO)
• Regionalt Cancercentrum (RCC)
• Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
• Socialstyrelsen (SoS)
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• KFO - Arbetsgivarorganisation för den ideella sektorn
• Svensk Insamlingskontroll 
• FRII- Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
• Apotek
• Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
• Läkemedelsföretag

Nordiskt samarbete
Prostatacancerförbundet möter sina nordiska vänorganisationer varje år för erfarenhetsutbyte.

Styrelseledamöterna Alf Carlsson, Calle Waller, Lennart Lindow och Kerstin Åslund samt Torsten 
Tullberg och Emma Magnusson från förbundskansliet deltog i en Nordisk konferens på Arlanda 
den 19-20 februari. Sten Nilsson, professor och överläkare, höll en mycket uppskattad föreläsning 
om den aktuella forskningen kring livsförlängande läkemedel. Förbunden utbytte erfarenheter 
och planerade framtida arbeten och gemensamma strategier. Konferensen genomfördes med stöd 
från läkemedelsföretaget Bayer AB. Förbundets vice ordförande Calle Waller och ordförande i 
Prostatacancerföreningen i Uppsala län Stig Lindahl deltog i ett nordiskt möte i Köpenhamn.

Förbundsordförande Alf Carlsson delar ut flaggor. Professor och överläkare Sten Nilsson föreläser
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Europeiskt samarbete

EAU- kongress i Stockholm
Från Prostatacancerförbundet deltog Calle Waller, Bernt Åslund, Uppsala, Leif Ekstedt, Helsingborg 
och Johan Sällström, Kristianstad samt Emma Magnusson, förbundskansliet på EAU kongress i 
Stockholm. Prostatacancerförbundet arrangerade en mottagning för Europa Uomos representanter med 
visning av en historisk utställning på Stockholms slott. 

Europa Uomo
Prostatacancerförbundet är medlem i den europeiska sammanslutningen av patientföreningar inom 
prostatacancerområdet. Styrelsen har utsett vice ordförande Calle Waller till förbundets internationelle 
talesman. Calle Waller och Torsten Tullberg deltog i Europa Uomos konferens i London 12-13 juni. De 
besökte också insamlingsorganisationen Prostate Cancer UK.
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UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FRÅN 
SOCIALSTYRELSEN
Prostatacancerförbundet (PCF) redovisar följande aktiviteter inom berörda områden.

1. Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är Prostatacancerförbundets och patientföreningarnas primära 
verksamhetsområden. Både Prostatacancerförbundet och föreningarna har återkommande, löpande 
och frekventa kontakter med hälso- och sjukvården på alla nivåer. Centralt som referensorgan till 
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, forskningsinstitutioner, läkemedelsföretag mm 
och regionalt/lokalt sjukhus och andra vårdgivare. Under 2014 har Prostatacancerförbundet ägnat 
särskild uppmärksamhet åt frågor som följer på verksamheten i sex Regionala Cancercentra (RCC).  
Prostatacancerförbundet har skrivit till alla landsting/regioner i frågor som nya läkemedel och 
väntetider.

2. Socialtjänst
Prostatacancer får normalt inte sådana konsekvenser att det kräver insatser från socialtjänsten. Men 
Prostatacancerförbundet deltar aktivt i arbetet på att förbättra/förstärka socialtjänsten genom vårt 
medlemskap i Handikappförbunden (HSO). Det gäller framför allt medverkan i kommittéer och 
utformningen av de remissvar HSO lämnar på det socialpolitiska fältet.

3. Skola
Prostatacancerförbundet berörs framför allt av den postgymnasiala utbildningen. Vi samarbetar med 
Svensk Urologisk Förening (SUF) för att säkra och stärka urologins roll i sjukvården. Företrädare för 
patientföreningar medverkar med information i skolorna. Företrädare för Prostatacancerförbundet 
föreläser vid utbildning av sjuksköterskor och läkare. 

4. Arbetsmarknad
Prostatacancerförbundet påverkar här utvecklingen genom medlemskapet i HSO. 
Prostatacancerförbundet och patientföreningarna ger också råd, stöd och samtal som innebär 
att drabbade patienter fortare än eljest kan komma tillbaka i arbetslivet efter det att behandling 
genomförts. Vi stöder HSO i opinionsarbetet att skärpta krav på sjukskrivna kan drabba t.ex. 
cancersjuka.

5. Ekonomi
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för patientföreningarnas verksamhet arbetar 
Prostatacancerförbundet främst för att påverka politiker och samhällsorgan på alla nivåer. Många 
av våra patientföreningar har återkommande kontakter med region/landstingsföreträdare när det 
gäller sjukvårdens resurser, ny teknisk utrustning, nya läkemedel mm. liksom det ekonomiska stödet 
till föreningarnas verksamhet. Det gäller också de ekonomiska konsekvenserna av att leva med 
prostatacancer. Läkemedel är en dryg kostnad för många av våra medlemmar och vi verkar på olika 
sätt för att t.ex. läkemedel mot erektil dysfunktion ska inordnas i systemet för högkostnadsskydd av 
läkemedel. Prostatacancerförbundet ser det som en oerhört angelägen uppgift att slå vakt om dagens 
system och verka för att nya läkemedel för prostatacancerdrabbade omfattas av högkostnadsskyddet. 
Och att patienter behandlas lika oavsett bostadsort. 

6. Boende
Prostatacancerförbundet hänvisar till det gemensamma arbetet i HSO på att påverka de sociala frågor 
som medlemmar i förbunden anser mest angelägna.
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7. Kultur
En del av Prostatacancerförbundets arbete handlar om att samla in medel för forskning och 
kompetensutveckling. Det sker särskilt under september månad som är den internationella 
prostatacancermånaden. Då har våra patientföreningar en rad aktiviteter där kultur är ett bärande 
inslag, t.ex. galor där deltagarna bjuds på underhållning och kulturinslag. Flera föreningar arrangerar 
museibesök, kulturresor mm som en del i sin verksamhet. Prostatacancerförbundet utger en 
tidning –Prostatanytt 4 nr/år – som vi också vill innefatta inom kulturområdet. Ambitionen hos den 
redaktionella ledningen är att ge tidningen både kunskap om prostatacancer i olika avseende och 
dessutom artiklar med mer allmänt innehåll. Självfallet vill Prostatanytt också förmedla aktuell 
kunskap om nya medel och metoder för cancerbekämpningen. Prostatanytt sänds numera också till alla 
urologer i landet och delas ut av föreningarna till de flesta urologmottagningarna.

8. Utbildning
Prostatacancerförbundet viktigaste krav är att urologin får vara en fortsatt självständig specialitet och 
utbildningslinje samt att urologin på sikt frigörs från kirurgin. Urologi är väsentligt mer än enbart 
kirurgiska ingrepp. Och prostatacancer kräver tillgång till flera kompetenser; onkologi, medicin, 
patologi m.m. Prostatacancerförbundet stöder genom stipendier sjuksköterskor som vill förstärka 
sin kompetens inom områdena urologi och onkologi. Förbundet erbjuder i växande utsträckning 
utbildning för medlemmar som engagerar sig i vårdplanering inom landsting och kliniker och därvid 
behöver bättre kunskap om vårdens organisation samt om sjukdomsförlopp och behandlingsvägar. 
Patientföreningarna har en omfattande utbildning av närstående. Förekomsten av närståendegrupper är 
ett viktigt arbete för oss. Det gäller också informationsmötet och utbildningar/samtalsgrupper för såväl 
drabbade som närstående.

9. Kommunikationer
Kommunikationer är en viktig fråga för oss – vilket kan innefatta både boende och 
fysiska kommunikationer inte minst tillgång till toaletter i den samhälleliga miljön och på 
allmänna kommunikationsfordon. Avsaknad/brist på toaletter har en väsentlig betydelse för 
prostatacancerdrabbades möjligheter att röra sig i samhället. Vi hänvisar även här till det gemensamma 
arbetet i HSO.
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