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Styrelsen för Prostatacancerförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Om PCF
Prostatacancerförbundet, PCF bildades 2006 och är en ideell sammanslutning av patientföreningar för 
prostatacancer i Sverige och är i partipolitiska och religiösa frågor en obunden organisation. PCF är en 
fortsättning på arbetet i Riksorganisationen för prostatacancer (ROP) som bildades 1996.
 
 
PCF:s syfte och ändamål
Förbundet verkar utifrån ett patient- och anhörigperspektiv och har följande uppgifter. 
 
Verka för tidig upptäckt av prostatacancer för botande behandling genom bättre diagnostik samt för bästa 
behandling, effektiv rehabilitering och eftervård med sikte på patientens livskvalitet. 
 
Stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamhet inom området prostatacancer. 
 
Verka på riksplanet för saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienternas 
erfarenheter och villkor. 
 
Företräda på riksplanet patienternas intressen inför myndigheter, institutioner, organisationer och 
massmedia. 
 
Verka för att samarbete etableras med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer och enskilda 
inom samhälls- och näringsliv. 
 
Ekonomiskt stödja forskning och utveckling (FoU) inom området prostatacancer. 
 
Stödja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervård, även ekonomiskt. 
 
Stimulera och underlätta bildandet av patientföreningar. 
 
Stödja patientföreningarnas upplysande och rådgivande verksamhet, utbildning, stöd- och 
kontaktpersonsverksamhet mm för patienter och deras anhöriga.
 
Underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna.
 
Genom medlemskap eller på annat sätt ta del av nationella och internationella sammanslutningars 
verksamhet, som är av betydelse för organisationen.
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Prostatacancerförbundets styrelse
Prostatacancerförbundets styrelse har under 2011 haft följande sammansättning:
 
Ordinarie ledamöter: Ivan Bill, förbundsordförande (1/1-6/4)

Alf Carlsson, ledamot (1/1-6/4)
förbundsordförande (7/4-31/12)

Lars-Erik Grahn, vice ordförande (1/1-6/4)
ledamot (7/4-31/12)

Calle Waller, vice ordförande (7/4-31/12)
Jan Cederhus (1/1-6/4)
Hans Zetterling
Kerstin Åslund 
Kent Lewén, (7/4-31/12)
Lennart Lindow (7/4-31/12)

 
Ersättare: Lennart Lindow  (1/1-6/4))

Calle Waller (1/1-6/4))
Jan Holgersson  (7/4-31/12)
Jan-Erik Nilsson (7/4-31/12)

 
Adjungerad: Torsten Sundberg

 
Kanslichef Esbjörn Melin har varit styrelsens sekreterare.
 
Förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden. Styrelsens arbetsordning har reviderats under 
året.
 
 
Revisorer
Revisorer: Lars Lundberg, auktoriserad revisor, Revisionsbyrån 

Lundberg & Co AB
Förtroendevald revisor: Hans Lindén 
Ersättare: Urban Norlén
 
 
Valberedning
Lars-Olof Strandberg, Skåne, sammankallande
Lasse Edlund, Jämtland
Åke Hedin, Småland
Alf Karlberg, Västerbotten
Hans Lindén , Uppland
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Patientföreningar
Prostatacancerförbundet bestod vid utgången av 2011 av följande 25 patientföreningar:                                                                                                                        
Blekinge län: Prostatacancerföreningen Viktor                            
Dalarnas län: ProLiv Dalarna                                                        
Gotlands län: Gotlands Prostataförening                                         
Gävleborgs län: Prostataföreningen Gävleborg                                
Hallands län: CaPriN                                                                    
Jämtlands län: Jämtgubben
Jönköping län: ProLiv Jönköping                                                    
Kalmar län: ProClub Möre Kalmar                                               

ProTjust Västervik                                                   
Kronobergs län: ProLiv Kronoberg                                                    
Norrbottens län: ProPsa Norrsken                                                      
Skåne län: För Livskvalitet Helsingborg                                   

ProSyd Malmö/Lund                                               
ProVitae Kristianstad                                               

Stockholms län: ProLiv Stockholm                                                    
Södermanlands län: ProSörm                                                                   
Uppsala län: Prostatacancerföreningen i Uppsala län                  
Värmlands län: ProLiv Wermlandia                                                 
Västerbottens län: Betula Umeå                                                              

Guldgubben Skellefteå                                            
Västernorrlands län: Träpatronerna Prostatacancerföreningen i            

Västernorrland                                                       
Västmanlands län: Arosgubben Prostataföreningen i

Västerås med omnejd                                            
Västra Götalands län: ProLiv Väst
Örebro län: T-Pro                                                                       
Östergötlands län: ProÖst, Patientföreningen mot                                

prostatacancer i Östergötland                               
 
 
Riksstämma
Riksstämman hölls den 6 och 7 april på m/s Cinderella (Viking Line). Parallellt med Riksstämman 
genomfördes en konferens för anhöriga som en del i förbundets utbildningsverksamhet.  Riksstämman 
beslutade om följande:
 
Reviderade stadgar för PCF
Högsta beslutande organ benämns fortsättningsvis Förbundsstämma. Endast patientförening kan vara/bli 
medlem i PCF. Enskild medlem ges motionsrätt. Förbundsordförande väljs på två år och tidsgränsen för 
att vara ledamot i styrelsen (tidigare fyra år) tas bort.  Patientförening ska ha antagit PCF:s 
normalstadgar och inte enbart som tidigare dess obligatoriska paragrafer. I övrigt sker vissa mindre 
förändringar i valförfarandet.
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Fonden mot prostatacancer
Fonden är en del av PCF och inte en självständig juridisk person. Men den behandlas inom PCF som en 
självständig resultatenhet och har en egen arbetsordning. Den reviderades av Riksstämman och 
preciserar hur fondens medel kan användas. Med anledning av en motion från patientföreningen Betula 
behandlades frågan om fondens organisationsform,  en från PCF fristående stiftelse eller ej.  Stämman 
hade en omfattande diskussion,  inte enbart om  organisationsform  för fonden utan tog också upp frågor 
om hur andra insamlingsorganisationer/patientföreningar gör, förutsättningar/möjligheter att engagera 
externa bidragsgivare, fondens användningsområden, PCF:s roll mm. Styrelsen har enligt stämmans 
beslut ett ansvar att följa och bevaka framför allt organisationsfrågan och aktualisera den vid 
ordförandekonferens eller Förbundsstämma när så påkallas.
 
IT-frågor
I anslutning till verksamhetsplan för 2012 och 2013 diskuterade stämman aktuella IT-frågor: hemsidan, 
sociala medier och hur PCF och föreningarna på ett bra sätt kan följa och använda modern IT-teknik i 
verksamheten. Styrelsen fick i uppdrag att aktivt bevaka att PCF deltar i de olika medier som finns på 
internet.
 
Prostatabrödernas uteslutning
Styrelsen beslutade i  augusti 2009 att utesluta Prostatabröderna ur PCF för stadgebrott.  
Prostatabröderna  har överklagat beslutet till Riksstämman, som beslutade avslå denna överklagan.
 
PCF  nuläge och framtid
Ett framtidsdokument ”PCF  nuläge och framtid” diskuterades. Det föranledde inga beslut men ligger till 
grund för PCF verksamhetsplanering 2011 och 2012. PCF har nu etablerats och stabiliserats som 
organisation och åren framöver handlar det framför allt om att utveckla verksamhet.
 
Riksstämman valde Alf Carlsson som ny ordförande för PCF efter Ivan Bill, som avtackades efter tre år 
som förbundsordförande. I övrigt  fastställde stämman årsredovisningarna för 2009 och 2010 och 
godkände budget och verksamhetsplan för 2011 och 2012.
 
 
Prostatacancersjukvård  PCF:s kärnområde
En i vid mening god prostatacancersjukvård är förbundets huvudfråga. Aktiviteter avseende Regionala 
CancerCentra (RCC), forskning och PCF:s hedersutmärkelse redovisas i särskilda avsnitt av 
verksamhetsberättelsen
 
Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård
Förbundet har tillskrivit Socialstyrelsen och lämnat synpunkter på arbetet. PCF:s  initiativ har mötts 
positivt. Förbundet har mottagit information om det inledda revideringsarbetet och  kommer att ges 
möjligheter att inför den slutliga utformningen  påverka dokumentet.
 
Urologi  basspecialitet
PCF har i en skrivelse till Socialdepartementet kritiserat förslaget om att avveckla urologin som en egen 
specialitet. I sammanhanget har PCF fäst uppmärksamheten på åldersfördelningen på nu verksamma 
urologer och den brist som uppstår de närmaste åren.
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Andra linjens cytostatika
Förbundet har skrivit till alla landsting och regioner och frågat om man behandlar patienter med andra 
linjens cytostatika. Ett antal svarar entydigt ja, några svävande och ett par tydligt nej. Det reser frågor om 
den ojämlika vården. Den frågan har fått allt högre aktualitet under året.
 
Uppdaterade högkostnadsskydd
PCF har i ett remissvar framfört synpunkter på att högkostnadsskydden för sjukvård och läkemedel 
höjs.
 
Apotekets avreglering
PCF har yttrat sig över en utvärderingsrapport från Statskontoret avseende Apoteksmonopolets 
avreglering.  Viktiga frågor avser tillgänglighet, öppettider och tillgång till läkemedel.
 
 
Högkostnadsskydd för läkemedel mot erektil dysfunktion
Denna fråga har stor betydelse för män som behandlats för prostatacancer. Läkemedlen är dyra och de 
borde enligt PCF omfattas av högkostnadsskyddet. Förbundet har i skrivelse till Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit upp detta.  Ingen framgång nåddes i den aktiviteten. Det krävs en 
omfattande opinionsbildning för att få en ändring till stånd.
 
Palliativ vård
Ett nationellt vårdprogram arbetas fram vid Onkologiskt Centrum för Stockholm/Gotland. Förbundet har 
i ett remissvar utvecklat sin syn på den palliativa vården. Den har en för undanskymd plats i 
sjukvårdsdebatten. En god palliativ vård är mycket väsentlig för många prostatacancerdrabbade. 
 
Nationella Prostatacancerregistret
PCF har getts möjligheter att delta i arbetet med att utveckla det Nationella Prostatacancerregistret.
Det ger förbundet värdefulla kontakter med ledande företrädare för urologi och onkologi.
 
God prostatacancersjukvård
Styrelsen har under året fastställt en kravspecifikation på god prostatacancersjukvård. Dokumentet är ett 
komplement till den grundsyn som PCF tidigare antagit.
 
 
Regionala Cancercentra
Det väsentliga och konkreta resultatet av den nationella cancerstrategin är att sex Regionala 
CancerCentra (RCC) formas och utvecklas. Det är en process som starkt påverkar  hur vården av 
prostatacancersjuka kommer att utvecklas.  Föreningarna deltar aktivt i RCC-arbetet i de olika 
regionerna.  PCF samordnar för sin del verksamheten i en referensgrupp med företrädare för föreningar i 
de sex regionerna. En väsentlig del i gruppens verksamhet är att öka sin kunskap om 
prostatacancersjukvård och att arbeta för insyn i och inflytande på de s.k. prostatacancerprocesserna.
 
 
Regionala konferenser
Under våren har fem regionala konferenser genomförts. Där har frågor om medlemsrekrytering, 
sponsring från läkemedelsföretag, föreläsartips, profilmaterial, utbildning/komptensutveckling, 
föreningssystemet, prostatacancerforskning, anhöriga, kontaktspersonsutbildning, hemsidan mm lyfts 
fram av föreningarna.  I region Syd och region Mitt genomfördes också konferenser under hösten. 
RCC-arbetet blir den viktiga regionala samverkansfrågan i PCF framöver.
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PCF och Cancerfonden
PCF och Cancerfonden slöt i slutet av 2011 ett avtal om samarbete. Det reglerar PCF:s  och 
föreningarnas rätt att använda symbolen Blå Bandet. Därmed har en flera år lång diskussion slutförts.  
Parterna kommer att samarbeta i frågor som båda parter har intresse av. Det gäller bl.a. utbildning av 
kontaktpersoner och pressaktiviteter.
 
 
Kansliet
Under året har Esbjörn Melin varit anställd på 60 % som kanslichef och Anette Söderberg som 
administrativ assistent på 60 % fram till den 31 juli och därefter på 65 % . PCF hyr sina kontorslokaler 
av Mun- och Halscancerförbundet (MHCF). Hyresavtalet gäller t.o.m. 2012. Viss övrig administrativ 
samverkan sker mellan PCF och MHCF avseende kopieringsutrustning, bredband mm.
 
 
Cancerförbund i samverkan
Canceralliansen var under ett par år arbetsnamnet för uppbyggandet av ett organiserat samarbete mellan 
Cancerförbund. Vid informella möten under året med PCF, BRO, Mag- och Tarmsjukas Riksförbund 
samt några mindre förbund har uppfattningen vuxit fram att framför allt de större förbunden inte har 
något att vinna på att formalisera ett samarbete. Vi är alltför stora och har allt för många särfrågor för att 
vilja avstå från att ha direktkontakt med omvärlden, politiken, myndigheterna, vården och organisationer. 
Arbetet fortsätter nu med inriktning på att skapa en mötesplats dit alla förbund är välkomna med syftet 
att utveckla idé- och erfarenhetsutbyte samt en bas för samordnade aktioner i gemensamma frågor. 
Begreppet allians har också ersatta med ”Cancerförbund i Samverkan (CiS).
 
 
Datumlotteriet
Ett avtal har träffats för perioden t.o.m. 2012. Lotteriet, där PCF och BRO är förmånstagare, har 
utvecklats successivt under året och en första utdelning på 500 000 kronor gjordes i början av 2011. 
Datumlotteriet är ett bra exempel på en fungerande bilateral samverkan med en annan 
patientorganisation (BRO). Det finns goda förutsättningar att utveckla Datumlotteriet. Ett avtal träffades 
för perioden december 2011- november 2012.
 
 
PCF:s hedersutmärkelse
Årets prostatacancerpris har tilldelats professor Jonas Hugosson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han 
har genom sin forskning redovisat viktiga rön när det gäller effekten av generella PSA-tester för att 
indikera prostatacancer och därmed rädda liv. Priset delades ut vid 2011 års Riksstämma.
 
 
Samverkan med professionen
PCF har etablerat ett samarbete med Svensk Urologisk Förening (SUF). Bland annat har PCF erbjudits 
en adjungering till SUF:s styrelse och möjligheter att informera om sin verksamhet på de årliga 
urologidagarna. 
PCF har också knutit kontakter med Svensk Förenings för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering 
(SWEDPOS). Motsvarande kontakter ska tas  med Svensk Onkologisk Förening för att möjliggöra ett 
samarbete med de ytterligare delar av den medicinska professionen som är mest angelägna från ett 
prostatacancerperspektiv.
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Prostatanytt
Tidskriften har getts ut med fyra nummer under redaktionell ledning av chefredaktör Torsten Sundberg, 
som också svarat för annonsförsäljningen. Till Prostatanytt har ett redaktionsråd varit knutet. Det har 
bestått av
Ulf Norming, urolog
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologsjuksköterska
Mats Hedlund, urolog
Christina Örum, anhörig
Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktör.
I takt med att antalet medlemmar i patientföreningarna blivit fler har också Prostatanytts upplaga ökat. 
Prostatnytt möter stor uppskattning hos läsare och annonsörer. Under året har alla urologer fått 
Prostatanytt sända till sig.
 

Kommunikationsplattform och hemsida
Styrelsen har under året diskuterat behovet av en kommunikationsstrategi. Vilka är de centrala och 
gemensamma budskap organisationen står för när vi möter medlemmar, allmänhet, massmedia, 
organisationer och företag?  Samarbete har knutits med Spliz Reklambyrå för att utveckla 
kommunikationen. PCF:s viktigaste kommunikationskanal är hemsidan och den ingår i det 
utvecklingsarbete PCF gör tillsammans med Spliz. Under året har  samarbetet med Melt Water och de 
rullande nyheterna på hemsidan fortsatt.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2011 redovisas ett resultat på 639 622 kr. Av ändamålsbestämda medel för 
kanslifonden utnyttjas 250 000 kr. 890 819 kr reserveras som ändamålsbestämda medel och tillförs 
Fonden mot Prostatacancer som därmed vid årets utgång uppgår till 4 354 664 kr.
 
 
Riktlinjer kapitalförvaltning
Styrelsen har under året reviderat sina riktlinjer för kapitalförvaltning.  De präglas av försiktighet och 
säkerhet. Placeringar får inte innehålla risk för att det nominella kapitalet reduceras. Placeringar ska ske i 
instrument med olika löptid inom intervallet 1-5 år. PCF har f.n. en bankförbindelse: SE-banken.
 
 
Föreningssystemet
Det pågående projektet med ett gemensamt system för medlemsadministration har fortsatt under året. 
Vid årsskiftet är 15 av föreningarna anslutna systemet.  Styrelsen har i slutet av året fastställt en plan för 
att få föreningssystemet fullt ut använt i organisationen.
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Internationell verksamhet
PCF är representerat i det europeiska samarbetsorganet Euomo och deltog i dess årsmöte den 12-14 
oktober i Antwerpen.
Vid ECCO´s (Europeiska organisationen för onkologer, urologer m.fl.) kongress 23-27 september deltog 
företrädare för PCF.
De nordiska broderorganisationerna träffades den 21 september på PCF:s kansli. Diskussioner fördes om 
att samarbeta om en patientenkät 2012 samt aktiviteter under prostatacancermånaden (september) 2012.
 
Urban Gibson och Calle Waller har deltagit som företrädare för PCF i dessa tre aktiviteter.

 
 

Samarbetsprojekt
I enlighet med Läkemedelsindustrins etiska regler redovisas nedan de samarbetsprojekt PCF under året 
haft med läkemedelsföretag.
 
Möten om benskörhet  Amgen.
Samarbete har etablerats med Janssen-Cilag om en medlemsenkät och om aktiviteter under september 
2012.
Annonser Prostatanytt: AstraZeneca, Abbot Scandinavia, Orion Pharma, Astella.
 
 
Samverkan myndigheter, organisationer och företag
Nedan redovisas i ett sammanhang de myndigheter, organisationer och företag som PCF på olika sätt 
samverkar med eller som påverkar PCF:s verksamhet.
 
HSO
PCF är  medlem i denna samverkansorganisation för handikapp- och patientorganisationer.
Canceralliansen
Samverkan med övriga åtta patientföreningar inom cancerområdet.
Svensk Förening för Psykosocial Onkologi (SWEDPOS)
De psykosociala frågorna är viktiga för PCF.
Svensk Urologisk Förening (SUF)
Yrkesföreningen för urologer som är den viktigaste specialiteten för prostatacancerpatienter.
Socialstyrelsen
Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Fördelar statsbidrag till handikapp- och 
patientorganisationer. Bas för de nationella vårdprogrammen och kvalitetsregistren.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Samverkansorganisation för bl.a. alla landsting och regioner. Genomför årligen jämförelser avseende 
delar av prostatacancersjukvården. Tar policybeslut om sjukvårdshuvudmännens prioriteringar, 
samarbete och utveckling. Nationell samordnare för RCC-utvecklingen.
Stiftelsen Insamlingskontroll (SFI)
Beviljar och övar tillsyn avseende 90-konton.
KFO
Arbetsgivarorganisation för den ideella sektorn
FRII
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som ger utbildning och erfarenhetsutbyte med andra 
insamlingsorganisationer.
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Apotek
Förändringen på apoteksområdet följs av PCF avseende tillgänglighet, service, öppettider mm
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Beslutar bl.a. om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen. Har inte accepterat potenshöjande 
mediciner.
Läkemedelsindustriföreningen
Svarar bl.a. för läkemedelsbranschens etiska regelverk som reviderats under året. Inga väsentliga 
förändringar.
Läkemedelsföretag
Viktiga samarbetspartners för ekonomiskt stöd till föreningarna och PCF.
Cancerfonden
Den viktigaste finansiären av cancerforskning i Sverige
Nationella prostatacancerregistret
Följer och dokumenterar utvecklingen av prostatacancer och behandling, resultat och överlevnad.
Euomo
Den europeiska sammanslutningen av patientföreningar inom prostatacancerområdet.
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Fonden mot Prostatacancer
Fonden hade ett ingående kapital 2011-01-01 på 3 463 845 kr. Under året har 1 275 408 kr och hela 
överskottet från Datumlotteriet på  500 000 kr tillförts, sammanlagt 1 891 994 kr inklusive 
försäljningsintäkter Blå Bandet och ränteintäkter. Det är det högsta insamlade beloppet under fondens 
tillvaro hittills. Det utgörs till allra största delen av minnesgåvor i anslutning till begravningar. 
Riksstämman antog en ny arbetsordning för fonden och i den anges tre områden som fondmedel kan 
användas till:

Anslag till forskning inom prostatacancer
Stipendier för deltagande i kurser och konferenser
Opinionsbildande aktiviteter

 
 
Forskningsanslag
För första gången beslutade styrelsen om forskningsanslag. Frågan hade beretts av en kommitté 
bestående av professor Sten Nilsson, onkologi (Karolinska Institutet, Stockholm) och styrelsens Kerstin 
Åslund, urolog. Styrelsen fördelade 550 000 kr enligt följande:
 

100 000 kronor till Karin Welén, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Universitet för projektet 
”Karaktärisering av kastraktionsresistent prostatacancer  grund för individualiserad behandling”

250 000 kronor till Afsaneh Roshanai,Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, 
Uppsala Universitet, för projektet ”Informationsbehov, livskvalitet och tillfredsställelse hos män med 
prostatacancer och deras anhöriga”

100 000 kronor till Konstantinos Lentaris, Helsingborgs lasarett, för projektet ”Biverkningar 
och livskvalitet hos patienter med lokaliserad prostatacancer”

100 000 kronor till Cecilia Arving, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, 
Onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för projektet ”Psykosocialt välbefinnande, 
vårdtillfredsställelse och behov av psykosociala stödinsatser hos patienter  nydiagnostiserade med 
prostatacancer inom en ettårsperiod” 
 
 
Stipendier
120 762 kr har utbetalts som stipendier till 15 stipendiater. De avser följande områden:

Urologidagarna, Uppsala 28-30 september (8)
Samtalskonst ”Att leva med cancer” Liljeholmens folkhögskola (3)
Sexologikonferens Washington 17-19 juni (2)
Internationella konferenser, Paris  24-28 april och Genève 26-27 april 2012 (2)

 
Styrelsen har diskuterat stipendiegivningen utifrån flera utgångspunkter: avgränsning mot arbetsgivarens 
utbildningsansvar, fördelning över landet av stipendiater och aktiviteters kompetenshöjande effekt.
 
 
Opinionsbildning
Annonsering, PR och trycksaker mm har belastat fonden med 135 001 kr.
 
 
Administratvia kostnader
Fonden disponerar de administrativa resurser som förbundskansliet tillhandahåller: 
ekonomiadministration, personal, lokaler, distribution, tele/IT mm.  Kostnaden uppgår till 194 412 kr 
och utgör 10 % av till fonden tillförda medel under året.
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Kapitalförvaltning
PCF svarar för fondens likviditets- och kapitalhantering. Fondens medel har i huvudsak under året varit 
placerade i räntepapper (3 månader) med en genomsnittlig ränta på ca 2,5 %. Placeringar styrs av den 
policy för kapitalplacering som styrelsen fastställt. Fondens ränteintäkter uppgår till 97 221 kr.
 
 
Årets överskott
Överskottet på 890 819 kr överförs till fondens kapital som därmed vid årets utgång uppgår till 4 354 664 
kr.
 
 
Styrelsens slutord
Styrelsen ser tillbaka på ett år med fortsatt god utveckling. Förutsättningar för en ökad rekrytering till 
föreningarna är stor.  PCF fokuserar på att utveckla verksamhet under rubriken ”God 
prostatacancersjukvård”. Styrelsen konstaterar att förbundets aktiviteter och medverkan uppskattas av 
professionen, massmedia och allmänhet. Den konstaterar också att prostatacancer hela tiden får en ökad 
uppmärksamhet i media. Patientföreningar och förbund har del i detta! Och det sporrar till fortsatta 
ansträngningar.
Fonden mot prostatacancer har utvecklats positivt och visar det bästa insamlingsresultatet hittills. 
Potentialen att öka den ytterligare är goda. Datumlotteriet har förutsättningar att ge ett väsentligt tillskott.
 
 
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt med 
tilläggsupplysningar.
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Bilaga 

Underlag för ansökan om statsbidrag från Socialstyrelsen.
Prostatacancerförbundet (PCF) redovisar följande aktiviteter inom berörda områden.
 
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är PCF:s och patientföreningarnas primära verksamhetsområden. Både PCF 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 
2011 har PCF ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor som följer på uppbyggnaden av sex Regionala 
Cancercentra (RCC).  PCF har skrivit till alla landsting/regioner för att få reda på om de nya läkemedel 
som kommer fram kommer alla berörda prostatacancerdrabbade till del. Det handlar om den ojämlika 
vården.
 
Socialtjänst
Prostatacancer får normalt inte sådana konsekvenser att det kräver insatser från socialtjänsten. Men PCF 
deltar aktivt i arbetet på att förbättra/förstärka socialtjänsten genom vårt medlemskap i 
Handikappförbundens Samorganisation (HSO). Det gäller framför allt att delta i utformningen av de 
remissvar HSO lämnar på det socialpolitiska fältet.
 
Skola
PCF berörs framför allt av den postgymnasiala utbildningen. Vi samarbetar med Svensk Urologisk 
Förening (SUF) för att säkra och stärka urologins roll i sjukvården . Under året har vi haft kontakt med 
en hel del skolor som inom projektet ”Unga företagare” arbetat med marknadsföring och utformning av 
Blå Bandet.  Företrädare för patientföreningar medverkar med information i skolorna. Företrädare för 
PCF föreläser vid utbildning av sjuksköterskor och läkare.
 
Arbetsmarknad
PCF påverkar här utvecklingen genom medlemskapet i HSO. PCF 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.
 
 
Ekonomi
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för patientföreningarnas verksamhet arbetar PCF 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. PCF 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. 
 
Boende
PCF hänvisar till det gemensamma arbetet i HSO på att påverka de sociala frågor som medlemmar i 
förbunden anser mest angelägna.
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Kultur
En del av PCF:s 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. PCF 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.
 
Utbildning
PCF:s viktigaste krav är att urologin får vara en fortsatt självständig specialitet och utbildningslinje samt 
att urologin inte inordnas i kirurgin. Urologi är väsentligt mer än enbart kirurgiska ingrepp. Och 
prostatacancer kräver tillgång till flera kompetenser; onkologi, medicin, patologi mm. PCF stöder genom 
stipendier sjuksköterskor som vill förstärka sin kompetens inom områdena urologi och onkologi. 
Patientföreningarna har en omfattande  utbildning av anhöriga. Förekomsten av anhöriggrupper är ett 
viktigt arbete för oss. Det gäller också utbildningar/samtalsgrupper för anhöriga. Dessa utbildningar 
genomförs oftast i studiecirkelform. Det gäller också samtalsgrupper i cirkelform för drabbade av 
prostatacancer och anhöriga till dessa.
 
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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Resultaträkning Not 2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Insamlade medel 1 819 772 1 185 408
Försäljning, reklam ochh annonser 152 986 188 956
Bidrag 1 988 152 2 081 096
Summa verksamhetsintäkter 3 960 910 3 455 460

Ändamålskostnader -2 877 691 -1 881 487
Insamlingskostnader -162 297 -136 376
Administrationskostnader -381 505 -337 888

-3 421 493 -2 355 751
Verksamhetsresultat 2, 3 539 417 1 099 709

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 100 205 27 247
Resultat efter finansiella poster 639 622 1 126 956

Resultat före skatt 639 622 1 126 956

Årets resultat 639 622 1 126 956

Fördelning av årets resultat 7
Årets resultat enligt resultaträkning (enligt ovan) 639 622 1 126 956
Utnyttjande av ändamålbestämda medel från tidigare år 250 000 0
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte har
utnyttjats under året - 890 819 - 874 438
Kvarstående belopp för årets förändring av balanserat resultat - 1 197 252 518
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Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 000 000 1 000 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 77 730 168 600
Övriga fordringar 4 156 14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 80 047 75 667

161 933 244 281

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 2 573 337 2 514 721

Kassa och bank 1 985 309 1 331 373
Summa omsättningstillgångar 4 720 579 4 090 375

SUMMA TILLGÅNGAR 5 720 579 5 090 375
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Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda medel, Kanslifond 0 530 000
Ändamålsbestämda medel, It & Registerfond 0 66 190
Ändamålsbestämda medel, Prostatacancerfonden 4 354 664 3 463 845
Balanserat kapital 967 514 622 521

5 322 178 4 682 556

Summa eget kapital 5 322 178 4 682 556

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 211 409 132 937
Övriga skulder 24 575 21 220
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 162 417 253 662
Summa kortfristiga skulder 398 401 407 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 720 579 5 090 375

 
 
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs
Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar
lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med
föregående år.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning (BFNAR 2002:8, BFNAR 2003:3, FRII)
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
(RR11)
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt
bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgången anskaffningsvärde. (BFN)
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl
normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas
normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men
ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell
prövning. (FRII)
 
Insamlade medel (BFNAR 2002:10 och FRII)
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel
räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från
insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.
 
Bidrag (BFNAR 2002:11)
Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är
ett offentligrättsligt organ.
Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom EU, Sida, Forum Syd,
Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden samt från stat, landsting, länsstyrelse och kommun.
(FRII)
Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen.
 
Ändamålskostnader (FRII)
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag
enligt dess stadgar. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande
verksamhet i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget
som organisationen har. Exempel här är tematiska kampanjer som organisationen driver.
Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma
kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt
följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.
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Insamlingskostnader (FRII)
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot 
organisationens samtliga givare, dvs. intäkter i form av gåvor, testamenten och donationer från såväl 
privatpersoner som företag och organisationer. Arbetet omfattar både
befintliga givare och arbetet med att söka nya givare. Arbetet resulterar i kampanjer,
utskick och underhåll av givarregister. Insamlingskostnaderna kan bestå av TV- och
radioreklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar
med insamlingsaktiviteter inriktat mot gåvor. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta
kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal som de till insamlingskostnaderna
fördelade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.
 
Administrationskostnader (FRII)
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
 
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Noter
 
Not 1 Verksamhetsintäkter

2011 2010

Insamlade medel   
Allmänheten 1 089 464 824 362
Företag 730 309 361 045

1 819 773 1 185 407

Försäjning, reklam och annonser  
Annonsintäkter 145 341 173 905
Prenumerationsintäkter 7 645 15 030

152 986 188 935

Bidrag   
Socialstyrelsen 1 988 152 2 056 096
Cancerfonden 0 25 000

1 988 152 2 081 096

Av ovanstående belopp, Insamlade medel, har 1 300 408 kr insamlats via 90-konton jämfört med 1 173 
667 kr föregående år.
 
 
Not 2 Anställda och personalkostnader

2011 2010

Medelantalet anställda
Kvinnor 0,65 0,50
Män 0,60 0,60

1,25 1,10

Löner och andra ersättningar
Styrelse 5 739 40 000
Övriga anställda 504 731 414 987

510 470 454 987

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda 18 547 11 624
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 94 985 77 862

113 532 89 486

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 624 002 544 473
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Not 3 Administrationskostnader
Årets kostnader för administration uppgår till 10 % av bolagets totala verksamhetsintäkter, jämfört med 
11 % föregående år.
 
 
Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2011 2010

Ränteintäkter 100 190 27 247
100 190 27 247

 
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 000 000 0
Inköp 0 1 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 000 1 000 000

Utgående redovisat värde 1 000 000 1 000 000

Posten avser placeringskonto.
 
 
Not 6 Kortfristiga placeringar
Innehavet avser ränteplacering av likvida medel.
 
 
Not 7 Förändring av eget kapital

Kansli-
It- & 

register- Prostata- Balanserat
fond fond cancerfond kapital

Belopp vid årets ingång 530 000 66 190 3 463 845 622 521
Omfördelning av medel -280 000 -66 190 346 190
Utnyttjande 
ändamålsbestämda medel -250 000  
Erhållna ej utnyttjade 
medel   890 819  
Kvarvarande resultat -1 197
Belopp vid årets utgång 0 0 4 354 664 967 514

Prostatacancerfonden är uppdelad i tre områden. 
Ospecficerat 3 586 336 kr 
Forskning 503 663 kr 
Kompetensutveckling 264 665 kr
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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