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FORORD

trrr 2012 har varit ett mycket aktivt flr
Prostatacancerftirbundet (PCF) iir en riksorganisation med26 patientftireningar som verkar ftir 6kad
kunskap om prostatacancer och bedriver sttidverksamhet ftjr drabbade och anhdriga. F6rbundet viicker
opinion ftir en biittre vard, samt st6djer forskning och utveckling genom en egen fond.

- Styrelsen har tagit fram en varumdrkesplattform med ny vision, verksamhetsid6 och reviderat fijrbundets
mil.
- En ny logotyp har tagits fram.
- Styrdokumenten ftir PCF har reviderats infiir beslut pi stiimman 2013.
- Fdr ftirsta glngen har ftirbundet genomfiirt en landsomfattande prostatacancerkampanj med 6ver 100
aktiviteter, varav de flesta var i september. I kampanjen ingick ocksAL en bilaga i Metro, en broschyr som
spreds i 30 000 exemplar till virdcentraler.
- Vi har ffitt en betydande tlkning av uppmiirksamhet frin medierna med inslag i Aktuellt Rapport, radion
och mdnga tidningar runt om i landet.
- Vi blev aktiva inom sociala medier med Facbook-sida och v6.r hemsida som fr6n starten fram till 2012
haft 39 000 6kade under 6.1 2012tilkiver 60 000 besdkare.

Antalet medlemmar i fi)reningarnavar 7 500 vid bdrjan av 2012. Styrelsen konstaterar att fijrbundet haft ett
omfattande och bra samarbete med ftireningarna. Vi genomftirde dver 100 aktiviteter under parollen ,'Besegra

prostatacancern".

Stockholm 2013-02-21

Torsten Tullberg
Ftirbundsdirektdr

jao
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FO RVALTN I N GS B E RATTE LS E

Styrelsen fiir Prostatacancerftirbundet, PCF fAr hiirmed avge fiiljande arsredovisning ft)r riikenskapsiret2012.

Arsredovisningen 2ir uppr?ittad i svenska kronor, SEK.

1. SYFTE OCH AruONUAI

Om PCF
Prostatacancerforbundet, PCF bildades 2006 och iir en ideell sammanslutning av patientforeningar for
prostatacancer i Sverige och tir i partipolitiska och religidsa frigor en obunden organisation. PCF iir en
fortsiittning pi arbetet i Riksorganisationen for prostatacancer (ROP) som bildades 1996.

PCF:s syfte och ?indamil
Fcirbundet verkar utifrfln ett patient- och anhdrigperspektiv och har ftiljande uppgifter.

o Verka ftir upptdckt av prostatacancer i tid lor botande behandling genom bdttre diagnostik samt for
btista behandling, effektiv rehabilitering och eftervArd med sikte pi patientens livskvalitet.

o Stimulera ftirebyggande och hdlsofriimjande verksamhet inom omridet prostatacancer.

. Verka pi riksplanet ftir saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmZinhet om patienternas
erfarenheter och villkor.

o Fdretriida pi riksplanet patienternas intressen inftir myndigheter, institutioner, organisationer och
massmedia.

o Verka ftir att samarbete etableras med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer och
enskilda inom samhblls- och niiringsliv.

o Verka ftir och ekonomiskt stodja forskning och utveckling (FoU) inom omridet prostatacancer.

o Stddja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervflrd, iiven ekonomiskt.

o Stimulera och underliitta bildandet av patientft)reningar.

o Stddja patientft)reningarnas upplysande och rfldgivande verksamhet, utbildning, stod- och
kontaktpersonsverksamhet mm fbr patienter och deras anh<iriga.

o Medverka till och underl?itta erfarenhetsutbyte mellan patientfiireningarna.

o Genom medlemskap eller pi annat siitt ta del i nationella och internationella sammanslutningars
verksamhet, som 5r av betydelse fi)r organisationen.
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2. OKA KUNSKAPEN OM PROSTATACANCER

Under dr 2012 har genomforts:

Sju utgflvor av Nyhetsbrevet
PCF skickade nyhetsbrev till ordforandena i fiireningama vid sju tillfiillen under 2012 for att de skulle
kunna informera medlemmarna om vad som hdnder inom PCF.

Utvecklingsarbete ftir en ny hemsida
Medlemmarna ska genom PCF kunna ff, kunskap om prostatacancer. Hemsidan ska vara PCFs huvudkiilla
ftir information. Under hcisten 20l2har ett utvecklingsarbete utforts. Den nya hemsidan lanseras i mars
2013.

Flyer
PCF tog fram en ffrsidig flyer i 50 000 exemplar som hade att synliggdra prostatacancerkampanjen20l2,
samla in pengar till fonden och fr medlemmar och andra att gi in pi hemsidan.

Broschyr "Niistan alla miin"
Till kampanjen framtogs broschyren 'Ndstan alla miin" i 30 000 exemplar som spreds till viLrdcentraler
runt om i Sverige. Den informerar om prostatacancer lor allmiinheten.

Deltog i miiten och debatter
Flera av styrelsens ledamdter har deltagit i mdten, paneldebatter och workshops (arrangerade av TLV,
Socialstyrelsen, RCC och SKL m.fl.).ftir att kommunicera patientperspektivet och dka kunskapen om
prostatacancer.

Prostatanytt har fortsatt
Prostatanytt 2ir PCF:s viktigaste instrument fiir att ge information till medlemmarna och den iir mycket
uppskaffad. Tidskriften Prostatanytt gavs ut med fura nummer under redaktionell ledning av chefredakt<ir
Torsten Sundberg, som ocksfi svarade ftir annonsforsiiljningen. Till Prostatanytt har ett redaktionsrid varit
knutet som har bestitt av:

o Mats Hedlund, urolog
o UlfNorming, urolog
r RolfZimmerman,onkolog
o Kristina Sj<idin, onkolog och sjuksk<iterska

o Christina Orum, anhdrig
. Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktcir

I takt med att antalet medlemmar i patientforeningarna blivit fler har ocksf, Prostatanytts upplaga <ikat.

3. STODVERKSAMHET FOR DRABBADE OCH NARSTAENDE

Under dr 2012 har genomforts:

Ridgivning per telefon
Prostatacancerforbundets kansli svarade ftir ridgivning och hiinvisningshjalp till medlemmar och
n2irstiende.
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Stimulera anhiirig/niirstflendegrupper och samtalsgrupper
Under 6ret har PCF verkat ftir att fler grupper kommer iging med verksamhet.

4. OPINIONSBILDNING

Under dr 2012 har genomft)rts:

Prostatacancersj ukvird
God prostatacancersjukvird ?ir ftirbundets huvudfriga.

Nationella r ihlinj er fdr pros tatac ancersj ukv drd
Flera medlemmar i patientfi)reningarna har medverkat i formulerande av nationella riktlinjer ftir
prostatacancervALrd.

G o d pr o s t atac anc e r sj ukv dr d
Forbundet har arbetat fiir att sprida "God prostatacancersjukvird" en kravspecifikation pi god
prostatacancersjukvird. Dokumentet 6r ett komplement till den grundsyn som PCF tidigare antagit.
Dokumentet har iiven presenterats vid nordiska och Europeiska moten.

Kontaktarbete har under iret genomfiorts for att fa livsflorl?ingande llikemedel godk?inda.

Stdd till utvecldingen av RCC
Fortsatt samarbete med RCC-organisationen i syftet att prostatacancerfrigorna ska fi si mycket utrymme
som mojligt. PCF leder en referensgrupp med ftjretrldare frin fiireningarna i de sex regionerna. En
viisentlig del av gruppens arbete handlar om att dka medlemsfiiretrlidarnas kunskap om
prostatacancersjukvflrd samt att arbeta for insyn och inflytande om de s.k. Prostatacancerprocesserna.
PCF har ftir niirvarande representanter i tre av sex regioner. Fdrscik ska gdras att fh representation i alla.
PCFs ansvarige: Calle Waller.

Uppvaktningar, brev, remisser mm.
PCFs utitriktade arbete koncentrerades till Prostatacancerkampanjen i september. Men den bestod ocksi i
svar pi remisser, medverkan i medierna och uppvaktningar (bland annat aktiviteter gentemot TLV).

Medlemsenkiiten
Under 6ret genomftirde ftirbundet en omfattande medlemsenkiit med 6400 enkZiter. Under ir 2013 kommer
svaren att analyseras och anvdndas i policyarbetet. PCFs ansvarige: Calle Waller.

Prostatacancerkampanj en 2012 (september)
En arbetsgrupp med representanter frf,n SUF, SOF, Cancerfonden, Janssen och Sanofi tog fram ett
grundkoncept for kampanjen som hade temat: "Framtidens prostatacancersjukvird: Ar sjukvirden redo?"

Huvudfrigor:
- Virdens resurser iir otillriickliga och ineffektivt organiserade
- Nya effektiva ldkemedel kommer men samhdllet tvekar infor kostnaden
- Virden 6r olika beroende pi vem du Zir och var du bor

I kampanjen ingick:
- Aff arrangera en konferensdag pi Berns i Stockholm som videoslindes ut till flera av patientft)reningarnas
lokala konferenser.

- Over 100 aktiviteter runt om i landet arrangerades av de olika patientforeningarna.
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- Konferensen spelades in p6 film och finns att se pfl forbundets hemsida. Filmerna har ocksi anvdnts vid
regionala konferenser.

- Det genomfbrdes ett stcirre antal medieaktiviteter vilket resulterade i 350 pressklipp samt ett stcirre antal

bloggar och artiklar i sociala medier. En debattartikel pf, GPs ledarsida, medverkan i Aktuellt och Rapport.

- Vid flera av aktiviteterna gjordes insamlingar av medel till Fonden mot prostatacancer

- Programmet presenteras i en 12 sidig bilaga i Metro.
- Metro hjdlpte ocksi till med en informationsbroschyr som spreds till landets virdcentraler.
- Det togs fram stodmaterial i form av kepsar, plastst?ill, tiilt, banderoller och rollups.

Skrivelser och remisser
Prostatacancerforbundet ythade sig till Socialstyrelsen giillande ftirslag till: Oversyn av lZikarnas

specialistutbildning. Fcirbundet gjorde ett annat yttrande till Socialstyrelsen angiende nationella riktlinjer for
prostatacancervird.

Medieaktiviteter
Under iret har det varit ett antal medieaktiviteter. Toppnoteringen blev 19 oktober som resulterade i:

- En debattartikel fiirfattad av Alf Carlsson och Calle Waller publicerades i DN.
- Alf Carlsson medverkade i Rapport pi morgonen och under eftermiddagen kom Aktuellt till PCF:s

lokaler ft)r det nyhetsinslag som siindes pi kviillen.
- Calle Waller medverkade under eftermiddagen i Dagens Eko.

Almedalsveckan
Som en del i Prostatacancerkampanjen deltog PCF i Almedalen. PCFs styrelseledamot Kent Lew6n
deltog i ett panelsamtal arrangerat av Janssen, en paneldebatt arrangerad av L?ikarftirbundet och i en
debatt med RCC m fl. Torsten Sundberg och Torsten Tullberg gav informationsstdd.

5. STODJA PATI ENTFORENINGARNA

Under dr 2012 har genomfdrts:

Rfldgivning
PCF har svarat ftir ridgivning till ftireningarna om hur man skriver eller ?indrar stadgar, fiireningsriitt
m.m.

Medlemsrekrytering
Det finns potential fiir medlemsrekrytering. Av de 75 000 mlin i Sverige som lever med diagnosen
prostatacancer 6r endast 7 500 personer medlemmar, d.v.s.10 %.PCF har gett stdd till fiireningarna i
deras medlemsrekrytering. Det viktigaste instrumentet blir dock den nya hemsidan som lanseras 2013, diir
kommer medlemsftirminerna att presenteras.

Erfarenhetsutbyte mellan patientfiireningarna
PCF har stimulerat ett erfarenhetsutbyte mellan ftireningarna. De regionmdten som planerades under
hdsten stdlldes in men kommer att genomfiiras viren 2013.

Spridande av material till ftireningarna
Under 6ret producerades en rolla, kepsar, ordensband, minifoldrar, st?ill lor information om insamling
samt pisar med godis. Dessutom framtogs material ftir utlining i form av ett tZilt 3x3 m och stcirre
banderoller lx4 m.
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Hemsidan
Under hdsten har ett intensivt arbete piryirtt med att ftjrbiittra PCFs hemsida. Den nya sidan kommer att
lanseras mars 2013. Pi hemsidan kommer det att publiceras bra information om prostatacancer,
diagnosticering, behandlingar, biverkningar och mycket annat.
Antalet besdkare pi hemsidan har dkat kaftigt sedan 1 maj-31 december. De var det ca 20 000 bes<ik pi
hemsidan. Sedan hemsidan gjordes fram till april2012 var det ca 40 000 bes<ikare

Fiireningssystemet
Vid irsskiftet 201112012 var 15 foreningar anslutna till systemet. Under flret ansldt sig nigra foreningar.
De som anslutit sig uppskaffar systemets effektivitet. Fdrbundsstyrelsen arbetar for att alla fi)reningarna
ska ansluta sis.

6. BIDRA TILL FORSKNINGS. OCH UTVECKLINGSVERKSAMHET

Under dr 2012 har genomftrts:

Pflverka forskning
PCF verkar fiir att piverka prostatacancerforskningens omfattning och inriktning. Det giiller samhiillets

stdd, andra forskningsorganisationer och PCFs eget stdd via sin fond. Det 2ir viktigt att PCFs kunskap och

kompetens <jkar niir det giiller prostatacancerforskning. PCF har under Aret 6kat insamlingen till fonden,

reviderat fondens styrdokument och inriittat ett sZirskilt Forskningsrfld.

Fonden mot prostatacancer
Fonden mot prostatacancer har som syfte att: Stddja svensk prostatacancerforskning, utveckla kompetensen
hos virdpersonal inom svensk prostatacancervird och hos olika patientfloretr2idare samt genomfora
opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. Fonden iir under utveckling. Under 6ret har mer medel
influtit och mer medel delats ut. Ett siirskilt Forskningsrid har bildats och forslag till nya styrdokument till
fonden har tagits fram ftjr beslut av ftirbundsstdmman 2013.
- Policy: Fonden mot prostatacancer
- Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer
- Styrelsen har tagit fram "PM anscikan och beslut: Fonden mot prostatacancer" for att gcira ans<ikningsrutiner
tydligare.

Pfl grund av tidigare motioner har ett utredningsarbete gjorts under hdsten om fondens organisationsform.
Organisationsformen och styrdokumenten kommer att tas upp pe lorbundsstiimman20T3.Insamling av medel
till fonden har hdg prioritet. Milet ?ir att <ika insamlingsresultatet si att utdelningarna frin fonden kan fortsdtta
att 6ka. Under 6ret har utvecklingsarbete utforts som kommer resultera i biittre marknadsfloring av fonden
under 2013.

Forskningsanslag 2012

Under 6ret beviljades forskningsanslag med I 050 000 kr (61 201I ftirdelades 550 000 kr)

1. Professor Jan-Erik Damber Sahlgrenska universitetssjukhuset, G<iteborg fick 750 000 kronor ftir
projektet "Scandinavian Prostate Cancer Group Studie nr l4 (SPCG l4) - en prospektiv randomiserad
studie som jdmfor kombinationsbehandling med antiandrogen och Taxotere mot enbart antiandrogen
hos patienter som har aterfall av prostatacancer efter kurativt syftande terapi."

2. Docent och <iverl?ikare Anna-Bill Axelson, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 150 000 kronor for
projektet "Minskad morbiditet hos mdn med prostatacancer genom ftirbiittrad diagnostik och
behandling".

3. Doktorand Sabina Davidsson, Universitetssjukhuset Orebro 150 000 kronor for projektet "Kronisk
inflammation och risken fi)r aggressiv prostatacancer"
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Stipendieutdelningarna
Under iret har utbetalats 34 000 kr i form av stipendier vilket [r ett l2igre belopp iin som budgeterats. (ir 20ll
utbetalades l2l 000 kr i stipendier). Informationen om stipendierna kommer att ftirb?ittras under 2013.

Nytt forskningsrfld
Styrelsen inrattade i oktober 2012 ett nytt forskningsrid som ska svara fbr urval och okad kvalitet.
Forskningsrf,det bestir av:

- Alf Carlsson, ordfiirande PCF

- Kerstin Aslund, styrelseledamot PCF, urolog, dverliikare vid Sundsvalls sjukhus
- Yvonne Brandberg, psykolog, professor i vf,rdvetenskap med fokus pi onkologi,

forskare inom det psyko-onkologiska fiiltet vid Karolinska Institutet
- Lars Henningsohn, docent, dverliikare vid Urologen Karolinska Universitetssjukhuset, ordforande

Svensk Urologisk Fdrening
- Sten Nilsson, professor i onkologi, dverliikare vid Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset
- Torsten Tullberg, sekreterare

Stipendiekommitt6
Stipendiekommitt6n har under iret bestitt av:
- Alf Carlsson, ordfrrande PCF

- Kerstin Aslund, styrelseledamot PCF, urolog, overl?ikare vid Sundsvalls sjukhus
- Torsten Tullberg, sekreterare

Opinionsbildning
Under aret har genomft)fts en omfattande Prostatacancerkampanj. Som underlag till denna genomfordes en

enkiitundersdkning till patientforeningarnas medlemmar. I kampanjen fanns konferensen pi Berns som

videosdndes till flera fiireningars konferenser. Kampanjen inneh<ill bla annonser, pr och trycksaker.

90-konto
Prostatacancerfiirbundet har ett 90-konto och stir under kontroll av Svensk Insamlingskontroll som iir en ideell
forening som beviljar och granskar alla 90-konton De gdr arliga kontroller av alla med 90-konton och s?ikrar
att insamlingsverksamheten hiller hdg kvalitet. Detta ger en bekriiftelse pi att insamlingen skcits pi ett
ansvarsfullt s?itt.

Prostatacancerftirbundet fiiljer FRIIs kvalitetskod
FRII verkar ftjr att 6ka ftirtroendet ftir insamlingsbranschen genom arbete ftjr etik och professionell insamling.
Prostatacancerfiirbundet ftiljer FRIIs kvalitetskod.

7. FORTROENDEVALDA OCH FORENINGAR

Prostatacancerftirbundets styrelse
Prostatacancerftirbundets styrelse har under 2012haft.ftiljande sammansiitfiring:

Ordinarieledamdter: AlfCarlsson,ftirbundsordfiirande
Calle Waller, vice ordforande
Lars Gciran Almeby (1714-31112)
Lars-Erik Grahn, ledamot (11 1-17 14)

Kent Lew6n,
Kj ell Lindblom (17 I 4-3 1 I 12
Lennart Lindow
Hans Zetterling (U | - | 7 I 4)
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Kerstin Aslund

Ers?ittare: Christer Peterson (1714-3lll2)
Jan Holgers son (l / | -17 I 4)
Jan-Erik Nilsson

Adjungerad: Torsten Sundberg

Esbjdrn Melin har varit styrelsens sekreterare fram till denl6 april2012. Torsten Tullberg har varit sekreterare
from l7 apriI2Dl2.

Forbundsstyrelsen har under iret haft sju sammantriiden.
Styrelsens arbetsordning har reviderats under iret.
Fdrbundsstyrelsen genomfdrde denl9 oktober en workshop om styrelsens ansvar och hur ett framgingsrikt
styrelsearbete skapas under ledning av Stefan Norell, auktoriserad revisor fr6n Grant Thornton.

Ersiittning till fortroendevalda: 48 768 kr.

For att underliitta ft)r foreningarna, stdmman och ordfdrandekonferens att folja styrelsens arbete har from maj
2012 upprdtlats en styrelsebalans efter varje styrelsemdte som redovisar alla beslutslrenden om de tir icke
itgiirdade, under bearbetning eller klara/itgiirdade. Arendebalansen omfattar beslut from ForbundsstZimman
2011.

Revisorer
Revisorer:
Fdrtroendevald revisor: Hans Linddn, Uppsala

Valberedning
Eveft Karlsson, Proliv Dalarna, sammankallande
Jan Cederhus Niickrosbroderna, Sormland
Lars G Eliason, Proliv Vtist, Vtistergotland
Urban Gibson Proliv, Stockholm
Thorbjdrn Lindberg Betula, V?isterbotten
Lars-OlofStrandberg ProVitae,Skine

Patientfiireningar
Pro statacancerftirbundet bestod v id 20 | 2 av folj ande 26 p atientforenin gar:
Antalet 2ir fr6n 120101

Forening

Lars Lundberg, aukt. revisor, Revisionsbyrin Lundberg & Co AB, Sollentuna

Ltin Antal
Blekinge liin:
Dalarnas liin:
Gotlands liin:
Giivleborgs l2in:

Hallands liin:
J?imtlands liin:
Jcinkdping lzin:

Kalmar liin:

Kronobergs liin:
Norrbottens liin:
Sk6ne lZin:

Prostatacancerftireningen Viktor
Proliv Dalarna
Gotlands Prostatafdrening
Prostataforeningen Giivl eborg
CaPriN
Jiimtgubben
Proliv Jdnkoping
ProClub Mcire, Kalmar
ProTjust, Viistervik
Proliv Kronoberg
ProPsa Norrsken
Prolivskvalitet, Hel singborg
ProSyd, Malm<i/Lund
ProVitae. Kristianstad

258
298

36
173
237
845
195

65
133
Jtt
20r
180

212
217
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Stockholms l2in: Proliv Stockholm 469
Prostatabrdderna, Stockholm 180

Scjdermanlands l2in: Niickrosbrddema, Patientftiren mot pc i Sdrml 227
Uppsala l6n: Prostatacancerforeningen i Uppsala l6n l5l
Vtirmlands l?in: Proliv Wermlandia 212
Viisterbottens l?in: Betula Prostatacancerflorening, Umefl 86

Guldgubben, Skelleftei 177
Viisternorrlands l?in: Triipatronerna, Prostatacancerftiren i Viisternorrl 433
V?istmanlands liin: Arosgubben, Prostatacancerfciren i Viisterfls m 295
Viisha Gdtalands l6n: Proliv Vtist 970
Orebro lZin: T-Pro 144
Osterg<itlands l6n: Pro6st, Patientfiiren mot pc i Ostergdtland 825

Antal betalande medlemmar: 2010: 6 7 56
Antal betalande medlemmar 2071: 6 728
Antal betalande medlemmar 2012:7 595 (med icke betalande medlemmar ca 8500)

8. Kansli

Fdrbundet har ett kansli bellget pf, Barks viig i Bergshamra, Solna
Esbjdrn Melin, kanslichef I januari - 30 april.
Torsten Tullberg, projektledare 13 mars- 30 april och ftirbundsdirektdr I maj -
Anette Sdderberg, administrativ assistent
Yan Yan Tong, praktikant 4 juni - 5 september
Sarah Magnusson, praktikant 19 september - 31 december

Externa resurser
Under 6ret har Hedin Ekonomikonslut AB anlitats fiir ekonomiredovisning. Art director Jdrgen Gedeon
har anlitats ft)r framtagande av logotyp, grafisk profil och formgivning av hemsidan. Fdreningssupport
har anlitats ftjr att producera hemsidan.

9. Oka samverkan med andra

Prostatacancerforbundet har begriinsade medel. Samarbeten iir en mdjlig viig till att utveckla
verksamheten. Under aret har olika samarbeten hjdlpt ftirbundet att ni sina mil. Ambitionen 6r att 6ka
samverkan med andra organisationer, myndigheter och foretag.

Samverkan med professionen
PCF har etablerat ett samarbete med Svensk Urologisk Frirening.
Svensk Fdrening for Psykosocial Onkologi och Rehabilitering och Svensk Onkologisk Frirening.

PCF och Cancerfonden
Under flret har PCF haft ett niira samarbete med Cancerfonden som deltog i 6rets prostatacancerkampanj.

Samarbetsprojekt
I enlighet med LZikemedelsindustrins etiska regler redovisas nedan de samarbetsprojekt PCF haft under flret
med Liikemedelsforetag.
l. Bidrag frin Janssen till enklitunderscikning
2. Janssen, Sanofi och Cancerfonden bidrag till Prostatacancerkampanjen i september
3. Ett antal liikemedelsforetag har annonserat i Prostatanytt
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Ovrig nationell samverkan
Nedan redovisas de myndigheter, organisationer och foretag som PCF pi olika sdtt samverkar med eller som
piverkar PCF : s verksamhet.

Cancerforbund i Samverkan (CiS)
PCF har tillsammans med andra cancerpatientfiirbund bildat CiS, ett informellt niitverk for att driva
gemensamm a frhgor . Calle Waller, vice ordforande PCF var samordnare for CiS tr 2012. Ett antal m<iten
genomfordes.

HSO
PCF medlem i denna samverkansorganisation for handikapp- och patientorganisationer.

Socialstvrelsen
Tillsynsmyndighet for h?ilso- och sjukvirden. Fordelar statsbidrag till handikapp- och patientorganisationer

Sveriges kommuner och landsting LSKL)
Samverkansorganisation for bl.a. alla landsting och regioner. Genomfrr 6rligen jZimforelser avseende delar av
prostatacancersjukvirden. Tar policybeslut om sjukvirdshuvudmiinnens prioriteringar, samarbete och
utveckling.

Svensk Insamlingskontroll
Beviljar och civar tillsyn avseende 90-konton.

KFO
Arbetsgivarorganisation ftjr den ideella sektorn.

FRII
Frivilligorganisationernas Insamlingsr6d som ger utbildning och erfarenhetsutbyte med andra
insamlingsorganisationer.

Apotek
Foriindringen pi apoteksomr6det foljs av PCF avseende tillgiinglighet, service, oppettider mm.

Tandvirds- och liikemedelsfdrminsverket (TLV)
Beslutar bl.a. om vilka liikemedel som ska ingi i liikemedelsforminen. Har inte accepterat potenshojande
mediciner.

LZikemede I sindustriforenin gen

Svarar bl.a. lor liikemedelsbranschens etiska regelverk som reviderats under 6ret. Inga v?isentliga ftirZindringar.

Liikemedelsftretag
Viktiga samarbetspartners ftir ekonomiskt stdd till foreningarna och PCF.

Nationella prostatacancerregistret
Foljer och dokumenterar utvecklingen av prostatacancer och behandling, resultat och dverlevnad.

Nordiskt samarbete
PCF moter sina nordiska vdnorganisationer varje ir for erfarenhetsutbyte.

Nordisk konferens Kdpenhamn i juni
C Waller och Torsten Tullberg deltog i en nordisk konferens i Kopenhamn.
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Europeiskt samarbete

Europa Uomo (Euomo)
PCF 6r med i den europeiska sammanslutningen av patientftireningar inom prostatacanceromridet. PCF
representeras i Euomos styrelse av Urban Gibson. Styrelsen har utsett Calle Waller till lorbundets
internationelle talesman.

Masterclass Geneve

C Waller och Torsten Tullberg deltog i en Masterclass i Geneve, The European Prostate Coalition Masterclass:

Advocacy Training Course som handlade om hur organisationen ska kunna ftirb[ttra sin ftiretrfldarroll, med

information och arbete med hemsidor, Facebook och dvningar i ftirbiittrad muntlig framstiillning mm.

Hostkonferens pd Cltpern l-3 november

Calle Waller deltog i Europa Uomo:s hcjstkonferens pi Cypern

10. FORBUNDSMOTEru OCH FORBUNDETS STYRNING

Under dr 2012 har genomfdrts:

Ordftrandekonferens
Ordforandekonferensen 2012 tog bl.a. upp hur personuppgifter fir anv?indas i ft)reningssystemet
relaterade till Personuppgiftslagen (PUL).

Fiirbundsstyrelse
Ftirbundsstyrelsen sammantriidde i februari, april, maj, augusti, oktober och december under
2012.

Inval av Prostatabriiderna
I oktober iterinvaldes Prostatabrdderna som patientftirening. De har 180 betalande
medlemmar.

Revidering styrdokument
Under 6ret framtog styrelsen en varumdrkesplattform ny vision, verksamhetsid6, dversiktliga
mil, strategi och kflrnviirden. Verksamhetsplanen fdr 2012 omarbetades.
Under hdsten har ft)rslag till revidering arbetats fram av ftirbundets samtliga styrdokument.
Frir vissa styrdokument tar styrelsen beslut medan andra har styrelsen tagit fram forslag som
ska ftreliiggas forbundsstdmman 2013 ftir beslut.

l. Stadgar, Beslutas av ftirbundsstdmman 2013
2. Normalstadgar ftir patientftireningar, Beslutas av fiirbundsstdmman 2013
3. Policy for Fonden mot prostatacancer, Beslutas av ftjrbundsstiimman 2013*
4. Arbetsordning Fonden mot prostatacancer, Beslutas av lorbundsstdmman 2073*
5. Budget for 2013 och20l4, Beslutas av ftirbundsstdmman 2013
6. Verksamhetsplan for 2013 och2014, Beslutas av fiirbundsstbmman 2013

7. Etiska riktlinjer, Forbundsst?imman2009 04 19
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Beslutas av forbundsstvre lsen
8. Grundsyn, Faststiilld av styrelsen 2009 08 2l
9. Arbetsordning for forbundsstyrelsen, Faststiilld av styrelsen 2012 08 20
10. Instruktion for ftirbundsdirektdren, Faststdlld av styrelsen 2013 02 21
1 1. Riktlinjer kapitalplacering, Faststdllda av styrelsen 2009 08 2l
I 2. Prostatacancerlorbundets hedersutm?irkelse
13 . PM om ans<ikningar och beslut: Fonden mot prostatacancer* Faststdlld av styrelsen 2013 02 21

14. Ny logotyp framtogs och beslutades av styrelseniokt20l2
15. Varumiirkesplattform, beslut styrelsen oktober 2012
Under 6ret har en varumiirkesplattform tagits fram omfattande ny vision, verksamhetsid6,
oversiktliga mil, strategi, viirdegrund och k?irnvdrden. En nultigesanalys genomftirdes d?ir

PCFs svagheter, styrkor, mojligheter och hot identifierades. Diskussionen fortsatte vid
styrelsemotet i augusti och varumdrksplattformen beslutades vid styrelsemd,tet i oktober 2012.

*Fdrslaget granskat av PCFs forskningsrid

tr'orskningsrfl d och stipendiekommitt6
Fdrbundet har ocksi ett forskningsrfld och en stipendiekommitt6. Se ovan.

11. OVRIGA FRAGOR

Under dr 2012 har genomfdrts:

Utviirdering
Fdrbundsstyrelsen planerade genomfiira en extern utviirdering av sitt eget arbete under h<isten
2012 men arbetsbelastningen med hemsida och revidering av styrdokumenten har varit siL stor
att utvdrderingen flyttats till viren 2013 och kommer genomftiras av Grant Thornton.

X'iirbflttrad marknadsftiring och kommunikation
Ett arbete har pibdrjats med att utveckla PCFs hemsida. I samband med detta gdrs en dversyn
dver PCFs profil och informationsmaterial. I detta arbete ingir att etablera det Blfl bandet som
symbol i alla foreningar och att samma version av det E}16 bandet ska anviindas av alla
patientfiireningar.

Syftet med dessa foriindringar Zir att patientfiireningarna ska f[ en stcirre samlad slagkraft i sin
kommunikation mot medlemmar och samhllle.

Tidigare fanns en logotyp med "PCF" och "Prostatacancerforbundet". Utdver sjiilva namnet
"Prostatacancerfiirbundet" bildade ftirkortningen "PCF" ett miirke. Styrelsen har under 6rets
beslutat att det "Bli bandet" ska vara PCFs symbol och symbolen for prostatacanceraktiviteter.
Det B16 bandet ska d2irlor ingi i Prostatacancerforbundets logotyp istiillet ftir forkortningen PCF.
Vi anviinder inte forkortningen PCF i utitriktade aktiviteter utan endast internt. I det interna
arbetet blir det liLttare och mer kortfattat att anviinda PCF tin att upprepa det liingre namnet. En ny
logotyp som bestir av det 816 bandet och namnet Prostatacancerforbundet togs fram under 6ret.

PCF :s hedersutmiirkelse
Styrelsen beslutade ge PCF:s hedersutmdrkelse 2011 till Barbro och Lars G Eliason. Lars var med
och bildade ROP (nu PCF) ir 1996 och var dess fiirste ordftirande. Han var under iren drivande
for lorbundets nationella och internationella kontakter. Lars har 6ven varit ordforande i Proliv
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Viist. Barbro Eliason har varit en engagerad anhdrig och giort avgdrande insatser fi)r att stZirka

anhdrigverksamheten i foreningar och PCF. Utmiirkelsen - som tir en glasskulptur - delades ut vid
20 12 itr s ordfiirandekonferens.

Riktlinjer kapitalliirvaltning
PCFs riktlinjer fi)r kapitalftrvaltning pr2iglas av ftirsiktighet och s2ikerhet. Placeringar fir inte
innehilla risker fiir att det nominella kapitalet reduceras. Med iikande intiikter blir arbetet att gdra
en framgingsrik men siiker kapitalplacering allt svirare. PCF har diirfor under 6ret trdffat ett avtal
med Burenstam & Partners flor hjalp med finansiell ridgivning, placeringspolicy mm. Styrelsen
har 130221 antagit reviderade riktlinj er ftir kapitalftrvaltning.

12. FORBUNDETS EKONOMI

Statsbidrag
Fdrbundets bidrag frin Socialstyrelsen blev 2 005 000 kr (Fcirra f,ret var de 1 988 152 kr) och
utgdr basen i fiirbundets finansiering. Bidragets storlek 6r vdsentligen beroende av antalet
betalande medlemmar i Prostatacancerfiireninsarna.

90-konto
Fdr insamling av medel frin allmiinheten har Prostatacancerftirbundet beviljats ett si kallat 90-
konto och stir d?irmed under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, som gdr irliga kontroller av
alla med 90-konton och siikrar att insamlingsverksamheten hiller hdg kvalitet. Detta ger en
bekrlftelse pi att insamlingen skdts pi ett ansvarsfullt satt. Insamlingsresultatet via 9O-kontona
6kade under 2012 till 1 696 354 kr frin 1 300 408 kr ftiregiende ir, en cikningmed 30%o.

Datumlotteriet
Datumlotteriet har utvecklats under 6ret och2012 irs utdelning till Prostatacancerforbundet blev
| 229 000 kronor (500 000 kronor foregiende ir).

Under hdsten 2012 forlangdes avtalet i tre 6r till. Datumlotteriet har ftjruts?ittningar att
fortsdttningsvi s ge ett viisentli gt tillskott.

Ovriga intiikter
Tvf, liikemedelsfi)retag liimnade under 2012 bidrag i storleksordningen 334 000 kr avseende
Prostatacancerkampanj en och den enkiitunders<ikning som PCF genomftir.

Avkastning pfl fiirbundets likvida medel.
I Prostatacancerlorbundets uppbyggnadsskede har de medel som insamlats lor Fondens mot
prostatacancer inte helt anviints fiir fondens iindamf,l, utan lagts till forbundets kapital, som
Zindamilsbest?imda medel, Fonden mot prostatacancer. Aven forbundets ovriga insamlade medel
har delvis kunnat tillftiras forbundets eget kapital som Balanserat kapital.

Ovan niimnda avsiittningar har medfort att forbundet under 2012 ftjrvaltat likvida medel i
storleksordningen 5,7 mkr. Placeringar styrs av den policy for kapitalplacering som styrelsen
faststdllt. Denna innebdr att kapitalftirvaltningen inte ftr innehilla risk for att det nominella
kapitalet reduceras. Under 20l2har avkastningen uppgitt till3% (ftina iret 2,75yo).

Arets dverskott.
Fdrbundet visar for 2012 ett civerskott om 555 033 kr (fona aret <iverskott ph 639 6221$)

Av de till Fonden mot prostatacancer insamlade medlen om c:a 3 052 000 kr har c:a2227 000 k.

l3



Pro statacancerf iirbundet
Org.nr 857209-1422

utnyttjats fiir fondens iindamil. Resterande insamlade medel fiir Fonden mot prostatacancer
824 547 kr har reseryerats som iindamfllsbestiimda medel fijr fonden ftir anvdndning for fondens
iindamil kommande ar som en del av ftirbundets eget kapital. Eftersom fondens oanvdnda medel
20I2blev stdrre iin ftjrbundets dverskott inneb?ir detta att Fdrbundets balanserade kapital har
minskats med,269 514 kr.

Prostatacancerft)rbundet har vid 6rets utging ett eget kapital om 5 877 2ll kr varav
flndamilsbest?imt fijr Fondens mot prostatacancer iindamil 5 I79 2l1kr.

Fdrbundets resultat och stiillning i dvrigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning
samt tilleggsupplysningar.
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Resultatriikning Not

lnsamlade medel
Fdrsflljning, reklam och annonser
Bidrag
Summa verksamhetsintlikter

Andamilskostnader
Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat frin finansiella poster
Ovriga rdnteintdkter och liknande resultatposter

Riintekosbrader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Fdrdelning av irets resultat
Arets resultat enligt resultatrdkning (enligt ovan)
Utnyttjande av iindamiLlsbestflmda medel frf,n tidigare 6r
Reservering av iindamilsbestflmda medel som inte har
utnyttjats under 6ret 5

Kvarstiende belopp fiir 6rets ft)rdndring av balanserat resultat

2,3

2012-01-01
-2012-12-31

3 362 664
137 981

2 005 r92
5 505 837

-4 273 160

-281993
-565 063

-5120216
385 621

169 746
-334

169 412

555 033

5s5 033

555 033

2011-01-01
-2011-12-31

| 8r9 772

152 986
1 988 152

3 960 910

-2 877 69r
-t62 297
-381 505

-3 421493
539 4r7

100 205

0

100 205

639 622

639 622

639 622

555 033
0

-824 s47
-269 514

639 622
250 000

-890 819
-1t97
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Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgfl ngar

Finansiella anliiggningstillgdngar
Andra langfristiga viirdepappersinnehav

Omsiittningstillgfl ngar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna int2ikter

K o r tfr is ti g a p I ac e r ing ar
Ovri ga kortfristi ga placeringar

Kassa och bank
Summa omsiittningstillgfl ngar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2012-12-31 20tl-12-31

l 000 000

399 536

34

105 89s

505 465

2 646 509

3 426267
6 578241

6 578241

77 730
4 t56

80 047

161 933

2 s73 337

1 985 309

4720 579

s720 579
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKI]LDER

Eget kapital

Andam6lsbestiimda medel, Fonden mot prostatacancer
Balanserat kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverant<irsskulder
Aktuella skaffeskulder

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda siikerheter

Ansvarsftirbindelser

2012-12-31 20tl-r2-31Not

5 r79 2tl
698 000

5 877 2ll

5 877 2tl

336 754
4 377

34 38s

325 5r4
701 030

6 578241

Inga

Inga

4 3s4 664

967 5r4
5322 178

5322 178

2r1 409

0

24 575

162 417

398 401

5 720 579

Inga

Inga
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Tillii g gs u p p lys n in ga r

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmdnna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisnings- och v?irderingsprinciper <iverensstdmmer med
irsredovisningslagen, Bokforingsniimndens allmiinna rid ftir ideella loreningar och FRIIs
Styrande riktlinjer fiir &rsredovisning. I irsredovisningen har iiven vissa upplysningar
l2imnats som kriivs av SFI. Till?impade principer iir ofor?indrade i jiimforelse med fiiregiende 6r.

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskaffningsv?irden dZir inget annat anges.

Intiiktsredovisning (BFNAR 200228, BFNAR 2003:3, FRII)
Int2ikter redovisas till det verkliga v2irdet av vad som erhAllits eller kommer att erhillas.
(RRl1)
Int?ikter i form av givor int?iktsfors i den period givan dverl2imnas pi ett sakriittsligt
bindande sdtt. Intiikten ska motsvara tillgingen anskaffningsviirde. (BFN)
Gflvor i form av kontanter frin i forsta hand privatpersoner redovisas av naturliga sk?il

normalt enligt kontantprincipen. Aven givor frin floretag och organisationer redovisas
normalt i den period di givan inbetalas. I den min det pi balansdagen finns avtalade men
ej erhillna givor frin ftiretag och organisationer intiiktsfors dessa efter individuell
prdvning. (FRID

Insamlade medel (BFNAR 2002210 och FRII)
Som insamlade medel inkluderas mottagna givor frin allmiinheten, fiiretag, organisationer,
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel
r2iknas ziven testamentsgivor och donationer, viirdet av sktinkta tillgingar samt int?ikter frin
insamlade medel med gf,vobevis, t ex nil- och brevmiirken.

Bidrag (BFNAR 2002zll)
Som bidrag rdknas likvida medel som en organisation erhiller frfln en bidragsgivare som rir
ett offentligriittsligt organ. Offentligr6ttsliga organ inkluderar bidragsgivare sisom EU, Sida, Forum Syd,
Socialstyrelsen, Allmlinna Arvsfonden samt frin stat, landsting, liinsstyrelse och kommun. (FRII)
Ett bidrag intdktsredovisas i den period n?ir bidraget utbetalats till organisationen.

Andamilskostnader (FRII)
Andamilskostnader ?ir sidana kostnader som kan hiinforas till organisationens uppdrag
enligt dess stadgar. Till iindamilskostnader riiknas 6ven kostnader ftjr opinionsbildande
verksamhet i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ligger i sjiilva uppdraget
som organisationen har. Exempel h2ir Zir tematiska kampanjer som organisationen driver.
Till tindamilskostnader rliknas 6ven de till hndamilskostnaderna fijrdelade gemensamma
kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader ftir administration som uppstir som en direkt
foljd av en aktivitet/projekt inom iindamilet r?iknas till iindamilskostnader.

Insamlingskostnader (FRII)
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader for insamlingsarbete som riktar sig mot
organisationens samtliga givare, dvs. int2ikter i form av givor, testamenten och donationer frin siv?il
privatpersoner som ftiretag och organisationer. Arbetet omfattar bf,de befintliga givare och arbetet med att
s<ika nya givare. Arbetet resulterar i kampanjer, utskick och underhill av givarregister.
Insamlingskostnaderna kan bestf, av TV- och radioreklam, annonser, informationsmaterial,
insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter inriktat mot givor.
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Insamlingskostnader inkluderar siviil direkta kostnader sisom ldnekostnader for insamlingspersonal som
de till insamlingskostnaderna fijrdelade gemensamma kostnaderna/sainkostnaderna.

Administrationskostnader (FRII)
Administrativa kostnader ?ir sidana som behdvs ftir att administrera organisationen.
Administrationen utgdr en kvalitetsgaranti fiir ?indamilet och ftjr givaren.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berlknas inflyta.

Noter

Not 1 Verksamhetsintfl kter
2012 20ll

Insamlade medel
Allm?inheten
Datumlotteriet
Fdretag

I 080 072 | 089 464
1229 000 500 000

1 053 593 230309
3362665 1819773

Fiirsiijning, reklam och annonser
Annonsintiikter 121961 145 341
Prenumerationsintdkter 16 020 7 645

137 981 152 986

Bidrag
Socialstvrelsen 2005 r92 l 988 152

2005192 1 988 152

Av ovanstf,ende belopp, Insamlade medel, har | 696 354 kr insamlats via 9O-konton jdmftrt med I 300
408 kr fbregiende 6r.
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Not 2 Anstdllda och personalkostnader

Medelantalet anstiillda
Kvinnor
Miin

Liiner och andra ersiittningar
Styrelse

Ovriga anstdllda

Sociala kostnader
Pensionskostnader ftir dvriga anstiillda
Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala liiner, ersiittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Riinteintiikter

Not 3 Administrationskostnader
Arets kostnader for administration uppgir till l0 Yo av bolagets totala verksamhetsintiikter, jiimfort med
10 % ftiregiende f,r.

Not 4 Ovriga rflnteintdkter och liknande resultatposter

2012

0,70
0,80

1,50

48 768
698 087

746 855

t7 027
2r4 856
231 883

978738

2012

169 74r
169 741

20tl

0,65

0,60

1,25

5 739

504 731

510 470

18 547

94 985

tl3 532

624 002

20tl

100 190

100 190
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Not 5 Fonden mot Prostatacancer
Belopp i tkr

Intiikter
Insamlade medel, allmZinheten

Insamlade medel, ftiretag
Datumlotteriet
Riintor
Summa intiikter

Kostnader
Forskningsanslag

Stipendier
Opinionsbildning
Insamling och administration
Summa kostnader

lngf,ende balans
Fondering

Utgf,ende balans

Not 6 Andra lflngfristiga vArdepappersinnehav

ln gf,ende anskaffningsviirden
Fdrsiilj nin garlutran geringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

Posten avser placeringskonto.

Not 7 Kortfristiga placeringar
Innehavet avser riinteplacering av likvida medel.

2012-12-31

l 039 000
645 000

1 230 000
138 000

3 052 000

I 050 000

34 000
691 000
452 000

2227 000

4 3s5 000
825 000

s 180 000

20tl-12-31

1 090 000
205 000
500 000
97 000

I 892 000

550 000

121 000
135 000
195 000

I 001 000

3 464 000

891 000

4 355 000

2012-12-31

I 000 000
-1 000 000

0

20tl-12-31

I 000 000

I 000 000

1 000 000
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Not 8 Fiirindring av eget kapital

Belopp vid Srets inging
Arets resultat
Belopp vid irets utgflng

Prostata-
cancerfond

4 354 664
824 547

5 179 ztl

Balanserat
kapital
967 sl4
-269 sr4
698 000

stocrrfiolm u^ t% 2o|'

Lars

KjellLindblom
Ledamot

CalleWaller
Vice Ordftirande,,t -,f
Lennart Lindow
Ledamot
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Bilaga

Underlag fiir anstikan om statsbidrag frfln Socialstyrelsen.
Prostatacancerforbundet (PCF) redovisar ft lj ande aktiviteter inom berorda omriden.

1. Hilso- och sjukvflrd
Hfllso- och sjukvird 6r PCF:s och patientft)reningarnas prim?ira verksamhetsomriden. Bide PCF och
foreningarna har ALterkommande, ldpande och frekventa kontakter med hiilso- och sjukvirden pi alla
nivier. Centralt som referensorgan till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting,
forskningsinstitutioner, l?ikemedelsforetag mm och regionalVlokalt sjukhus och andra virdgivare. Under
20l2har PCF ?ignat s?irskild uppmtirksamhet 6t frigor som ft)ljer pi uppbyggnaden av sex Regionala
Cancercentra (RCC). PCF har haft kontakter med landstingen/regionerna med anledning av de nya
ldkemedel som kommer. Det handlar om den ojiimlika virden diir vissa delar av Sverige ej frr vissa
ldkemedel.

2. Socialtjiinst
Prostatacancer fir normalt inte sidana konsekvenser att det krdver insatser frin socialtjdnsten. Men PCF
deltar aktivt i arbetet pi att ftirbiittra/ftirstiirka socialtjiinsten genom virt medlemskap i
Handikappforbundens Samorganisation (HSO). Det giiller framfor allt att delta i utformningen av de
remissvar HSO liimnar pi det socialpolitiska fiiltet.

3. Skola
PCF berdrs framftir allt av den postgymnasiala utbildningen. Vi samarbetar med Svensk Urologisk
Fdrening (SUF) for att sdkra och stiirka urologins roll i sjukvirden. Fdretrtidare flor patientftireningar
medverkar med information i skolorna. Fciretrddare ftir PCF florel?iser vid utbildning av sjukskoterskor
och llkare.

4. Arbetsmarknad
PCF piverkar hdr utvecklingen genom medlemskapet i HSO. PCF och patientft)reningarna ger ocksi rid,
stdd och samtal som innebiir att drabbade patienter fortare iin eljest kan komma tillbaka i arbetslivet efter
det att behandling genomforts. Vi stcider HSO i opinionsarbetet att sk?irpta krav pi sjukskrivna kan drabba
t.ex. cancersjuka.

5. Ekonomi
Ndr det gtiller de ekonomiska forutsiittningarna for patientfbreningamas verksamhet arbetar PCF frtimst
lor att piverka politiker och samhiillsorgan pi alla nivier. Minga av vira patientforeningar har
iterkommande kontakter med region/landstingsftiretriidare ndr det g?iller sjukvirdens resurser, ny teknisk
utrustning, nya l2ikemedel mm. liksom det ekonomiska stcjdet till ftireningarnas verksamhet. Det g?iller
ocksi de ekonomiska konsekvenserna av att leva med prostatacancer. Liikemedel 2ir en dryg kostnad for
miLnga av vira medlemmar och vi verkar pfl olika siitt for att t.ex. l2ikemedel mot erektil dysfunktion ska
inordnas i systemet fiir hdgkostnadsskydd av ldkemedel. PCF ser det som en oerhdrt angeliigen uppgift att
sli vakt om dagens system och verka ftir att nya liikemedel for prostatacancerdrabbade omfattas av
hdgkostnadsskyddet. Och att patienter behandlas lika oavsett bostadsort.

6. Boende
PCF h?invisar till det gemensamma arbetet i HSO pi att piverka de sociala fr&gor som medlemmar i
forbunden anser mest angel?igna.
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7. Kultur
En del av PCF:s arbete handlar om att samla in medel ft)r forskning och kompetensutveckling. Det sker
sdrskilt under september m6nad som 6r den internationella prostatacancerminaden DA har vira
patientforeningar en rad aktivister dZir kultur iir ett b?irande inslag, t.ex. galor d2ir deltagarna bjuds pi
underhillning och kulturinslag. Flera ftireningar arrangerar museibesok, kulturresor mm som en del i sin
verksamhet. PCF utger en tidning - Prostatanytt 4 nrllr - som vi ocksi vill innefatta inom kulturomridet.
Ambitionen hos den redaktionella ledningen dr att ge tidningen bide kunskap om prostatacancer i olika
avseende och dessutom artiklar med mer allmiint innehill. Sjiilvfallet vill Prostatanytt ocksi formedla
aktuell kunskap om nya medel och metoder for cancerbekiimpningen. Prostatanytt sZinds numera ocks6 till
alla urologer i landet och delas ut av foreningarna till de flesta urologmottagningarna.

8. Utbildning
PCF:s viktigaste krav iir att urologin fir vara en fortsatt sjiilvstZindig specialitet och utbildningslinje samt
att urologin inte inordnas i kirurgin. Urologi Zir vZisentligt mer 6n enbart kirurgiska ingrepp. Och
prostatacancer krdver tillg6ng till flera kompetenser; onkologi, medicin, patologi mm. PCF stdder genom
stipendier sjukskoterskor som vill forstiirka sin kompetens inom omridena urologi och onkologi.
Patientftreningarna har en omfattande utbildning av anhoriga. Forekomsten av anhoriggrupper 6r ett
viktigt arbete for oss. Det g2iller ocksi utbildningar/samtalsgrupper ft)r anhoriga. Dessa utbildningar
genomftirs oftast i studiecirkelform. Det giiller ocksi samtalsgrupper i cirkelform fijr drabbade av
prostatacancer och anhoriga till dessa.

9. Kommunikationer
Kommunikationer iir en viktig frf,ga for oss - vilket kan innefatta bide boende och fosiska
kommunikationer inte minst tillging till toaletter i den samhiilleliga miljdn och pi allm?inna
kommunikationsfordon. Avsaknad/brist pi toaletter har en viisentlig betydelse for
prostatacancerdrabbades mdjligheter att rora sig i samh2illet. Vi h?invisar ?iven hlir till det gemensamma
arbetet i HSO.
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A. Rapport om irsredovisningen

Vi har utftirt revision av d.rsredovisningen fiir Prostatacancerfiirbundet ftir er 2012.

Styr els ens ansvar fdr drsre dovisningen

Det tir styrelsen som har ansvaret fiir att uppriitta en drsredovisning som ger en riitt-
visande bild enligt irsredovisningslagen och ft)r den interna kontroll som styrelsen

bed<imer iir ntidviindig ftir att uppriitta en irsredovisning som inte innehiller viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Revisorernas qnsvar

V6rt ansvar iir att uttala oss om arsredovisningen pi grundval av vir revision.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed. F<ir den auktoriserade revisom
innebiir detta att han utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att den auktoriserade revisorn ftiljer
yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen fiir att uppni rimlig siikerhet att
arsredovisningen inte innehiller viisentliga felaliftigheter.

En revision innefattar aff genom olika itgiirder inhtimta revisionsbevis om belopp och
annan information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utftiras,
bland annat genom att bedtima riskerna ftir v?isentliga felaktigheter i irsredovisningen,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbeddmning beaktar
revisom de delar av den intema kontrollen som dr relevanta ft)r hur ftirbundet uppriittar
arsredovisningen ftir att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsitgtirder
som 6r ?indamilsenliga med hiinsyn till omsttindigheterna, men inte i syfte att gdra ett
uttalande om effektiviteten i fiirbundets interna kontroll. En revision innefattar ocksi en

utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvlints och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den

<ivergripande presentationen i irsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh?imtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som
grund ftir vira uttalanden.

Uttalanden

Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisnings-
lagen och ger en i alla vtisentliga avseenden riittvisande bild av ftirbundets finansiella
stiillning per den 3l december 2012 och av dess finansiella resultat ftir aret enligt irs-
redovisningslagen. Ftirvaltningsber6ttelsen iir ftirenlig med arsredovisningens <ivriga

delar.

Vi tillstyrker att fiirbundsstiimman faststdller resultatriikningen och balansrZikningen, tn
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B. Rapport om andrakrav enligt lagar och andra forfattningar samt

stadgar.

Utdver vir revision av irsredovisningen har vi tiven utftirt en revision av styrelsens

fiirvaltning ftir riikenskapsiret 2012.

Styrelsens ansvar

Det tir styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen.

Revisorernas ansvar

VArt ansvar 2ir att med rimlig siikerhet uttala oss om ftirvaltningen pi grundval av vdr
revision. Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag ftir virt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut<iver vir revision av 6rs-

redovisningen granskat viisentliga beslut, itgtirder och fiirhillanden i fiirbwrdet ftir att
kunna bedcima om nigon styrelseledamot har ftlretagit nigon itgtird eller giort sig

skyldig till ffirsummelse som kan fiiranleda ersiittningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat tir tillriickliga och iindamilsenliga som
grund ftir virt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att ftirbundsstiirnman beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet ftir
riikenskapsdret.

Ovriga upplysningar

Enligt stadgama skall revisionen dven,omfatta och siirredovisa Fondens mot Prostata-

cancer verksamhet och ekonomi. I irsredovisningen redovisas fondens verksamhet och

ekonomi siviil i fiirvaltningsbertittelsen som i not 5. Redovisningen av fonden ingir
siledes i utftird revision och uttalandena ovan.

Mot bakgrund av fiirbundets utveckling under 2012har vi i separat revisions-
promemoria till styrelsen bl.a. pipekat att styrningen och kontrollen av ftirbundets

ekonomi behdver sttirkas.

Solna den 20 mars 2013.

J^cfu-
Hans Lind6n
Revisor
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