
 

  
Verksamhetsplan för 2020 

Verksamheten i patientföreningen kan sammanfattas med dessa ord: Att stödja 
alla män med prostatacancer och deras anhöriga för en förbättrad livskvalitet 
samt att utifrån patientperspektivet informera om sjukdomen. 
  
Våra informationsmöten i bl.a. pensionärsföreningar i länet har blivit alltmer 
efterfrågade och vi har normalt några möten inbokade varje månad. Vi kommer 
dessutom att bl.a ordna traditionella höstmöten som också blivit mer och mer 
besökta. Föreningen har varje månad samlat medlemmarna till det vi kallar 
”Snack-café” där man träffar andra i samma situation och anhöriga till prosta-
tacancerdrabbade. Vi har under hösten infört en fast tid för dessa möten på 
andra måndagen i varje månad kl 13.30 i Handikappföreningarnas lokaler  i 
Sundsvall. Vi kommer även att fortsätta satsningen satsa på en liknande verk-
samhet i Sollefteå som vi började med  februari 2019. 

Under november månad – Mustaschkampens månad – kommer föreningen som 
tidigare att medverka vid olika lokala arrangemang. För att kunna medverka på 
så många ställen som möjligt är det viktigt att så många medlemmar som möjligt 
stöttar styrelsen i detta viktiga informationsarbete. 

Vi delar även ut ett stipendium årligen till någon som: 
 
• Ökat kunskapen om prostatacancer och dess orsaker eller 
 
• Förbättrat vården av prostatacancerdrabbade 
 
• Stärkt uppmärksamheten kring sjukdomen 
 
• Ökat patienternas inflytande i prostatacancervården 
 
Det står varje medlem fritt att till styrelsen nominera personer som uppfyller 
något eller några av dessa krav. 
 
En annan av styrelsens uppgifter för 2020 är att fortsätta med föreningens eko-
nomi i balans. 
 
Vi ska även arbeta för att fler medlemmar anmäler sin e-post-adress till före-
ningen. Genom att anmäla e-postadressen direkt till vår e-postadress trapatro-
nerna@live.se kan fler få snabb information från föreningen genom vårt nyhets-
brev. 

Träpatronerna har en mycket viktig funktion att fylla. Vår verksamhet hyllas 
och uppmuntras av professionen i vården. Vi söker efter fler medlemmar som 
kan avsätta en del av sin tid och hjälpa till att hålla föreningen aktiv och kanske 
utveckla nya insatser som gynnar alla med prostatacancer. Mycket viktigt. 


