Medlemsinformation 2021-06-05
Årsmötet 2021
Välkommen till årsmöte tisdagen den 22 juni 2021 kl. 18.30, IOGT, Vattentorget, Växjö.
Äntligen kan vi träffas igen – om än med stort hänsynstagande till varandra. Max. 50 st.
deltagare och med förhandsanmälan till Bengt Ljunghill, endera per telefon 070-143 60 69
eller via mail kabj@telia.com.
Vi förväntar oss att du är vaccinerad eller har varit sjuk och har antikroppar.
Dagordning bifogas.

Från urologin/Sten Winquist, ProLivs kontaktperson
Har du eller någon du känner besvär som kan tyda på prostatacancer, sök vård. Detta trots
pandemin.
Dessvärre är situationen sådan säger Joakim Örtegren överläkare vid sjukhuset i Växjö att antalet
män som sökt vård har minskat under pandemin. Här minskade antalet diagnostiserade fall från
189 stycken år 2019 till 136 stycken år 2020. Till SVT Småland säger han:
-Män söker inte sjukvård i den utsträckningen som man gjorde före pandemin. Jag tror att
många är rädda och inte vill påverka sjukvården negativt. Man vill avlasta och hjälpa till men
sedan handlar det nog också om en rädsla för att själv bli sjuk. Det händer nästan varje dag
att patienter säger att de inte vill komma till sjukhuset förrän de blivit vaccinerade, säger
Joakim Örtegren till SVT Småland.
-Det här innebär att allt skjuts på framtiden och det riskerar att drabba både patienter och
sjukvården negativt. Den så kallade ”vårdskulden” byggs på ju längre tiden går. Man hamnar
i ett läge där den sjukdom som hade kunnat botas inte går att bota längre, säger Joakim
Örtegren.
Se SVT Smålands nyhetsinslag nedan,
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/manga-soker-inte-vard-trots-symptom-pacancer

Prostatacancerförbundet besöker i Växjö.
Tisdagen den 31 augusti 2021 kommer Håkan Florin, ledamot i Prostatacancerförbundets
styrelse till Växjö. Vi planerar att sätta upp vårt tält på Samarkands parkering och informera
besökande om prostatacancer, värva medlemmar, sälja pins mm. Mer information kommer
på vår hemsida.
vgv

Vår hemsida www.prolivkronoberg.se
Äntligen är vår nya hemsida i funktion. Efter mycket arbete från vår styrelseledamot
Kenth Bohlander, är vår nya hemsida i bruk – ordentligt. Här kommer du att finna inbjudningar
till våra möten, länkar till relevanta nyheter inom prostatacancervården mm.
Tips direkt:
I avsnitt 50 av Anna & Victorias podd ”Vi ÄR inte cancer” samtalar duon med sexologen Carina
Danemalm Jägerwall, som även skrivit boken ”Sex, samliv och prostatacancer”.
Ni hittar poddavsnittet exempelvis här: https://vestmanwahlstam.podbean.com/e/omsexologen-carina-danemalm-jagervall/
I det aktuella poddavsnittet berättar Carina bland annat om vilka komplikationer som kan
uppstå efter prostatacancer, men framförallt vilken hjälp som finns att tillgå.
Vill du ha Carinas bok ? –Du får den gratis av oss. Kontakta Johan Lundvik, tel; 070-645 38 97
eller mail johan.lundvik@gmail.com,

Samtals- och närståendegrupperna
Det första mötet skall vara med inbjudna kontaktsjuksköterskor. En annan tanke är att ordna
möten/ ”snackcaféer” där vi träffas och utbyter tankar och erfarenheter. Dessa mötesplatser
förlägges till olika orter i vårt län.
Kontaktperson för närståendegruppen; Maud Kristiansson, tel; 070-668 81 09 och
-”för samtalsgruppen; Curt Ihlström, tel; 070-370 28 10.

Proliv Kronobeg söker
-

Personer som vill/kan engagera sig i vårt styrelsearbete.
Du får inget betalt men uppleva att vår förening/verksamhet uppskattas av de som
drabbas av prostatacancer och deras närstående. Vikten av gemenskap är alltid viktig
- speciellt när man har det svårt.
Kontakta vår ordförande Hans Ador, tel: 070-604 35 51 eller mail hans.ador@hotmail.com

Medlemsavgiften för 2021 är 150:-. Inklusive närstående 200:-.
Betala till bankgiro 5676-8153 ProLiv Kronoberg. Ange namn/en.
Tacksamt om Du betalar snarast – om du inte redan gjort det!!

