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Verksamhetsberättelse för 2006
ProLiv Kronoberg bildas formellt vid det första årsmötet den 25 april 2006.
STYRELSE
Efter årsmötet den 25 april och styrelsens konstituering den 4 maj har styrelsen haft följande
sammansättning.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemsansvarig
Ansvarig för marknadsföring och IT

Bernt Gröön
Göran Fransson
Leif Dellmo
Åke Hedin
Owe Nilsson

Adjungerade ledamöter

Gunnar Hagberg, urolog
Inga-Britt Palmqvist, kirurgkliniken Växjö
Heléne Köhler, onkologkliniken, Växjö

Ersättare

Sven Johansson
Ulf Holmquist
Börje Rundqvist

Thomas Lindström

Styrelsen (inklusive interimsstyrelsen) har under 2006 haft nio sammanträden.
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisorer

Olle Termén och Mats Högström. Ersättare Gillis Petersson

Valberedning

Kurt Johansson (avled den 14 augusti 2006), Gunnar Hagberg och
Gillis Petersson. Ersättare Bo Nilsson

FÖRENINGENS STÖDPERSONER
I samverkan med Cancerfonden har vi utbildat följande stödpersoner till vilka medlemmar
och anhöriga, men även personer som inte är medlemmar, kan vända sig. Stödpersonerna har
tystnadsplikt.
Namn

Telefon

Bernt Gröön
Leif Dellmo
Thomas Lindström
Åke Hedin

0470-170 47
0470-209 14
0474-306 79
0470-614 08
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Sven Johansson
Rune Nielsen
Owe Nilsson
Rune Liljenrud
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0470-694 22
0372-107 82
0470-818 05
0472-715 25

INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH MEDLEMSUTVECKLING
Brev med föreningsfolder har successivt under året sänts till nya medlemmar.
Skriftlig inbjudan till föreningens aktiviteter har inför varje tillfälle sänts till medlemmarna.
Prostatacancerförbundets tidning ”Prostata-nytt”, som utkommer med fyra nummer per år,
sänds till medlemmar och viss sjukvårdspersonal utan kostnad.
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 95 medlemmar och 24 anhöriga. Antalet
medlemmar har därefter stadigt ökat och uppgick den 25 mars 2007 till 143. Därtill kommer
26 anhöriga.
STÖRRE EVENEMANG
Årsmöte med föreningsbildande i Växjö
Den 25 april 2006 hölls föreningens första årsmöte med föreningsbildande på Palladium,
Växjö. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse, revisorer och valberedning
genomfördes. Dessutom antogs stadgar för ProLiv Kronoberg. Efter förhandlingarna följde
två föreläsningar. F.d. finansminister Kjell-Olof Feldt, Nacka, berättade om ”En patients
upplevelser i samband med diagnos och behandling av prostatacancer” och urolog Göran
Ahlgren, Malmö, föreläste om ”Prostatacancer – en översikt”. Ca 160 personer deltog i
årsmötet och föreläsningarna.
Landstinget Kronoberg representerat av ordföranden i vuxenutskottet, Ragnar Lindberg,
framförde sitt och landstingets välgångsönskningar till den nybildade patientföreningen.
Prostatacancerförbundets ordförande, Lars-Olof Strandberg, framförde förbundets
lyckönskningar till ProLiv Kronoberg.
Föreningens nyvalde och förste ordförande, Bernt Gröön, framförde ett stort tack till alla som
på olika sätt bidragit till att föreningen nu bildats. Särskilt vände han sig till CancerStiftelsen i
Kronobergs län, Prostatacancerförbundet, Landstinget Kronoberg samt läkemedelsbolagen
Astra Zeneca och Sanofi-Aventis för deras ekonomiska bidrag till starten av föreningen.
Föreläsningar om bröst- och prostatacancer i Ljungby
Den 17 maj genomfördes i Ljungby i samverkan mellan Bröstcancerföreningen Viktoria,
Biblioteket på Ljungby lasarett och ProLiv Kronoberg en föreläsning om bröst- och
prostatacancer. Föreläsare var överläkarna Torbjörn Ambré och Gunnar Hagberg. Cirka 30
personer kom till föreläsningarna.
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Föreläsningar i Ljungby
Tillsammans med Astra Zeneca och Sanofi-Aventis genomförde föreningen ett
informationsmöte om prostatacancer den 20 september på Ljungby lasarett.
Föreläsningstemat var ”Bot av prostatacancer – operation eller strålning”? Som föreläsare
hade föreningen engagerat överläkare Fredrik Liedberg, kirurgkliniken, Centrallasarettet i
Växjö och överläkare Per Flodgren, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Efter
föreläsningarna gavs åhörarna tillfälle att ställa frågor till läkarna. Antalet mötesdeltagare var
ca 65.
Föreläsningar i Växjö
I samverkan med Astra Zeneca och Sanofi-Aventis anordnade föreningen den 23 november
på Palladium i Växjö två föreläsningar om prostatacancer. Överläkare Fredrik Liedberg,
kirurgkliniken, Centrallasarettet i Växjö föreläste om ”Prostatacancer i Kronoberg – i dag och
i morgon”. Han framförde bl.a. åsikten att det var angeläget att höja den diagnostiska
aktiviteten i länet. Den andra föreläsaren var docent Ralph Peeker, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Han benämnde sin föreläsning ”Medikamentell behandling
av prostatacancer”. Efter föreläsningarna följde en frågestund. Antalet deltagare var ca 190
personer, varav många kvinnor.
REPRESENTATION
Presidiet i Vuxenutskottet hos Landstinget Kronoberg uppvaktades av föreningen den 6
september. Utskottet representerades av Ragnar Lindberg och Karin Sjöblom. Dessutom
deltog Britt-Marie Falk, Margareta Samuelsson och Jessica Andersen i mötet. Från
föreningens sida deltog Bernt Gröön, Thomas Lindström och Leif Dellmo. Föreningen
redovisade sin syn på prostatacancervården i länet. Statistik utvisande läget för
prostatacancerpatienter i länet överlämnades.
Vid Bröstcancerföreningen Viktorias 20-årsjubileum den 1 oktober representerades
föreningen av Bernt Gröön, Åke Hedin och Leif Dellmo.
Styrelsen inbjöds den 3 oktober till en informationskväll på Onkologkliniken vid
centrallasarettet i Växjö. Klinikchefen Thomas Edekling och några av hans medarbetare
informerade om kliniken och dess verksamhet. En innehållsrik och intressant
informationsträff.
UTBILDNING
Utbildning av föreningens stödpersoner genomfördes den 31 maj med stöd av Cancerfonden.
Prostatacancerförbundet anordnade den 13-14 oktober utbildning för styrelseledamöter på
Stiftsgården Vårdnäs. Från föreningen deltog Bernt Gröön och Åke Hedin.
MARKNADSFÖRING
Föreningen har inför varje föreläsning infört annonser vid minst två tillfällen i
Smålandsposten och Smålänningen.
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Pressmeddelanden om föreningens aktiviteter har vid varje tillfälle sänts till länstidningarna,
lokalradion, Smålandsnytt samt till vissa andra massmedia i närområdet. Vid några tillfällen
har PR-ansvarig hos Astra Zeneca medverkat vid framställning av pressmeddelanden.
Affischer och foldrar om den nystartade föreningen har sänts till länets samtliga vårdcentraler,
kirurgkliniker, onkologklinik samt till privatläkare med specialiteten kirurgi.
Föreningens kontaktpersoner vid kirurg- och onkologklinikerna har medverkat till att sprida
kunskap om patientföreningen bl.a. genom utdelning av föreningsfoldern och annan
information till patienter med prostatacancer.
Sjukvårdspolitiker, vissa tjänstemän vid landstingets förvaltningar, verksamhetschefer vid
vårdcentraler, kirurgkliniker och onkologklinik samt privata kirurgläkare har skriftligen
inbjudits till föreningens föreläsningar. Till vårdcentraler, offentliga och privata kliniker har
dessutom affischer om föreläsningarna sänts.
Till större arbetsplatser har särskild inbjudan till föreningens aktiviteter gått ut. Till inbjudan
har affischer bifogats.
Artiklar om föreningen har förekommit i Smålandsposten och Smålänningen. Föreningen har
även vid ett par tillfällen medverkat i lokalradion.
Patientföreningen För Livskvalitet i Helsingborg har i samarbete med Sanofi-Aventis tagit
fram en broschyr ”Fem frågor för män över femtio”. I broschyren beskrivs fem situationer då
män rekommenderas ta kontakt med sin allmänläkare eller urolog, eftersom det kan föreligga
risk för prostatacancer. Föreningen har utan kostnad tilldelats broschyren och den har genom
landstingets försorg distribuerats till vårdcentraler, kirurgkliniker och vissa privatläkare i
länet.
Bernt Gröön har lämnat information om patientföreningen och prostatacancer till medlemmar
i SPRF, Växjö.
FÖRSÄLJNING AV BLÅ BAND
Det blå bandet är den internationella symbolen för kampen mot prostatacancer. Föreningen
har under året sålt drygt 1.000 blå band, vilket är ett mycket bra resultat. Varje blå band kostar
20 kronor, varav hälften går till Cancerfonden.
Föreningen medverkade i Cancerfondens valhelgsinsamling för prostatacancer den 15-17
september. Insamlingsresultatet blev 1.716 kronor.
EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Intäkterna under året
uppgick till SEK 127.627:72 och kostnaderna till SEK 83.291. Kapitalbehållningen vid årets
utgång var SEK 44.336:72.
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BIDRAG OCH STÖD
Föreningens verksamhet under året har möjliggjorts tack vare bidrag från CancerStiftelsen i
Kronobergs län, Prostatacancerförbundet, Landstinget Kronoberg, Swedbank i Växjö samt
Astra Zeneca och Sanofi-Aventis. Samarbetet med och stödet från läkemedelsindustrin har
genomförts i enlighet med Läkemedelsindustriföreningens etiska riktlinjer.
Men även lokala företag, såsom Lindström Information, Veab, Corporate Express (TG
Skrivab), Visma Spcs AB, ICA-butiker i Växjö, Lindströms Tryckeri, Helmer Nilsson AB,
Elite Stadshotellet, Johansfors Glasbruk och Företagarna i Växjö har på olika sätt stöttat
föreningen.
SLUTORD
Föreningen har under sitt första år haft en stark utveckling. Sedan årsskiftet har
medlemsantalet ökat till 143, dvs. med nära 50 %. Målsättningen för 2007 är 250 medlemmar.
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett tack till medlemmar, anhöriga, sjukvården, företag,
föreningar och andra som på olika sätt bidragit till den positiva utveckling som föreningen
haft under 2006.
Växjö den 2 april 2007
Bernt Gröön
Ordförande

Göran Fransson
Vice ordförande

Leif Dellmo
Sekreterare

Åke Hedin
Kassör

Owe Nilsson
Medlemsansvarig

Thomas Lindström
Ansvarig för marknadsföring och IT

