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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Styrelsen för patientföreningen för prostatacancer i Jämtlands län, Jämtgubben, får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2017.
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Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,
Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 12 april på OSD och var öppet även för allmänheten.
Totalt deltog drygt 180 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Anders Hedén.
Efter årsmötet hade medlemmarna nöjet att få lyssna på Elisabeth Skeppner, forskare, kurator
och sexolog vid universitetssjukhuset i Örebro. Ett mycket intressant och givande föredrag.
Även detta år skickades årsmöteshandlingar enbart via e-post. Handlingarna fanns därutöver
tillgängliga för de som önskade samt delades vid årsmötet. Detta som ett försök att minska
kostnaderna för utskick.
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MEDLEMSAKTIVITETER
Under verksamhetsåret 2017 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi
spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Att delta i dessa
mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal.
Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns!
En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl
insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett
sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har
därför närvarat vid PCFs förbundsstämma, regionmöten och utbildningsdagen i Göteborg på
temat bäckencancerrehabilitering. Vi deltog även i utbildningen Lyftet 4 i Umeå.
Medlemmar i styrelsen har även deltagit i föreläsningar arrangerade av Jämtlands cancer- och
omvårdnadsfond med Nina Cavalli-Björkman och Bertil Axelsson om palliativ vård.
PCF har en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella
Prostatacancer registret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna.
Jämtgubben deltar i det arbetet.
Jämtgubben har sedan sommaren också varit representerad i Regionala Cancer Centrum Norr,
RCC-norr, processgrupp för prostatacancer. Vi är fyra patientföreträdare i gruppen, en från
varje län som ingår i RCC-norr. I processgruppen ges vi möjligheter att framföra
patientsynpunkter på hur vården bedrivs.
Regionstaben/FoU enheten genomförde under början av året projektet Prostataflödet. JGs
styrelse medverkade med sina egna erfarenheter från hur vi upplevde vården då. Synpunkter
som upplevdes som värdefulla i utvecklingsarbetet av vården i länet.
I november genomfördes ett medlemsmöte på OSD. Medverkande var Berndt Åslund, PCFs
läkemedelsansvarige apotekare som informerade om positiva nyheter på läkemedelssidan.
Andreas Lundgren, överläkare på Urologen pratade på temat Robotkirurgi – vår frälsare?
Drygt 190 deltagare. Johnny Wiktorsson underhöll. En enkät om hur man upplevt vården på
Östersunds sjukhus samt hur man bedömer Jämtgubbens arbete delades ut. 78 svarade på
enkäten.
Föreningens kansli har varit bemannat onsdagskvällar, förutom under sommaren. Ett antal
medlemmar eller blivande medlemmar har nyttjat tillfället att träffa företrädare för
Jämtgubben för att få prata om sin sjukdom.
INFORMATIONSVERKSAMHET
Under 2017 har vi som brukligt skickat ut vår egen folder till alla hälsocentraler i länet. Vi har
även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på
urologmottagningen. Vi har även arbetat med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall.
Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt medlemsregister. Att samla in epostadresser är en del av det arbetet. Styrelsen förhoppning är att kunna utveckla
informationen till medlemmarna med hjälp av modern teknik. Det är nödvändigt för att kunna
hålla kostnaderna för utskick på en acceptabel nivå. Andelen medlemmar som har tillgång till
e-post ökar varje år och nu är det 55 procent som använder e-post.
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Hemsidan finns på www.jamtgubben.nu och vår e-postadress är info@jamtgubben.nu.
Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos ICA Maxi under
Fars dag och lämnade information om prostatacancer. Under veckan före och efter fanns vi
dessutom på plats i Hede, Strömsund och Svenstavik samt ICA Kvantum i Östersund.
Reportage fanns i Jämtlands Tidning, SVT och Radio Jämtland.
Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos flera olika PRO-föreningar
under året liksom hos Föreningen Gamla Östersund och Goda Vänner.
Vi har under året blivit medlemmar i den förening som hanterar Föreningspunkten på
Östersunds sjukhus. Tanken är att där sprida informationsmaterial kring Jämtgubben och
prostatacancer.
Information om Jämtgubben och vår syn på screening av PSA lämnades till regionens
pensionärsråd.
MEDLEMSREKRYTERING
Vi har på ett helt unikt sätt lyckats attrahera våra medlemmar att stanna kvar i föreningen och
vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer.
Vid årsskiftet hade vi 1149 medlemmar varav 54 kvinnor. Det är tio färre än 2016 men det
beror på att vi gjort en ordentlig genomgång av vårt medlemsregister. Ett särskilt TACK till
våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med
flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar. Vi uppmärksammade dessa men en
enkel julgåva.
GÅVOR TILL FÖRENINGEN
Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 122 000 kronor 2017. Men
det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar
och kollektgåvor.
STIPENDIEFOND
Fyra företag, Attacus, Berners, Toréns Entreprenad och Treab finns nu som sponsorer av vår
stipendiefond. Under året har styrelsen arbetat med att få till fungerande kontakter med
företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden. Fortfarande finns en del att
göra innan vi och företagen kan vara nöjda.
Medel från fonden har under året använts till kursstipendier för Emma Breivik och Agneta
Järvhed. Resestipendier till Andreas Lundgren och Erik Sjöberg för deltagande i konferens i
Boston. Stipendium till Eva Samuelsson för utveckling av mobilapp för män med urinläckage.
Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga nya avtal är klara.
Gynna gärna dessa företag!
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Stipendiefonden förvaltas av Jämtlands läns Cancer- och omvårdnadsfond vilket ger oss
tillgång till deras 90-konto. I samarbete med omvårdnadsfonden beslutas om hur medlen
används.
ÖVRIGT
Årsavgiften har även 2017 varit 100 kronor.
Vårt kansli på N:a Gröngatan 9A i Östersund har vi fortsatt hålla öppet onsdagskvällar. Vi har
ännu inte ekonomi för att kunna bemanna kansliet med andra än ideella krafter. Men vi har en
hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. När vi har kansliet
bemannat är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även
medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt
telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.
Under året har vi haft fler samarbeten med Emmaföreningen. Det var Expo Norr och
Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Handikappsamverkan i Jämtlands län.
EKONOMI
Bokslutet presenteras i särskild ordning.
AVSLUTNING
Styrelsen för Jämtgubben vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar för intresse och
stöttning av föreningens verksamhet under 2017. Vi hoppas få behålla er som medlemmar så
att vi kan fortsätta vara en viktig och stark part i arbetet med att utveckla cancervården i vårt
län.
Ett varmt tack även till våra sponsorer och den vårdpersonal som våra medlemmar kommit i
kontakt med.
Östersund i mars 2018
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