
 

 

   Medlemsinformation 2021-09-13 

 

Föreläsning  tisdag 28 september. Missa inte! 

 
Joakim Örtegren, överläkare vid kirurgkliniken i Växjö och processledare för 
prostatacancervården i Kronoberg, redogör för situationen när det gäller prostatacancervården 
under pandemin.  I Sveriges Television varnade han i maj för att män inte har sökt vård för sina 
besvär under pandemin. Det syns i statistiken över läget i Region Kronoberg. Här minskade 
antalet diagnostiserade fall från 189 stycken år 2019 till 136 stycken år 2020 . Hur blev det 
sedan? Hur ser situationen ut idag? 
Joakim Örtegren berättar även om Region Kronobergs planer för prostatacancervården i 
framtiden. Vad är på gång? Vad är att vänta? 
 
Föreläsningen hålls som vanligt i IOGT:s lokal vid Vattentorget i Växjö kl 18.30 den 28 september. 
 
Vid föreläsningen kan vi ta emot högst 50 deltagare så intresserade måste anmäla intresse i 
förväg till vår sekreterare Maud Kristiansson senast 23 september genom  
mail;  maroch2010@hotmail.com  eller telefon  070 – 66 88 109. 
 
Har du frågor till Joakim Örtegren som rör prostatacancervården, kontakta Sten Winqvist; 
mail:  sten.winquist@gmail.com eller telefon 070-892 44 07. 
 
Vi tar hänsyn till covid-19. Stanna hemma om du är sjuk och självfallet är du färdigvaccinerad. 
 
Föreläsningen kommer också att direktsändas över nätet via Zoom. Starta bara datorn när det är 
dags och klicka då bara på länken nedan. 
 
 https://us06web.zoom.us/j/84724708544 
Funkar inte det så kopiera länken och klistra in den i din webbläsare. 
Vill du så kan du även ladda ner Zoom-appen, men det ska inte behövas. 

 

Prostatacancerförbundets besök i Växjö 

Tisdagen den 31 augusti 2021 var Håkan Florin, Karlstad,  ledamot i Prostatacancerförbundets 

styrelse samt förbundets ordf. Kent Levén, Karlskrona, i  Växjö.  Vid Maxis, Växjö, entré sattes 

Prostatacancerförbundets ”tält” upp.  Förutom nämnda Håkan och Kent bemannades tältet av 

ProLiv Kronobergs styrelsemedlemmar. Resultatet av dagen blev många påskrifter till namn-

insamlingen för införande av ”screening” för tidig upptäckt av prostatacancer. Dessutom såldes 
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diverse prylar för kommande mustaschkamp och några nya medlemmar blev det också. 

                                                                                                                                                                    

 

Samtals- och närståendegrupperna 

Vi träffas tisdagen den 16 november kl. 18.00 -  20.00 med samling i Entréhallen, 
Centrallasarettet i Växjö. Kontaktsjuksköterskorna på urologin i Växjö kommer och informerar om 
sitt arbete. 
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmäl deltagande senast den 9 november till Maud 
Kristiansson, tel; 070-668 81 09 eller Curt Ihlström, tel; 070-370 28 10. 
 
 

Proliv Kronoberg 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 
betydelsefull - speciellt när man har det svårt. 

Kontakta vår ordförande Hans Ador, tel: 070-604 35 51 eller mail  hans.ador@hotmail.com 
 
 
 

Medlemsavgiften 

Har du inte betalt så är vi tacksamma om du gör det omgående. 
150:-  eller 200:- om närstående är med. Bankgiro 5676-8153 – Ange Ditt namn. 
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