
Verksamhetsberättelse för år 2019 

  

Gotlands Prostatacancerförening 

  

Inledning 

  

Gotlands Prostatacancerförening är en av landets 27 patientföreningar anslutna till Prostatacancerförbundet. Föreningens 
främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga/närstående.  

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa 
möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett bra liv även efter sitt cancerbesked.  

  

Under 2019 har föreningen fortsatt att sprida information. Framförallt under Almedalsveckan och på sommarens och höstens 
marknader.  

  

Vi fortsätter att utveckla föreningen och göra skillnad i kampen mot prostatacancern.  

  

Styrelsen och övriga förtroendevalda 

  

På årsstämman i mars 2019 valdes styrelse, valberedning och revisorer enligt nedan  

  

Ordförande Ragnar Öberg Väskinde 

Ledamot Sylve Klint Vibble (vald till kassör på konstituerande möte) 

Ledamot Leiph Berggren Visby 

Ledamot Jörgen Larsson Klintehamn 

Ledamot Anders Pettersson Lärbro 

Ledamot Sven-Erik Sigren Visby 

Ledamot Fredrik Ehrensvärd Västerhejde (vald till sekreterare och medlems- registeransvarig på konstituerande möte) 

  

Revisor Göran Kronqvist Visby 

Ersättare Boy Larsson Visby 



  

Valberedning Wincent Ullgren Västerhejde, sammankallande 

Ingemar Olsson Visby 

Torsten Svensson Visby 

  

 Antal medlemmar 

Antalet medlemmar i föreningen var 276 st vid årsskiftet 2019/2020. 

  

Årsstämman 

Årsstämman 2019 hölls 20 mars. Protokollet från stämman finns att läsa på hemsidan. 

  

Styrelsemöten  

Under året har vi haft 9 styrelsemöten. 

  

Medlemsmöten 

Föreningen har under året genomfört ett antal välbesökta medlemsmöten och, i samarbete med riksförbundet, två seminarier 
under Almedalsveckan. 

- Den 20 mars hölls medlemsmöte på Röda Korset, Norra Hansegatan, innan ovan nämnd årsstämma. Ca 35 medlemmar anslöt. 
Vår urolog Magnus Törnblom deltog och gav en bild av hur prostatacancervården fungerar för männen på Gotland. Han beskrev 
hur prostatacancervården bedrivs på Visby lasarett och talade om de framgångsfaktorer som man kan se när det gäller 
förbättringsarbetet. Bättre diagnostisering, kontaktsjuksköterskornas roll och arbetssätt samt att man i princip inte har några 
köer till behandlingar är några av dessa faktorer. Många åhörare ställde också frågor till Magnus om olika behandlingar, 
mediciner och nya diagnosmetoder, frågor som han besvarade klart och begripligt. 

Föreningens mentor, Kent Lewén från Blekinge, var också på plats. Han redogjorde för Mustaschkampen som sedan starten 2015 
dragit in över 35 miljoner kronor. Under föregående år har 19 olika forsknings- och utvecklingsprojekt tagit del av mer än 8 
miljoner kronor. Att de insamlade bidragen går till svenska forskare har särskilt stor betydelse. Detta eftersom svensk 
prostatacancerforskning har kommit mycket långt och ligger i framkanten när man jämför med andra länder. 

  

Den 16 maj hade vi en kafékväll i Gråbo, Visby, där inte bara medlemmar utan även utomstående var inbjudna. Ca 30 pers 
deltog och vi fikade, njöt av våra trogna följeslagare Bengt-Ingvars musicerande och hade trevliga och informativa samtal med 
nöjda deltagare. 

  

Vecka 27 under Almedalsveckan, ägde två välbesökta seminarier rum.  

 Professor och överläkare Anders Bjartell föreläste på ett fullsatt Joda Bar under temat "Prostatacancer - förskning idag 
och i morgon".  En både bred och djup exposé över var vi står idag. Auditoriet lämnade seminariet väldigt berikade 
med kunskap. 



 Sexualrådgivaren och uroterapeuten Carina Danemalm Jägervall, en av landets främsta inom sitt område, gav en 
sammanfattning av boken "Sex, samliv och prostatacancer". Boken belyser heltäckande de sexuella förändringar som 
kan uppstå till följd av prostatacancer.  Dagsaktuella fakta, råd, tips, vittnesmål, information om mediciner och övriga 
hjälpmedel med mera ges. En alldeles utmärkt bok enligt samstämmiga uppgifter. 

Mer om båda dessa båda högst intressanta och givande seminarier står att läsa i ProstataNytt nr 2019/3. 

Den 21 september anordnades en grillfest hemma hos ordförande Ragnar.  

Ca 40 medlemmar njöt av god mat, njutbar musik av Bengt-Ingvars, tipspromenad och en uppsluppen stämning. Många röster 
hördes önskandes en upprepning. 

Vi fortsatte den 10 oktober i Hemse men kafékvällen blev inte vad vi önskat. Visst finns det väl många medlemmar på Sudret 
som har frågor och funderingar om prostatacancer? 

  

Någon kafékväll hade vi inte i Slite efter det extremt svaga intresset 2018.  

  

Almedalsveckan 30 juni-7 juli 

Under Almedalsveckan hade vi även i år vårt tält mitt på Cramérgatan - en utmärkt plats att föra fram vårt budskap på! Vi 
bemannade tältet tillsammans med förbundsfolk och kamrater från Blekingeföreningen (bl a Kenth Lewén) och Värmlandsdito. 
Om veckans seminarier, se ovan under Medlemsmöten. 

  

Marknader   

Föreningen var på Slite marknad den 24-25 augusti, på Kräklingbo marknad den 14 september, Klinte marknad den 28 
september, Hemse torgdag den 2 oktober och Visbydagen den 5 oktober. Vi betraktar marknaderna som lyckade utom den i 
Klintehamn som i princip regnade bort. 

  

Mustaschkampen 

Den riksomfattande kampen drevs som vanligt huvudsakligen i november.  

Gotlandsföreningen genomförde sin del av kampanjen på Stora Coop i Visby. Den blev av vissa omständigheter något kortare 
än beräknat, men under den tid vi var på plats knöt vi många viktiga kontakter. Coop var mycket tillmötesgående gentemot oss. 

  

Stöd till medföljande vid resa till fastlandet 

Det stöd som beslöts om vid årsstämman 2019 har inte utnyttjats då inga ansökningar har inkommit som kunnat godkännas. 

  

Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas på årsstämman. 

  



Hemsida 

På föreningens hemsida, http://www.prostatacancerforbundet.se/gotland kan man, förutom om det som nämnts ovan, även läsa 
om vad som komma skall, styrelsens sammansättning, årsstämmeprotokoll, länk till förbundets hemsida mm. 

  

Prostata-nytt.. 

.. är förbundets tidning och den skickas ut till samtliga medlemmar. Under 2019 har tidningen utkommit med fyra nummer.  

  

Slutord 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående och andra som ställer upp och bidrar med information om vår 
förening och dess verksamhet. 

 
 

Visby i februari 2020 

 
 
Ragnar Öberg, ordförande         

 
Senast uppdaterad 18 februari 2021 

 


