
Arrangemang, medlemsmöten respektive offentliga arrangemang, som T-Pro
anordnat under 2002-2016

2002-04-17 föredrag av SO Andersson och E Skeppner. (ämnesval okänt)
 
2002-10-23 föreläser Bengt Johansson (ämne okänt)

2003-02-03 Vid T-Pro:s första årsmöte informerar ordföranden i ROP, Lars-
             Olof Strandberg om riksorganisationen för prostatacancer (ROP).

2003-04-02 J-E Johansson redogör för nya forskningsrön och Birgitta Gobén 
              redogör för uppföljningsarbetet.

2003-10-22 samtalar E Skeppner och sjukhuspastorn Roger Samuelsson över 
       ämnet ”Samtalet som verktyg”  och ES upplyste om möjligheten 

              att bilda små samtalsgrupper.

2004-03-10 Vid årsmötet informerade sjuksköterskan G Andersson om 
              ”Handikapphjälpmedel för prostatacancerpatienter  -  från 
              inkontinenshjälpmedel till Viagra”.

2004-09-02 föreläste SO Andersson om PSA-provet  ( vikten av tidig upptäckt 
       av pc) och om kostens betydelse.

2004-11-24 berättade Lars Göran Pärletun  om sitt möte med pc, och om 
             boken ”Ditt PSA är för högt”.

2005-01-26 berättade Lars Andersson och Inga-Lill Landin om samlevnads-
              problem efter Lars pc-operation.

2005-03-09 Vid årsmötet medverkade Dag Sandblom under rubriken ”Fråga 
             doktorn”

2005-10-20 var ämnet ”Vad händer inom pc-forskningen vid USÖ?” med 
              läkarna J-E Johansson, S-O Andersson, O Andrén och D 
              Sandblom samt sjukhusdirektör T Öberg som medverkande.

2006-02-12 föreläser prof J-E Damber över ämnet ”Hormonbehandling av 
              pc”.

2006-03-08 Vid årsmötet samtalade överläkare Eva Rask med oss under 
              rubriken ”Välfärd  -  blir vi sjuka av det?”

2006-10-04 föreläste Bengt Johansson över ämnet ”Modern strålbehandling  
              - effekter och sidoeffekter”. Även ST-läkaren Erik Lundin 
             medverkade.



2007-01-31 föreläste Bengt Johansson om ”Likheter och olikheter” vid 
             behandling av bröst- resp prostatacancer. Mötet genomfördes i 
             samarbete med BCF.

2007-03-07 Vid årsmötet informerade landstingsjuristen Gunilla Wikström-
             Pehrson om nya Patientdatalagen.

2007-09-20 föreläste överläkare Karin Bergmark om ”Sexualitet och cancer”. 
             Ett samarrangemang med BCF.

2008-01-23 föreläste klinikchefen O Andrén om ”Nya forskningsresultat om 
              behandling av pc” och hur vi ska förhålla oss till dem.

2008-03-06 Vid årsmötet samtalade prof J-E Johansson med oss om våra 
              erfarenheter och problem.

2009-01-22 informerade SO Andersson om pc och de behandlingsformer 
              som kan bli aktuella. Läkemedelsföretaget Orion Pharmas  T 
              Stevrin  informerade om en pcenkät.

2009-03-03 Vid årsmötet gästade oss E Skeppner med frågeställningen 
              ”Behövs en kurator för oss?” 

2009-03-26 föreläste författaren och överläkaren Björn Ogénius över ämnet 
              ”Livssmärta  -  när det oförutsedda inträffar”. Mötet ordnades i 
              samarbete med  BCF.

2010-01-26 prof Göran Petersson föreläser på temat ” Antioxidanter och 
           bättre kost som grundskydd mot cancer”

2010-03-09 Vid årsmötet föreläste Dag Sandblom om ”Vilka behandlingar 
              finns att tillgå om mitt PSA-värde stiger efter min första 
              behandling?”

2010-09-28 informerade Dag Sandblom om hjälp vid problem med 
inkontinens och impotens och Swen-Olof Andersson redogjorde för 

                    forskning vid USÖ om zinks eventuella betydelse för pc.
                 
2010-11-10 föreläste prof Jan-Erik Damber om ”Nya spektra med fokus på 

              PSA-screening och stigande PSA”.

2011-01-25 Professor J-E Johansson besvarar vid öppet möte frågan ”Vilka 
              behandlingsalternativ finns att tillgå vid upptäckten av 

       prostatacancer?”

2011-03-02 Vid årsmötet kåserar vår gäst Stigbjörn Bergensten om sin 
              relation till prostatacancer.



2011-09-19 offentlig föreläsning med Stefan Einhorn, ”Att vara en 
              medmänniska”.

2011-10-31 Tomas Danielsson föreläser under rubriken ”Stressen i livet”.

2012-03-06 Vid årsmötet berättar professor Jan-Erik Johansson för oss om 
              ”Cancerstrategin och uppbyggandet av ett RCC i vår region samt 

       lite av vad som händer på den nationella nivån”.

2012-09-20 mottagning av PCF:s webbsända debatt med närvaro av Swen-
             Olof Andersson.

2012-11-07 Ove Andrén och Swen-Olov Andersson föreläser om ”Nya 
              medicinska behandlingar av prostatacancer samt biverkningar 
              vid behandlingar”

2012-11-27 föreläser Katja Fall  om ”Stressrelaterade hälsorisker i samband 
              med cancerbesked” och Nina Grundel redovisar resultatet av 
              USÖ:s enkät avseende kunskap om och inställning till PSA-
              provtagning.

2013-02-05 PCF Regionmöte i Örebro arrangerat av T-Pro.

2013-02-05 föreläser Elisabeth Skeppner under rubriken ”Vägen från 
              Prostatacancerdiagnos via behandling till livsomställning”. Calle 
             Waller gav förbundets syn på statens vägran att subventionera 
             nya dyra och effektiva mediciner vid behandling av prostatacancer.

2013-03-05 Vid årsmötet ger landstingsstyrelsens ordförande, landstingsrådet 
Marie-Louise Forsberg-Fransson sin syn på utvecklingen av USÖ i 
allmänhet och Urologimottagningen i synnerhet samt landstingets syn på 
modern medicinsk teknik och nya dyra livsförlängande mediciner. Hur ser
Marie-Louise vision om sjukvårdens framtid ut?

2013-05-14 Bengt Johansson föreläser om ”Från Marie Curie till 
              brachyterapins robot”.

2013-09-10 mottagning av PCF:s webbsända debatt med närvaro av Swen-
              Olof Andersson.

2013-11-26 föreläser Ralph Peeker under rubriken ”Prostatacancer då, nu 
              och om 10 år”.

2014-02-0 4 sjukvårdspolitiskt panelsamtal med Ove Andrén, Mats 
              Björeman, Johan Ahlgren samt landstingsråden Marie-Louise 
              Forsberg-Fransson (s) och Anna Ågerfalk (fp). Samtalsledare Per-

       Arne Axelsson.



2014-03-04 Vid årsmötet talar vår gäst journalisten Alf Rune om 1900-talets 
              Örebro.

2014-04-08 PCF Regionmöte i Örebro arrangerat av T-Pro.

2014-04-08 föreläser Barbro Klingborg, Elisabet Skeppner och Nina Grundel 
              om biverkningar.

2014-05-06 hyllningskonsert till förmån för en insamling till forskningen mot 
              prostatacancer, arrangerad och genomförd av Johanna 

       Hasselgren, dotter till styrelseledamoten Kennet Hasselgren.

2014-10-04 Seniorfestivalens finaldag mässtånd.

2014-10-22 offentlig föreläsning, professor Jan-Erik Damber "Hur skall 
             cancervården organiseras och genomföras - nya nationella 
             riktlinjer och vårdprogram".

2015-02-03 Offentlig föreläsning, överläkaren Bengt Johansson "Från Marie 
             Curie till behandling av prostatacancer".

2015-03-03 Vid årsmötet riktar sig vår till Norge flydda urolog Dag 
       Sandblom till oss under rubriken "Synpunkter på svensk 

             och norsk sjukvård från en urologs perspektiv".

2015-04-20 offentlig föreläsning, professor Ove Andrén, "Standardiserat 
vårdförlopp, en del av regeringens satsning på cancervården".

2015-09-29 offentlig föreläsning, överläkare Lena Jahnsson och 
              specialistläkare Anna-Karin Åkerman, "Ger behandling av 
              prostatacancer benskörhet?"

2016-02-09 offentlig föreläsning, Jan-Erik Johansson, engagerad forskande 
              pensionär. "Prostatacanceforskning 40 år i Örebro, vad har det 
              betytt för dig?"

2016-02-16 deltagande vid Kumla Akverieklubbs arrangemang med 
       föreläsning av Johan Ahlgren, verksamhetschef vid onkologiska 

              kliniken vid USÖ, "Ska man vara rädd för cancer?" samt 
              intervjuer med tre cancerpatienter "Att leva med 
              cancerdiagnos".

2016-03-08 Vid årsmötet berättar den välkände radioproducenten och 
-reportern Martin Dyfverman om händelser ur sin långa 

              radioverksamhet.

2016-04-12 offentlig föreläsning, docent Bo Lennernäs, "Patientsamtal".



2016-10-04 offentlig föreläsning, apotekare Stefan Wallén, 
              "Läkemedelsbehandling vid prostatacancer".
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