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Prostatacancerföreningen Skaraborg bildades 2018, vilket innebär 
att Prostatacancerförbundet idag har 27 föreningar i Sverige. 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, och drabbar mer än 10 000 
män per år. 

Cancern utvecklas långsamt och många män märker inga symptom. 

Utvecklingen kring behandlingsformerna av prostatacancer går hela tiden framåt 
och de flesta patienterna blir botade och kan leva besvärsfria efter behandling. 

Prostatacancer kan upptäckas på ett tidigt stadium vid så kallad screening vilket 
innebär att man tar ett blodprov och mäter PSA-värdet. Detta prov är i dagsläget 
inte allmänt för män men förslag ligger hos Socialstyrelsen. Detta skulle innebära att 
män, 50+, kan testa sig. Prostataförbundet ser denna screening lika naturlig som den 
som gäller för bröstcancer hos kvinnor och hoppas att den snart kan komma till 
stånd. 

 

Att få ett prostatacancerbesked är för de allra flesta inklusive närstående 
traumatiskt. Många tankar kommer fram kring behandling, överlevnad, sexliv… 
Många svar får man genom sjukvården, men ibland vill man kanske ha en ”speaking 
partner” som själv har gått igenom behandling. Vi i Prostatacancerföreningen 
Skaraborg vill hjälpa såväl män som deras anhöriga på olika sätt. 

 

Vill Du bli medlem i Prostatacancerföreningen Skaraborg? 

Som medlem får du Prostatacancerförbundets medlemstidning Prostatanytt (4 
ggr/år), inbjudan till föreläsningar, inbjudan till ”snack-kafé” mm.  

Medlemsavgiften är 200 kr/år och för närstående 100 kr/år. Du kan också bli 
stödmedlem (utan tidning och andra utskick) för 200 kr/år. 

Någon automatisk överföring av medlemmar som idag är med i annan förening men 
har en lokal Skaraborgsadress kommer inte att ske, utan man får själv ta initiativ till 
byte av förening. 
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Jag önskar bli    (kryssa i ditt val!): 

• Medlem (200 kr/år) 

 

• Närstående medlem (100 kr/år) 

(Närstående till medlem) …………………………………………………………………………… 

 

• Stödmedlem (200 kr/år)  

 

§ Namn: ……………………………………………………………..……………………………… 

 

§ Adress:  ……………………………………………………………..……………………………… 

 

§ Postadress ……………………………………………………………..……………………………… 

 

§ Tel:  ………………………..…………     Mob: ………………………………………… 

 

§ Personnummer:  ……………………………………………      (ååååmmdd-xxxx) 

 

§ E-post: ……………………………………………………………..……………………………… 

 

Vårt bankgironummer är 5304-1133. 

Vi kan även ta emot betalningar via Swish:  1233056710 

(glöm ej att ange avsändare) 

Adress: Prostatacancerföreningen Skaraborg  

 c/o Svante Jildenhed 
 Karl Dahlins Väg 10A 
 541 54 Skövde 

pcfskaraborg@gmail.com 
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Kontaktpersoner: 

 

Ordförande 

Svante Jildenhed 

0706-877430 

svante.jildenhed@gmail.com 

 

Sekreterare 

Stefan Johansson 

070-1139355 

perlennartstefan@icloud.com 

 

Kassör 

Sten-Göran Fock 

0767-844544 

sg.fock@gmail.com 

 

v Ordförande 

Magnus Littmarck 

0705-912144 

magnuslittmarck@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------- 

Lokala representanter: 

Falköping 

Lennart Edvardsson 

0708-60 03 09 

lennare1@outlook.com 

 

Lidköping: 

Hasse Pihlblad 

0722-29 75 15 

haspih@outlook.com 

 

 

 

 

 

Skövde 

Sten-Göran Fock 

0767-844544 

sg.fock@gmail.com 

 

Mariestad: 

Lars Karlström 

0706-64 71 64 

km.lars@telia.com  

 

 

 

 

 

 

Du är varmt välkommen till oss! 

 


