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nLEDARE

Det här är nummer 100 av medlemstidningen 
ProLivNytt. Det betyder 25 fulla årgångar 
med fyra nummer, år efter år. Hela tiden en 
tidning gjord av patienter, för patienter, efter 
bästa förmåga, med största engagemang, 
ända sedan 1995. Något att fira.

Och det skulle finnas mycket roligt att 
berätta i jubileumsnumret: om hur ledtiderna 
för högriskpatienter kortats radikalt med en 
fiffig organisationsmodell på onkologen, om 
utbyggd användning av supermoderna strål
apparater, om ett innovativt och mer träff
säkert sätt att ställa diagnoser. Smått lysande 
nyheter med ökad chans till bot och gagn för 
män med prostatacancer.

Sen kom ett virus vid namn Covid och 
släckte ljuset.

Den 27 februari, två dagar före vår sedan 
mer än ett halvår planerade talkshow 

om sex och prostatacancer, meddelades en 
aning misstroget de två första konstaterade 
fallen i vår region. Mötet gick precis att hålla, 
och fick god publicitet. (Det tidlösa ämnet 
tycks på sätt och vis haft oanat god tajming 
för vårens påbjudna karantän i hemmen, om 
uppgifterna stämmer att inköpen av sexuella 
leksaker och hjälpmedel ökat.) 

Men den organiserade testningen av män 
födda 1970, som skulle inletts i mars, ställdes 
in och har skjutits fram till preliminär start 
i september. Det hade annars också varit ett 
ganska givet inslag i ProLivNytt nr 100. Av 
en fullmatad jubileumstidning bidde alltså en 
något magerlagd 12siding till slut.

Tolv nog så intressanta sidor ändå: 
Föreningen håller årsmöte i cyberrymden och 

väljer en 32årig ordförande. Fyra kvinnliga 
forskare får dela på 200 000 kronor. Sexologen 
Anne Hedlund vid urologen på Sahlgrenska 
berättar om sin uppgraderade betydelse. 

Två av läkarna vid Prostata cancer centrum 
summerar några månaders nödbromsad 
tillvaro för personal och patienter – men som 
nu håller på att gradvis normaliseras.

För patienten Christer von Zweigbergk 
blir den närmaste tiden raka motsatsen 

till normal. ”Trots allt kommer min sommar 
bli unik” skriver han inför starten av en 
cellgifts behandling som ska pågå fram till 
midsommar. Med vetskapen som fond, att en 
eventuell coronasmitta blir ödesdiger.

Christers text i det hundrade numret blir 
också en länk tillbaka i tiden till ProLivNytts 
allra första år, då det ofta ingick starka och 
berörande skildringar från medlemmar 
som berättade utlämnande om sina tankar 
och upplevelser av en sjukdom, alls inte lika 
behandlings bar som i dag.

Slutligen, för att ändå fira något i och med 

100numret, riktas här och nu ett Grattis 
till JanErik Damber, välkänt urolognamn 
från Sahlgrenska, som tilldelats Prostata
cancer förbundets heders utmärkelse. ”Sedan 
många år en gigant i den svenska prostata
cancervården” som det står i motivationen 
om den 198 cm långe senior professorn. n
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Christers text i det 
hundrade numret blir 

också en länk tillbaka i tiden 
till ProLivNytts allra första år

ANDERS HANSSON l REDAKTÖR

I MITTEN AV JUNI ordnar Regionalt Cancercentrum (RCC) en videokonferens om prostata-
cancer vården under coronapandemin för representanter från de tre patientföreningarna i regionen. 
På hemsidan www.proliv.com kommer ProLiv Väst att publicera en sammanfattning av innehållet.

INTIMT GREPP I SISTA STUND
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INGEN SÅG NÄR INGE GICK
ProLiv Västs 25:e årsmöte 
liknade faktiskt inget annat. 
Lokalen var inte den tilltänkta, 
det vill säga Dalheimers 
Hus i Göteborg. Mötesplats 
var i stället ett antal  datorer 
runtom i cyber rymden. 
Lördagen den 28 mars 2020 
blev datum för det första 
alltigenom digitala årsmötet i 
föreningens historia.

ETT 20-TAL deltagare var 
samman kopplade för att 
med start klockan 11.00 följa 
förhandlingarna via mobilen. 
Verksamhets berättelsen 
presenterades, revisorerna 
godkände den finansiella 
hanteringen, budgeten för 
2020 drogs, med åtstramat 
innehåll för att förekomma 
verkningarna av ett kärvare 
ekonomiskt läge. En höjning av 

medlems avgiften för 2021 till 
250 kronor klubbades.

Alldeles oavsett utvecklingen 

av covid19 reduceras 
mötesnivån i verksamhets
planen för 2020 till två 
kvartals möten, mot tidigare 
vanligtvis fyra. Medlems
tidningen ProLivNytt som är 
en betydande utgifts post för 
föreningen minskar med en 
utgåva, från fyra till tre.

VIDARE VALDES ny styrelse, med 
ett par positions skiften efter 
fyra avgångar. Nya ledamöter 
är Jens Staberg och Irmelin 
Lindberg. Och ny ordförande, 
föreningens blott sjunde i 
ordningen sedan 1993, blir den 
i sammanhanget ovanligt unge 
Isaac Haasén. Han efterträder 
Inge Nilsson, som avtackades 
via mobiltelefon. 

Ingen såg alltså när Inge 
gick. Å andra sidan är han kvar 
som suppleant i styrelsen.

JENS STABERG, 78 år, kassör:
”Ekonom från 
Handels. Började 
springa olika 
lopp när jag 
var 67 vilket 
fick ett abrupt 
slut 2016 då 

jag fick diagnosen högrisk 
prostatacancer. Samlade mina 
barn och förberedde dem på 
allvar. Fick hormonbehandling 
och sedan strålbehandling efter 
egenremiss 2017. Mår idag bra 
och tar inga mediciner sedan 
maj 2019. Intresserad av allt 
och försöker komma igång med 
träning igen. Ser fram emot 
att delta aktivt i ProLivVäst för 
information om vår sjukdom och 
att vi talar med varandra.”

ISAAC HAASÉN, 32 år, ordförande: 
”Jag jobbar som 
regionchef för 
ett bolag som 
arbetar med 
social hållbarhet. 
Bor i Hjällbo. 
Jag tycker 

om att umgås med min familj 
och vänner, föredrar att vara 
utomhus och hitta på olika 
aktiviteter. Jag ser mycket 
fram emot det här året med att 
utveckla föreningen och vårt sätt 
att arbeta. Jag hoppas verkligen 
att vi tillsammans kan skapa 
något värdefullt för alla våra 
medlemmar, tillsammans gör vi 
skillnad!” 

IRMELIN LINDBERG, 63 år, ledamot: 
”Undersköterska. 
Bor på Hisingen, 
uppväxt i Linné 
i Göteborg. Är 
engagerad för att 
min make haft 
prostatacancer 

men nu är frisk. Min svärfar avled 
tyvärr av sin prostatacancer. 
Hobby är vår stora familj med 
sex söner och deras familjer, 
som än så länge innebär åtta 
barnbarn. Jag har också mitt 
tjejgäng som jag träffar en gång 
i månaden. Dansar gärna. Har 
arbetat på äldreboende, 
hemtjänst, Lundby sjukhus, 
Sahlgrenska, Östra sjukhuset, 
Mölndals sjukhus och nu på 
Sahlgrenska igen.”

NYA LEDAMÖTER  
I STYRELSEN

MÖTESINGÅNG. För första 
gången i världshistorien hölls 
ProLiv Västs möte i cyberrymden.
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På scenen gör Ann Hedlund tummen upp för sin 
förändrade arbetssituation. Från blygsamma fyra 
timmar i veckan har hon nu en halvtidstjänst 
inriktad på sexologisk rådgivning och vägledning. 

Ann har i en grupp till
sammans med läkare och 
sjuk sköterskor på flera sätt 
utvecklat sexolog tjänsten 
sedan Prostata cancer centrum 

(PCC) startade på Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset för lite 
mer än ett år sedan. 

Ett mål har varit att snabba 
upp informationen till 

patienten. Alla patienter som 
ska opereras får med sig hem 
en broschyr med kontakt
uppgifter och en uppmaning 
att skriva ner sina tankar 
och frågor innan samtal 
med sexolog. Den ökade 
tillgängligheten är en viktig 
del. Och redan när katetern 
tas efter operationen frågar 
kontakt sjuksköterskan om 

patienten vill ha ett telefon
samtal från sexologen. 

Hur har responsen från 
patienter varit? 

– Övervägande positiv! 
Till exempel sprutan för att 
få erektion, den första tanken 
är ju ”Katastrof, gör det inte 
ont?” Men det är mer en känsla 
i magen. Och sen efter att de 
stuckit sig: ”Det kändes ju 
inte!” 

ANN UPPSKATTAR att omkring 
90 procent av alla prostata
patienter vill träffa henne. 
Det vanligaste problemet är 
att de inte kan få ordning på 
sin erektion. Ann berättar 
att hon brukar kunna hjälpa 
patienterna. Ett exempel är 
just injektions sprutan, som 
kan vara bästa – eller enda – 
sättet att få erektion efter att 
ha genomgått operation där 
prostatan avlägsnats.

Hennes möten med 
patienterna har oftast ett 
handfast inslag kombinerat 
med information, säger hon. 
Innan sexolog tjänsten fanns, 
för tio år sedan, var det inga 
samtal. Då handlade det bara 
om hjälpmedel.

– När hustrun eller partnern 

är med så kan det bli samtal 
om relationen. Kommer 
mannen ensam är det mer 
en ”kvickfix” han vill ha och 
undrar vad jag kan hjälpa 
honom med.

Kan det vara generande att 
visa eller känns det naturligt?

– För mig känns det alltid 
naturligt. Men de flesta jag 
träffar tycker att det är mycket 
bra att få informationen.

ANN GÅR igenom vilka 
hjälpmedel som finns, hon 
visar både ”hårdvara” och 
i datorn. När det gäller 
erektions pump är det RFSU:s 
pump som hon visar. Den 
fungerar och gör jobbet, säger 
Ann. Det går att ta hem den en 
tid för att prova, så att man inte 
behöver köpa grisen i säcken, 
pumpen är ganska dyr. Man 
får då skriva på ett kontrakt 

för att få låna den (”så att vi får 
tillbaka den”). 

Hon visar också på 
alternativet med några olika 
typer av sprutor, handgripligt 
och konkret hur det fungerar.

Hur ser du på sexuella 
hjälpmedel, är de leksaker 
eller hjälpmedel?

– Leksaker är det som kan 
påverka ditt sinne, men riktiga 
hjälpmedel är de som gör 
något med din funktion, säger 
Ann.

Överlag handlar det mycket 
om vikten att avdramatisera 
och göra det lite lekfullt. Är 
glaset halvfullt eller halvtomt? 

– Det gäller att få patienten 
att acceptera sin situation. Som 
en man sa när han lämnade 
tillbaka pumpen: ”Den 
fungerade inte så bra för mig, 
men vi hade väldigt roligt.”

ANN HAR en önskan att sexuell 
rehabilitering skulle vara lite 
mer jämlik i vården mellan 
olika kliniker, det skiljer sig 
mycket i dag, säger hon.

– De som söker hjälp är äldre 
nu. Jag hade nyligen en patient 
som var 88 år.

BJÖRN LUNDELL 
ANDERS HANSSON

På skottdagen, precis innan coronan kopplat greppet, bjöd ProLiv Väst på talkshow med 
känsla av äkta tv-soffa och ämnet var sex och prostatacancer. Ett till synes omaka par, 
men här behandlat av gäster, intervjuare och experter med humor, glädje, frimodighet, 
närvaro, engagemang och kunskap. Med en känsla av just äkta talkshow.
I finalen kunde sexologen Ann Hedlund från Sahlgrenska Universitetssjukhuset berätta 
om hur synen på sexualitetens position inom prostatacancervården förändrats. Och när 
slutorden summerades av panelen glömdes inte en viktig detalj bort. Att det finns plats 
också för det alldeles vanliga äkta gosandet när det handlar om sex. 

Riktiga 
hjälp
medel 

är de som gör 
något med din 
funktion

SEXSNACK 
– SAMTALSÄMNE SOM KLIVER UT I LJUSET

SAMTALSPAR. Sexualrådgivaren Carina Jägervall och professor Ola Bratt som skrivit boken Sex, samliv 
och prostatacancer deltog i soffan vid talkshowen, ihop med paren Åsa & Kjell och Tarja & Leif från boken.
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Ann Hedlund.

Anders Hansson. Carina Jägervall.
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Våren med coronan
Plötsligt var den här, pandemin. Hur har den påverkat vården?

Färre diagnoser? Längre vänte
tider? Inställda behandlingar? 
Och vad händer sen? Professor 
Ola Bratt och överläkare 
Ingela Franck Lissbrant 
från Prostata cancer centrum 
på Sahlgrenska 
summerar läget 
inför sommaren.

– I mars och 
april drog vi i 
nödbromsen, 
eftersom mycket 
talade för en stor 
våg av corona
infekterade. Syftet var dels att 
minimera smitt spridning, dels 
att prioritera de begränsade 
sjukvårds resurserna. Nu har 
det visat sig att den befarade 
tsunamin ”bara” blev en stor 
flodvåg och att vi kommer att 
behöva anpassa sjukvården 
troligen långt in på nästa år. 
Därför öppnar vi nu successivt 
upp igen, så att de flesta utreds 
och behandlas som vanligt 
– men alltid efter individuell 
bedömning, sammanfattar 
Ola Bratt.

BETRÄFFANDE PROVTAGNING och 
diagnostik gjordes en kraftig 
inbromsning i mars–april, 
men från maj utreds de flesta 
som vanligt igen. Dock avråds 
fortfarande från PSAtestning 
av män utan tecken på 
misstanke om prostatacancer. 

Merparten av patienterna 

i aktiv monitorering har fått 
enbart telefon kontakt, men 
för de allra flesta är risken 
ytterst liten för att utebliven 
”fysisk” kontroll under våren 
och sommaren ska leda till att 

deras cancer blir 
obotlig. De med 
hög risk för att ha 
en allvarlig cancer 
har följts upp mer 
aktivt. 

ENSTAKA OPERATIONER 
har blivit strukna, 

flera av dem för att patienten 
blivit sjuk. Nu är det bara 
några få veckors väntetid, 
vilket i och för sig kan ändras 
över en natt. En del män har 
fått vänta på att komma igång 
med strålbehandling, men nu 
börjar även den återgå till det 
normala. 

– Vi har 
varit obenägna 
att påbörja 
behandling med 
docetaxel, eftersom 
cytostatika ökar 
känsligheten 
för infektioner. 
Många patienter har därför 
fått behandling med Xtandi 
eller Zytiga i stället – vilket för 
det mesta går lika bra. Från 
mars fram till nu har långtids
behandling med bikalutamid 
inte satts in, eftersom före
byggande strålning mot bröst

vävnaden inte kunnat ges. Men 
nu kör vi igång igen, meddelar 
Ingela Franck Lissbrant.

EN MYCKET stor andel av patient
kontakterna har skötts per 
telefon, nu kommer allt fler till 
fysiska besök. Ola Bratt:

– Vi är mycket noga med 
att personal med symtom som 
skulle kunna bero på covid19, 
även till exempel lätt hosta, ska 
stanna hemma och virustestas. 
Det gör att sjuk frånvaron 
ibland varit och är stor. 
Dessutom har en del personal 
förflyttats till avdelningar där 
de corona sjuka vårdas. Klart 
högre belastning således, men 
totalt sett ingen katastrof inom 
urologin i regionen. 

Hur lång tid tar det att vara 
tillbaka på den tidigare nivån 

gällande ledtider 
och behandling?

– Detta är helt 
oklart. Just nu, 
vid månadsskiftet 
maj–juni, är 
det en långsam 
minskning, 
men samtidigt 

öppnar samhället upp vilket 
kan ge en ökning av smitt
spridningen. Och vi måste 
vara beredda på en ny våg 
nästa vinter. Coronavirus är i 
allmänhet mest spridda under 
vinterhalvåret.

ANDERS HANSSON

I denna unika sommartid ...

M in 77:e sommar är 
här. Kanske blir det 
min sista. I snart 16 år 
har jag levt med min 

cancer och visst har den delvis satt sin prägel på 
mitt liv, i negativ men också i positiv mening.

Efter att ha fått privilegiet att åtnjuta den bästa 
vård som samhället kunnat erbjuda har jag nu 
nått fram till en situation där cellgifter är den 
enda behandling som återstår, cellgifter som 
är avsedda att skjuta fram det ofrånkomliga 
ytterligare en tid framöver.

Min sommar skulle ha handlat om kärleksfull 
samvaro med fru, barn och barnbarn, med 
fisketurer på sjö och hav långt uppe i Norges 
så gott som oförstörda farvatten. Sommaren 
skulle kanske ha blivit den skönaste hittills i livet 
eftersom man uppskattar tillvaron mer intensivt 
ju längre man har levt och lärt sig att ta tillvara 
på tingen, stora som små.

Plötsligt insåg jag att det kommer att 
stanna vid en dröm och sakta men 
säkert måste jag tänka över hela min 
livs situation, som i första hand handlar 
om att hantera den cellgifts behandling 
som kommer att pågå fram till mid
sommar. Min onkolog läkare har, 
utan omsvep, berättat för mig att jag 
tillhör högrisk gruppen när det gäller 
Covid19 och att jag inte kommer att 
överleva en eventuell smitta.

Med sådan vetskap följer många och intensiva 
tankar på hur jag bäst ska hantera denna 
mardröm. Eftersom jag är en sedan barnsben 
mycket social individ blir omställningen till 
total isolering under obestämd tid extra svår 
samtidigt som jag nu har fått en unik möjlighet 
att lära känna mig själv på ett nytt, omdanande 
och insiktsfullt sätt.

Även på det globala planet finns det så oerhört 
mycket att lära i detta. Nu har vi en aldrig 
tidigare skådad möjlighet att dra lärdom av 
följderna av den pandemi som i grunden har fått 
mänskligheten att tänka och handla i helt nya 
banor. 

Vi har redan sett positiva konsekvenser i form 
av renare luft och vatten, förändrad syn på hur vi 
måste umgås i framtiden, hur vi ska ta oss från 
punkt A till punkt B utan att förstöra miljön, 
hur vi ska vara räddare om varandra och hur 
vi ska bära oss åt för att delvis återgå till det 

samhälle som en gång byggdes av tidigare 
generationer.

Trots allt kommer min sommar 
bli unik och jag är beredd att ta 
emot den med öppna armar.

Christer von Zweigbergk

Fotnot: Christer von Zweigbergk är 
medlem i ProLiv Väst. Hösten 2015 
gjorde han en musikalisk ståuppshow 
om sin sjukdom vilket han berättade 
om i ProLivNytt PLN nr 83.

PROLIV VÄST FÅR MERA LUFT I NY POSITION PÅ NÄTET
ProLiv Västs hemsida har under våren uppdaterats och nu flyttats till en ny bättre plats 
på nätet. Därmed ska den också bli enklare att hantera. Hemsidan kommer efter flytten 
att använda webbpubliceringssystemet Umbraco. Förändringen berör alla landets 
föreningar vars hemsida är knuten till Prostatacancerförbundet. ProLiv Väst har tagits ut 
att bli bland de första att genomföra moderniseringen, som för våra medlemmar förutom 
förbättrad funktion också innebär ett renare och luftigare utseende på sidan. 

nMEDLEMSBREV
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HÄR ÄR CAPRINS NYA STYRELSE
... som valdes 7 mars 2020:  Bo Crivall, 
Bert Werneman, ordförande Bo Kjellström, 
Anders Eidergård, Håkan Svensson, 

Christer Hammarsten, Bengt-Åke Karlsson, 
Eric Svensson, Conny Nielsen och Sven-
Eric Carlsson.

Patientföreningen CaPriN 
bildades år 2004 och har nu 
över 500 medlemmar från 
hela Halland. Till årsmötet 
2020 den 7 mars i Laxbutiken 
Heberg samlades 65 deltagare 
från hela länet.

Mötet inleddes av vår 
ordförande Bo Kjellström, 
som hälsade alla välkomna. Vi 
höll tillsammans en tyst minut 
som inledning för att hedra 
de medlemmar som avlidit 
under det gångna året. Till 
ordförande för mötet valdes 
Rolf Johansson, som utan 

problem styrde oss genom 
årsmötesförhandlingarna med 
tillhörande val.

Efter mötets avslutande 
avtackades:

Lars Nilsson och Lars-Åke 
Walther för deras arbete i 
styrelsen. Jan-Erik Bengtsson 
för sitt långvariga arbete 
som revisor. Anna-Stina 
Karlsson för lott försäljar
förmågan tillsammans med 
sin man Lennart. Dessutom 
Anita Abrahamsson som 

inte närvarade. Hon avtackas 
senare för sitt arbete i styrelsen.

Efter mötet återstod bara 
att ge sig i kast med en delikat 
laxtallrik med kaffe och kaka 
som efterrätt. Under måltiden 
underhöll trubaduren Johnny 
Johansson från Väröbacka med 
skön musik och sång. Han 
skänkte sitt gage till föreningen 
och blev också medlem i 
CaPriN. Stort TACK till 
Johnny Johansson!

CONNY NIELSEN

Många  
att tacka 
på gott
årsmöte

MÄSSANDE SENIORER 
NÅDDES I VARBERG
Den populära seniormässan i 
Varberg arrangerades den 26 
februari i år för tolfte gången. 
Antalet besökare var något färre, 
2 208 personer, jämfört med 
rekordåret 2019 som hade 2 478 
besökande.

CaPriN deltog med en monter 
på tre x två meter, nu för tionde 
året i rad. Vi ser detta som ett 
väldigt bra arrangemang, där vi 
kan nå vår ”målgrupp”, eftersom 
mässan i första hand riktar sig 
till personer som är 55+. Inträdet 
var 80 kronor. Entréavgiften bjöd 
vi våra CaPriN-medlemmar på 
som vanligt.

Andreas Weise var det 
musikaliska dragplåstret på 

årets mässa och han hade två 
bejublade framträdanden. På 
scenen fanns även Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot 
(L). Hon pratade bland annat om 
åldersdiskriminering och frågor 
kring äldres villkor.

På mässan sålde vi Sverige-

lotter med mera för över 11 000 
kronor. Jag vill passa på att 
tacka alla närvarande som hade 
möjlighet att bemanna och 
deltaga i vår monter och hoppas 
att våra medlemmar uppskattade 
det fria deltagandet.

SVEN-ERIC CARLSSON

VÄLFYLLDA LÅNG-
BORD I LAXBUTIKEN.

LIVLIGA SAMTAL 
VID MÄSSBORDET.

Har du problem med urinläckage?  

Urinpåsar och urindroppsamlare 
kan vara precis det du letar efter.

Beställ dina gratis prover via 
telefon: 0300-33256 eller 
maila till: se@coloplast.com



FYRA FÅR FÖRKOVRA SIG
För stöd och uppmuntran har ProLiv Väst 
under våren delat ut 200 000 kronor i bidrag till 
lokal forskning kring behandling av prostata
cancer. Summan har fördelats på fyra aktiva 
forskare, med varierande ämnen att studera. 
Ansökningarna har bedömts av ett forsknings råd 

med fem specialist läkare från regionen: Ingela 
Frank Lissbrant, Johan Stranne, Jon Kindblom, 
Lars Ny och Ola Bratt. Senast ProLiv Väst 
delade ut forsknings bidrag var 2016, då Rebecka 
Arnsrud Godtman och Andreas Josefsson delade 
på bidrags summan.

CHARLOTTE ALVERBRATT, 33, 
ST-läkare i onkologi 
på Sahlgrenska 
Universitets-
sjukhuset (SU). 
Bidrag: 40 000 
kronor för Tidsstudie 
Patient översikt 
Prostata cancer. 
Studien jämför 
effektiviteten mellan 
PPC med det upphandlade 
journal systemet i regionen gällande tidsåtgång och 
kvalitet.
”Jag kommer ifrån Sigtuna utanför Stockholm. 
Studerade till läkare på Karolinska Institutet, gjorde 
AT inom NU-sjukvården i Trollhättan/Uddevalla 
och sen förde kärleken mig till Göteborg. I juni blir 
jag färdig specialis tläkare i onkologi med inriktning 
prostata cancer. Bedriver forskning om avancerad 
prostata cancer som jag tycker är ett oerhört 
intressant fält.”

ÅSA JELLVERT, 52, 
specialist i onkologi, 
överläkare vid NU-
sjukvården.
Bidrag: 50 000 
kronor för studie 
om Prediktion av 
behandlings effekt 
för cytostatika vid 
prostata cancer. 
”Uppväxt i Örebro, 
hamnade efter sjuk-
sköterske examen i Uppsala 1988 så småningom 
på västkusten och gick läkar linjen i Göteborg 
med examen 1998. Jag har främst arbetat med 
njurcancer och prostata cancer, de första 10 åren 
vid Jubileums kliniken vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset. I mitt aktuella projekt ska jag beskriva 
förändringar som uppstår i tumörcellerna under 
behandling med cytostatika vid kastrations resistent 
prostata cancer och relatera dessa förändringar till 
grad av respons på behandling.”

KARIN BRAIDE, 61, 
kombinerad specialist 
inom urologi och 
onkologi vid SU.
Bidrag: 60 000 
kronor för studie 
om Behandlings -
optimering av 
post operativ strål-
behandling.
"Född i Väster botten, från 
mitten av 60-talet uppväxt 
i Väst sverige. Efter gymnasium 
i Alingsås flyttade jag till Italien där jag också 
påbörjade mina medicin studier. Tillbaka i Göteborg 
fortsatte studierna till läkar examen 1986. Min 
dubbel specialitet har fått mig intresserad av post-
operativ strål behandling efter prostatektomi för 
cancer och med detta ämne skall jag disputera 
tidigt i höst. Mina huvud frågor handlar om det 
praktiska genom förandet av strål behandlingen och 
om före komst, och kart läggning, av biverkningar.”

KATARINA KOSS MODIG, 
47, över läkare inom 
urologi vid Prostata-
cancer centrum.
Bidrag: 50 000 
kronor för studie av 
Inkontinens efter 
radikal prostatektomi.
”Jag bor med min 
familj i Halmstad, där 
jag gick ut gymnasiet. 
Läkarexamen vid Karolinska 
Institutet i Stockholm. Återvände efter AT-tjänst i 
Karlstad till Halmstad för utbildning till allmän kirurg. 
Sedan snart fem år arbetar jag vid Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset, i dag som över läkare inom 
urologi. Att det ska bli så bra som möjligt för 
patienten ser jag som det viktigaste målet i min 
läkar gärning. Har därför valt att forska på vad det 
är som gör att vissa av patienterna drabbas av 
urin läckage medan andra klarar sig utan denna så 
besvärande biverkan.”
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