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Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens
verksamhet 2007.
STYRELSE
Efter årsmötet den 23 april och styrelsens konstituering den 26 april har styrelsen haft
följande sammansättning.
Funktion

Namn

Telefon

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemsansvarig och
-medlemsregistrator
Ansvarig för marknadsföring och IT

Bernt Gröön
Göran Fransson
Leif Dellmo
Åke Hedin

0470-170 47
0470-107 56
0470-209 14
0470-614 08

Owe Nilsson

0470-818 05

Thomas Lindström

0474-306 79

Ersättare i styrelsen

Sven Johansson
Åke Amurén
Börje Rundqvist

Avlidit under året
0470-632 19
0470-808 00

Adjungerade ledamöter

Gunnar Hagberg,
Inga-Britt Palmqvist,
Christina Ross-Nyberg,

Överläkare
Uroterapeut, kirurgkliniken i Växjö
Uroterapeut, kirurgkliniken i Växjö
(fr.o.m. den 27 november 2007)
Sjuksköterska, onkologkliniken i Växjö
Ansvarig för anhöriggruppen

Heléne Köhler,
Ingalill Amurén,

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden. Vid sammanträdet den 15 augusti
medverkade förbundsordförande Lars G. Eliason och hans hustru Barbro.
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisorer och ersättare

Olle Termén och Mats Högström. Ersättare Staffan Haaker

Valberedning

Eje Erngård (sammankallande), Kurt Möller och Bo Nilsson
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FÖRENINGENS STÖDPERSONER
Till föreningens stödpersoner kan medlemmar och anhöriga, men även personer som inte är
medlemmar, vända sig för att få del av bl.a. stödpersonernas erfarenheter av sin sjukdom och
genomgången behandling. Stödpersonerna har tystnadsplikt.
Namn

Telefon

Genomgången behandling

Bernt Gröön
Leif Dellmo

0470-170 47
0470-209 14

Thomas Lindström

0474-306 79

Åke Hedin

0470-614 08

Rune Nielsen
Owe Nilsson
Rune Liljenrud

0372-107 82
0470-818 05
0472-715 25

Yttre strålbehandling
Inre strålbehandling – brachyterapi
med seeds
Hormonbehandling,
cytostatikabehandling
Inre strålbehandling - brachyterapi
med seeds
Yttre strålbehandling
Operation
Hormonbehandling

Stödpersonerna har under året fått motta ett stort antal samtal från män som drabbats av
prostatacancer. Vår bedömning är verksamheten är mycket uppskattad av såväl dem som tagit
kontakt med stödpersonerna som sjukvården.
ANHÖRIGGRUPP
Sedan september 2007 har föreningen organiserat en anhöriggrupp, som under året genomfört
två träffar, den 22 oktober och 10 december. Vid träffen i oktober deltog fem kvinnor och i
december 11 kvinnor. Anhöriggruppen har således fått en flygande start.
Ansvarig för och ledare av anhöriggruppen är Ingalill Amurén, telefon 0470-632 19.
Intresserade kan kontakta henne för information om och anmälan om deltagande i gruppen.
INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH MEDLEMSUTVECKLING
Skriftlig inbjudan till föreningens aktiviteter har inför varje tillfälle sänts till medlemmar och
anhöriga.
Prostatacancerförbundets tidning ”Prostata-nytt”, som utkommer med fyra nummer per år,
tilldelas medlemmar och viss sjukvårdspersonal utan kostnad.
Den 1 januari hade föreningen 95 medlemmar och 24 anhöriga. Vid utgången av året var
medlemsantalet 202 och antalet anhöriga 36. Vi har således mer än fördubblat medlemsantalet
på ett år. Ett framgångsrikt år - även om målsättningen 250 medlemmar inte uppnåddes.
INFORMATION OM PROSTATACANCER
Föreningen har under året genomfört fyra föreläsningar om prostatacancer. Föreläsningarna
har skett i samverkan med de båda läkemedelsbolagen Astra Zeneca och sanofi-aventis. Utan
deras stöd, ekonomiskt och på annat sätt, hade föreningen inte kunnat genomföra så
kvalificerade föreläsningar.
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Föreläsning i Växjö den 15 februari
Professor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, var inbjuden av
föreningen att på Palladium i Växjö den 15 februari föreläsa om ”Prostatacancer – en
översikt och en uppdatering 2007”. Föreläsningen besöktes av drygt 140 personer.
Årsmöte med föreläsning den 23 april
Den 23 april avhölls föreningens årsmöte på Palladium i Växjö. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse, revisorer och valberedning genomfördes.
Efter förhandlingarna föreläste överläkare Bengt Johansson, onkolog vid
Universitetssjukhuset i Örebro, om ”Prostatacancer – komplikationer vid olika
behandlingar”. Årsmötet och föreläsningen besöktes av 90 personer. Ett 15-tal frågor om
prostatacancer besvarades av föreläsaren.
Föreläsning i Växjö den 12 september
Föreningen hade bjudit in professor Anders Widmark, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,
att på Palladium i Växjö den 12 september föreläsa om ”Strål- och cytostatikabehandling av
prostatacancer”. Föreläsningen besöktes av 110 personer. Ett 15-tal frågor besvarades av
föreläsaren.
Föreläsning i Växjö den 19 november
Till årets sista föreläsning den 19 november på Mat&Dryck i Växjö hade föreningen inbjudit
överläkare Bengt Johansson, onkolog vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han informerade
om ”Vad är brachyterapi? Användning vid prostatacancer”. Föreläsningen besöktes av 110
personer. Ett tjugotal frågor besvarades av föreläsaren.
____________
De fyra föreläsningarna besöktes sammantaget av drygt 450 personer, varav många kvinnor.
Samtliga föreläsningar har hållit en hög kvalitativ nivå. Aktiviteten hos åhörarna har varit hög
genom att många skriftliga och muntliga frågor ställts till föreläsarna. Just möjligheten att
ställa frågor och få svar på dessa har varit mycket uppskattad.
REPRESENTATION
Sekreteraren deltog i Landstingets vuxenutskotts sammanträde den 9 maj för att dels
informera om föreningens verksamhet, dels lämna förslag till förbättringar inom
prostatacancervården. Vid mötet deltog även överläkare Fredrik Liedberg, Centrallasarettet i
Växjö, som informerade utskottet om sina förslag att utveckla urologin i länet.
Sekreteraren deltog som ombud vid Prostatacancerförbundets årsmöte i Västerås den 21-22
april.
UTBILDNING
Sex av föreningens stödpersoner deltog i fortbildning arrangerad av Universitetssjukhuset i
Lund den 5 februari.
Ordföranden och sekreteraren deltog i BIPP-projektets möte i Lund den 10 december.
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MARKNADSFÖRING
Inför varje föreläsning har inbjudan sänts till, förutom till medlemmar och anhöriga,
vårdcentraler, kirurg- och onkologkliniker, privata kirurger, landstingspolitiker samt i några
fall till myndigheter och större företag.
Annonsering i Smålandsposten och Smålänningen har skett vid två tillfällen inför varje
föreläsning. Pressmeddelanden om föreningens öppna möten och PR-aktiviteter har sänts till
länstidningarna, lokalradion, Smålandsnytt och TV 4 Sydost.
En ny affisch om föreningen och dess kontaktpersoner har sänts till vårdcentraler, kirurg- och
onkologkliniker samt till privata kirurger.
Med stöd av Astra Zeneca och sanofi-aventis genomförde föreningen i början av året en
annonskampanj om prostatacancer. Temat var ”Fem frågor till män över 50”. Annonsen var
införd i Smålandsposten och Smålänningen vid åtta tillfällen.
Till samtliga begravningsbyråer i länet har ett brev sänts med en begäran om att föreningen
blir upptagen på byråernas förteckningar över fonder till vilka gåvor kan skänkas i samband
med begravningar.
Föreningen har i brev erbjudit länets PRO-, SPRF-, SPF-föreningar samt Rotaryklubbar
information om prostatacancer och föreningens verksamhet.
Under juni månad medverkade föreningen i en marknadsundersökning om prostatacancer.
Enkätunderlaget delgavs samtliga medlemmar i föreningen.
Ordföranden informerade om prostatacancer och föreningen hos PRO i Alvesta den 10
januari, Rotary i Alvesta den 19 mars, Rotary i Älmhult den 26 mars och Rotary AlvestaAllbo den 13 september. Ordföranden medverkade även vid patientföreningens ProClub Möre
öppna möte i Kalmar den 22 oktober.
Sekreteraren var inbjuden till Vänsterpartiets landstingsgrupps möte den 13 april för att
informera om föreningen, men även lämna synpunkter på prostatacancervården i länet.
Den 15 september stod styrelseledamöterna på Storgatan i Växjö och delade ut
informationsmaterial om prostatacancer och vår förening samt sålde Blå band-nålen.
Föreningen medverkade under september månad i Prostatcancerförbundets PR-aktivitet
”Golfprojektet”. Aktiviteten uppmärksammades av Smålandsposten i ett reportage den 5
september.
FÖRSÄLJNING AV BLÅ BAND-NÅLAR
Det blå bandet är den internationella symbolen för kampen mot prostatacancer. Föreningen
har under årets sålt ca 330 nålar. Hälften av intäkterna från försäljningen tillfaller
Cancerfonden.
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EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Intäkterna under året
uppgick till SEK 207.043:46 och kostnaderna till SEK 156.143:- Kapitalbehållningen vid
årets ingång var SEK 44.336:72 och vid utgången av året SEK 95.237:18.
Ekonomin har således utvecklats mycket positivt under verksamhetsåret.
BIDRAG OCH STÖD
Föreningens verksamhet under året har möjliggjorts tack vare bidrag från de båda
läkemedelsbolagen Astra Zeneca och sanofi-aventis. Samarbetet med och stödet från
läkemedelsindustrin har genomförts i enlighet med Läkemedelsindustriföreningens etiska
riktlinjer. Ekonomiskt stöd har även erhållits av Landstinget Kronoberg och Swedbank i
Växjö. Därutöver har föreningen fått motta gåvor av enskilda personer.
Även lokala företag, såsom Lindström Information, Veab, Corporate Express, Visma SPCS
AB, Johansfors Glasbruk och Företagarna i Växjö har på olika sätt stöttat föreningen.
SLUTORD
Föreningen har under sin tvååriga verksamhet haft en mycket stark utveckling.
Medlemsantalet har under 2007 ökat från 95 till 202, en ökning med 114%. Målsättningen var
emellertid något högre, den var satt till 250 medlemmar.
Våra öppna möten med föreläsningar har varit mycket uppskattade. Drygt 450 personer har
deltagit i dessa, varav en stor andel kvinnor. Föreläsningarna har hållit en hög kvalitet och
föreläsarna har villigt ställt upp och svarat på åhörarnas många frågor.
Starten av anhöriggruppen, under senare delen av året, har varit mycket framgångsrik. Den
var efterlängtad av många kvinnor, som nu fått ett forum där de kan träffas, byta erfarenheter
och stödja varandra.
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort och varmt tack till medlemmar, anhöriga,
sjukvården, privata företag, föreningar och andra som på olika sätt bidragit till den mycket
positiva utveckling som föreningen haft under 2007.
Växjö den 4 februari 2008
Bernt Gröön
Ordförande

Göran Fransson
Vice ordförande

Leif Dellmo
Sekreterare

Åke Hedin
Kassör

Thomas Lindström
Ansvarig för marknadsföring och IT

Owe Nilsson
Medlemsansvarig och -registrator

Åke Amurén
Ersättare
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Ekonomisk redovisning 2007
Kapitalbehållning den 1 januari 2007

44.336:72

Intäkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Landstingsbidrag
Gåvor
Försäljning av Blå band-nålar
Medlemsavgifter
Bidrag till marknadsföring (läkemedelbolag)
Bidrag till medlems- och öppna möten
(läkemedelsbolag)
Bidrag till trycksaker och porto
Övriga intäkter inklusive räntor

Summa intäkter

6.000:20.039:50
6.600:26.600:83.194:54.561:60
7.348:2.700:36
207.043:46

Kostnader
•
•
•
•
•

Marknadsföring av föreläsningar m.m.
Medlemsmöten och sammanträden
Kontorsmateriel, trycksaker, porto m.m.
Redovisning till Cancerfonden för sålda
Blå band-nålar
Övriga kostnader

Summa kostnader
Kapitalbehållning den 31 december 2007

Verksamhetsplan 2008

76.140:57.730:10.835:8.960:2.478:156.143:95.237:18
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Målsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verka för upptäckt av prostatacancer i tid för botande behandling med sikte på
patientens livskvalitet
Verka för att tillräckliga resurser finns hos sjukvården för diagnostik, behandling,
rehabilitering och eftervård av patienter med prostatacancer
Sprida kunskap om behandlingsmetoder och biverkningar vid prostatacancer samt
informera och stödja medlemmarna och deras anhöriga bl.a. genom att arrangera
öppna möten med föreläsningar om prostatacancer
Fortsätta med och utveckla anhöriggruppen
Fortbildning av styrelseledamöter och stödpersoner
Medverka i nationell och regional kampanj om prostatacancer
Informera medlemmar i bl.a. pensionärsföreningar och Rotaryklubbar i Kronobergs
län om föreningens verksamhet och prostatacancer.
Överläggningar med företrädare för Landstinget Kronoberg
Öka medlemsantalet till 300.

Budget 2008
Intäkter
Landstingsbidrag
Gåvor
Medlemsavgifter
Informationsseminarier (stöd av läkemedelsbolag)
• Försäljning av Blå band-nålar
• Övriga intäkter
Summa intäkter
•
•
•
•

40.500 kr.
25.000 kr.
38.000 kr
110.000 kr
7.000 kr
4.500 kr
225.000 kr

Kostnader
•
•
•
•
•

•

Marknadsföring
Öppna möten och sammanträdeskostnader
Kontorsmateriel, trycksaker, porto m.m.
Redovisning av sålda Blå band-nålar
Övriga kostnader
Summa kostnader

70.000 kr
65.000 kr
20.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
165.000 kr
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