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Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsen för Prostatacancerföreningen Norrsken (Pcf Norrsken i dagligt tal) får härmed avge följande 

berättelse för verksamhetsåret 2016, som var föreningens 9:onde verksamhetsår. 

ProPsa Norrsken bildades 2007 och namnändrades till Prostatacancerföreningen Norrsken den 1 

januari 2014. 

STYRELSE mm 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande  Jan Erik Nilsson 

Vice ordförande Leif Näckholm 

Sekreterare  Bo Gunnar Ledin 

Kassör  Ulf Paulusson 

Ledamot  Sune Isaksson 

Ledamot  Anders Hjortenklev 

Ledamot  Göte Henriksson 

Suppleant  Bengt Edelsvärd,  Håkan Olsson 

Revisor  Donald Ericsson  

Revisor  Stefan Hult 

Revisorsuppleant Nils Lindbergh 

Firmatecknare  Jan Erik Nilsson och Victoria Burman var för sig. 

Valberedning Sixten Öqvist, sammankallande Luleå, Martin Johansson Boden och en 

vakant 

Webbmaster    Jan Erik Nilsson 

Föreningssupport medlemssystem  Jan Erik Nilsson  



REPRESENTATION 

Prostatcancerförbundets styrelse   Leif Näckholm 

HSO Län styrelse    Jan Erik Nilsson 

HSO Län ordförande möten   Jan Erik Nilsson 

Patientrådet Sunderby Sjukhus  Jan Erik Nilsson 

Regionala Cancercentra (RCC)  Leif Näckholm 

Prostatacancerförbundets läkemedelsutskott Leif Näckholm 

Kvalitetsregister ansvarig   Leif Näckholm 

Mediansvarig i fallande ordning Leif Näckholm, Jan Erik Nilsson, Håkan 

Olsson, Bo-Gunnar Ledin 

FÖRENINGSDATA 

Föreningens organisationsnummer  802435-8346 

Föreningens bankgirokonto   729-1438 

Föreningens plusgirokonto   30 49 92-1 

Antal medlemmar 2016-12-31  571 

Antal medlemmar 2015-12-31  509 

Antal medlemmar 2014-12-31  347 

Antal medlemmar 2013-12-31  234 

Antal medlemmar 2012-12-31  224 

Antal medlemmar 2011-12-31  213 

Antal medlemmar 2010-12-31  177 

Antal medlemmar 2009-12-31  109 

Antal medlemmar 2008-12-31  73 

Antal medlemmar 2007-12-31  30 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 150 kr sedan 2007. 

Föreningen kan nu summera sitt nionde verksamhetsår. Ett år där vi kan redovisa både bra och lyckade 

aktiviteter. 



Från styrelsen har vi ambitionen att leva upp till en förening för hela länet. Det har inte varit lätt att 

klara en sådan uppgift på ett bra sätt eftersom vi har en begränsad ekonomi och ett stort 

upptagningsområde. 

Kiruna har nu blivit en egen förening under Pcf Norrsken och sköter om Kiruna och Pajala. 

Se bilaga 1. 

Möten och aktiviteter 

Årsmötet 

Årsmötet höll i Luleå den 22 april i Landstingshuset. Ca 20 medlemmar var närvarande varav. 

Ordförande under årsmötet var Glenn Berggård. 

 

Bo-Gunnar Ledin och Glenn Berggård  Årsmötets deltagare 

 

Öppna informationsmöten 

Luleå 

 

Tomas Axelsson Jansen   Åhörare 



  

 
Maria Lander 

 

Öppet möte om prostatacancer hölls i Luleå efter årsmötet. Det började med att 

Thomas Axelsson berättade om Janssens prostatacancerregister, Icope. Ett register 

med många mjuka frågor. 

Därefter tog överläkare Maria Lander över. Hennes anförande hette 

” Prostatacancer-från slägga till fingertoppskänsla ”.  

En mycket uppskattad föreläsning. 

 

 Lannavaara 

I början av juni hade Pcf Norrskens Kirunaklubb ett öppet möte. Urolog Ulf Österman höll i föredraget. 

Ett tjugotal personer deltog. Efter föredraget bjöds på fika. 

Se mer i Pcf Kirunas verksamhetsplan. Bilaga 4  

 

Blackis Svartöstaden 

26 november informerade jag och Leif om Prostatacancer för Hembygdsföreningen i Svartöstaden. Var 

ett 20 tal medlemmar närvarande som uppskattade föredraget. Några nya medlemmar blev det också. 

 

 

 



Regionmöte 

De fyra nordligaste länen hade en sammankomst i Stockholm över dagen. Det var Pcf Norrsken, 

Guldgubben, Betula, Jämtgubben och Träpatronerna. Vi tog upp några ämnen bland annat hemsidan 

för föreningarna. En mycket lyckad träff. 

 

Aktiviteter i klubbarna 

Alla medlemmar är välkomna till våra klubbmöten runt om i länet. 

Gällivare klubben. 

Kontaktperson för Gällivare klubben är Bo Lindberg. 073-045 23 46, Bo.guld@telia.com 

Tyvärr var uppslutningen inte bra till Snackkafferna i Gällivare varför de sista under året har ställts in. 

 

Kiruna klubben 

Har möten varje onsdag med kaffe och dopp mellan 14.00-17.00.  Inte i juni, juli och augusti. Till det 

kommer grillkvällar och julmiddag. 

Var utanför Coop och värvade medlemmar under en vecka i februari, mars, april och maj. De delade 

ut foldrar och informerade om prostatacancer.  

I Kiruna är Håkan Olsson, 070–5782810, laxforsen48@hotmail.com eldsjäl. 

Den 20 maj anordnades en grillkväll tillsammans med Hörselfrämjandet. Även BRO:s medlemmar i 

Kiruna var inbjudna. 

Klubben deltog också i år i Kiruna Festivalen den 27-28 juni. De hade två varav ett tält användes för att 

bjuda medlemmar och andra på fika och ett där de stod och höll information till intresserade. De hade 

också ett lotteri som drog in personer till tältet. Dessutom var Ulf Österman, Urolog i Kiruna Sjukhus 

där. 

4–6 juli deltog de i Pajala Marknad. 

Kiruna klubben har haft 9 caféträffar. 

 

Boden Klubben. 

Torsdagen den 30 januari var Föreningen tillsammans med Boden Klubben i Galleria Enter och 

informerade om prostatacancer samt drog in medel till föreningen. 
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21 april hade vi grill lunch på Gruvberget. Vi var 16 personer som grillade och efter det drack vi kaffe 

med kaka inne i Gruvbergs stugan. Vi hade också tur med vädret. Det var enda dagen som det inte 

blåste eller snöade denna vecka utan solen sken och det var vindstilla. 

 

I slutet av augusti, 29–31, medverkade vi i Bodens Skördefest och Miljömarknad. En lyckad marknad 

där vi fick fler medlemmar. 19 november bakade åtta personer mjukkakor i Sävast bagarstuga.  

Den 15 augusti hade vi trav lunch. Vi var 12 personer som åt och spelade på travet. 

Dessutom har vi haft 8 stycken torsdagsträffar.  

Vi hade också en jultallrik till våra medlemmar i Boden den 13 december. Var ca 30 personer. 

 

Luleå Klubben 

Klubben har sina träffar den första onsdagen i varje månad klockan 18.00. Platsen de träffas på är 

Föreningarnas Hus, Storgatan 13. De har också försökt med att vara i andra fik för att försöka öka 

deltagarna i mötet. Den 22 maj var det kill- kväll på Sensia. Leif Näckholm var där och informerade om 

prostatacancer samt sålde pins och mustascher. Behållningen från Sensia den kvällen skänks till Pcf 

Norrsken. 

Luleåklubben har haft 6 kafé möten.  

 

Övrig information. 

17 april höll ordföranden en information för neuropati föreningen. Det var ca 20 damer och 2 herrar 

närvarande. 

2 juli var vi på Kalix Marknad. 

Ica Supermarket har sålt pins åt oss. 

 



Mässor 

Pajala marknad 6-8 juli fick också besök av klubben. 

I två dagar, 23-25 augusti var vi på Bodens Skördemarknad och informerade om prostatacancer.  

Kiruna marknad besökte vi också och informerade om sjukdomen. 

Sunderby Sjukhus 

Ordförande medverkar i Sunderby Sjukhus patientråd. Information om Boden-Luleå sjukvård. Stora 
ombyggnationer stunder. Akuten skall bl.a. byggas om. 

Landstinget 

 Ordförande och vice ordförande deltog i Cancerrehabilitering den 28 november. 

 

RCC, Regionalt CancerCenter. 

RCC har grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Enligt 

socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande 

cancervårdens utformning och utveckling.” Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och 

närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ. 

Leif Näckholm är vald som ordinarie ledamot till Patientrådet för att representera 

prostatacancerdrabbade inom RCC Norr. 

Under året har Leif deltagit i fyra möten. 

Leif är även invald i arbetsgruppen prostatacancer. De har haft tre möten som har resulterat i 

förbättrad vård i Landstingen i Norr. 

Bland annat förkorta tiden mellan diagnos och behandling från 170 dagar till 60 dagar. Och 

rekommendationer för remissförfarande vid förhöjda PSA värden. 

 

Lyftet 

Tre stycken har dessutom genomgått en utbildning som Prostatacancerförbundet hållit i. Utbildningen 

kallas Lyftet. En dag var i Umeå och en dag i Sundsvall. 

 

Ekonomi och medlemsantal. 

Föreningen har i dag 31 december 2016 totalt 571 medlemmar. Styrelsen hade som sitt mål att öka 

medlemsantalet med 20 medlemmar under verksamhetsåret, vilket lyckades med råge. 

Detta verksamhetsår har många medlemmar avlidit. 



Vi har träffat hundratals personer på våra möten och aktiviteter, och vi har haft stora förväntningar på 

medlemsökning. 

Tyvärr så tillhör ju denna sjukdom de saker som det ibland är lite svårt att prata om, men vi får hoppas 

på att vi kan bli mer öppna och söka stöd hos varandra - varför då inte i vår förening. 

Ekonomi och antalet medlemmar är ju starkt förknippade. Fler medlemmar ger bättre ekonomi och 

innebär att föreningen blir starkare och ger förutsättningar för en ännu bättre och bredare verksamhet. 

Vi är medlemmar i HSO - Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Norrbottens län - som hjälper 

olika föreningar med verksamhetsbidrag vilket gör att vi kan ha fler aktiviteter i vår förening och för 

våra medlemmar. 

Föreningen har även en bra kontakt med Norrbottens läns landsting. 

 

Avslutning.  

Styrelsen vill tacka för det gångna verksamhetsåret.  

Ett särskilt tack till våra bidragsgivare. 

 

 

 

 

Jan Erik Nilsson  Leif Näckholm  B-G Ledin  

 

Ordförande   Vice ordförande   Sekreterare 

 

Ulf Paulusson   Håkan Olsson   Bengt Edelsvärd 

 

Kassör   Suppleant   Suppleant 

 

Anders Hjortenklev  Sune Isaksson  Göte Henriksson 

 

ledamot   ledamot  ledamot  


