
  Medlemsinformation 2021-03-12

Medlemsavgiften för 2021 är  150:-. Inklusive närstående 200:-.

Betala till bankgiro 5676-8153 ProLiv Kronoberg. Ange namn/en. 

Tacksamt om Du betalar snarast.

Medlemmar
Vår röst blir starkare ju fler vi är. Trots pandemins påverkan på vår verksamhet har Ni 
medlemmar stannat kvar och det är vi mycket tacksamma för.
Vi ser fram emot att Du betalar Din medlemsavgift senast den 31 mars 2021.
För enskild medlem 150:- och om närstående är med så är avgiften 200:--
Betala till vårt bankgiro 5676-8153  ProLiv Kronoberg och om ihåg att ange Ditt/Era namn/en.

Årsmöte 2021 

Pandemin pågår och vi väntar på vaccination. Förhoppningsvis kommer livet återgå till det 
normala framåt sommaren. Vi återkommer med kallelse till årsmöte. Sedvanliga 
årsmöteshandlingar bifogas detta brev. Du finner följande:

- Verksamhetsberättelse

- Verksamhetsplan 2021

- Ekonomisk redovisning 2020

- Budget 2021

- Revisionsberättelse för 2020

Valberedningens förslag saknas pga att vi inte har någon valberedning. 

År 2020 är unikt. Pandemin har medfört att vi tvingats ställa in planerade aktiviteter.
Våra stödpersoner har dock fungerat då kontakter med dem är via telefon. Samtals- och 
närståendegrupperna kunde också genomföra två uppskattade aktiviteter med begränsat antal 
deltagande. 
Det är vår förhoppnings att vi senast under hösten 2021 skall var igång med ”normala” 
aktiviteter.  Prostatacancern ”ställer inte in” och vår verksamhet är viktig!!



Samtals- och närståendegrupperna
När pandemin tillåter kommer nya möten att arrangeras. Tankar hos Maud och Curt är att

det första mötet skall vara med inbjudna kontaktsjuksköterskor. En annan tanke är att ordna 

möten/ ”snackcaféer” där vi träffas och utbyter tankar och erfarenheter. Dessa mötesplatser 

förlägges till olika orter i vårt län.

Kontaktperson för närståendegruppen; Maud Kristiansson, tel; 070-668 81 09 och

                                          för samtalsgruppen;  Curt Ihlström, tel; 070-370 28 10.

Från urologin/Sten Winquist, ProLivs kontaktperson

Prostatacancersjukvården i Kronoberg har, precis som all annan sjukvård, påverkats av rådande 
pandemi. Under våren gjordes flera tillfälliga tillägg för att spara resurser inom slutenvården 
kring utredning och behandling och de hängde kvar en bit in på sommaren. 
När pandemin tog fart igen under hösten bedömde vi att vår enhet i Kronoberg hade resurser att
arbeta normalt och har sedan dess följt ordinarie VP. (vårdplaner)
Vi har korta väntetider till behandling och det som idag också påverkar behandlingstid är 
patientens val att vänta med behandling.
Under hösten fick vi godkänt av medicinska kommittén i Kronoberg att utföra MR-prostata  
(magnetröntgen) primärt, alltså innan biopsi, och den rutinen erbjuds de flesta män idag. Detta 
är en kvalitetsförbättring för kronobergarna!
För 2021 avser vi initiera arbetet med OPT (Organiserad ProstatacancerTestning) i Kronoberg. 
Det är en lång resa med många organisatoriska förändringar för flera enheter, och startdatum 
ligger något till några år i framtiden. Det är ett stort steg som liknar en modell för screening och 
den frågan tror jag kommer komma upp på agendan för Socialstyrelsen igen. Detta är en viktig 
riktning och det kommer ge bättre överblick av prostatacancersjukvården i Kronoberg.
 Joakim Örtegren, överläkare kirurgkliniken Region Kronoberg

Lättare att hitta uppgifter om din cancerresa. Men inte ännu.
Nu planerar vården för att på sikt införa en ny förkortning att hålla reda på, IPÖ. Står för 
Individuell Patient Översikt. I datorn ska man få tillgång till en överskådlig vy som sammanfattar 
hela sjukdomshistorien. Ett komplement till patientjournalen.
Uppgifterna ska nås via 1177, vara enkla att se, läsa och förstå.
Patienten ska kunna se vad som gjorts och när det gjorts. Hen ska kunna se vilka ordinationer 
som getts, röntgenundersökningar, mediciner och liknande.

Eftersom alla relevanta uppgifter ska finnas i en och samma vy, öppet både för vården och 
patienten så ökar patientsäkerhet, vårdkvalitet och patientdelaktighet, säger Olga Zajc-Hansson, 
medicinsk sekreterare/inrapportör Kirurgkliniken, Växjö.

Idag finns ingen liknande heltäckande möjlighet för patienten att följa den egna 
cancerbehandlingen. 
 



IPÖ kräver att vårdgivaren och patienten är noga med att se till att alla uppgifter är korrekta.  På 
sikt ska alla cancerpatienter få tillgång till sin individuella patientöversikt.

 När det gäller prostatacancerkategorin i region Kronoberg säger Olga Zajc-Hansson
(medicinsk sekr/inrapportör Kirurgkliniken, Växjö) att Region Kronoberg i en nationell jämförelse 
ligger långt framme.   

För prostatacancerpatienter i Region Kronoberg bedömer Olga Zajc-Hansson att IPÖ via 1177 kan
vara tillgängligt i slutet av 2022 alternativt 2023.
En fråga som måste lösas är tidsåtgången för inrapportering och uppdatering av översikten.  
Bedömningen är att det krävs ett resurstillskott på motsvarande 10 arbetstimmar per vecka.

E-postadress
Hjälp oss att vara kostnadseffektiva. Brevportot är 12:-. Vi skickar normalt ut 3-4 brev – något 

med dubbelt porto 24:- - till våra medlemmar varje år. En betydande del av medlemsavgiften 

åtgår således till porto. Det är således mycket vi kan spara om vi kan sända till Din mailadress i 

stället. Därför – har du e-mail och får brev ifrån oss – v.g. meddela oss Din mailadress. Skicka ett 

mail till kac@ihregren.se  

SMS – är ett praktiskt sätt att nå ut med påminnelser eller andra korta meddelande. Skicka ett 

mail till kac@ihregren.se med uppgift om ditt mobilnummer.

Tidningen Prostatanytt
Sänds via post till alla medlemmar och utkommer med fyra nummer per år.
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