
1

                               Medlemsinformaton 2022-03-03

ÅRSMÖTE MED  ÖPPEN FÖRELÄSNING
Välkommen till vårt årsmöte tisdagen den 29 mars 2022 kl. 18.oo. 

Plats: IOGT, Vattentorget, Växjö.

Dagordning och verksamhetsberättelse mm bifogas. För Er som får informationen via

mail finns handlingarna på vår hemsida- www.prolivkronoberg.se.

Direkt efter årsmötet blir det föreläsning av överläkaren urologi, Carlanderska Sjukhuset, 

Göteborg, Maria Frånlund. Hon kommer att tala om ”PSA-Screening, är tiden äntligen 

mogen? Kunskapsläget i dag.”.

Vi börjar med kaffe/te och fralla kl. 18.oo och årsmöte ca. 18.30 och därefter föredraget.

Frågestund efter föredraget och vi beräknas sluta ca. 20.oo. Om Du önskar att vi skall

ställa Din fråga/or så maila till sten.winquist@gmail.com.

Medlemsavgiften
Avgiften är oförändrad 150:- för enskild och 200:- för två. Betalas till ProLivs bankgiro 

5676-8153. V.g. notera namn/en.

Till Dig som får detta brev via post – vi saknar Din mailadress. För att spara på porto-

kostnaden vill vi skicka information via mail till så många som möjligt. 

Meddela Din mailadress till info@prolivkronoberg.se.

Samtals och Närståendegruppen
Den 16 november 2021 var det möte med kontaktsjuksköterskorna där de berättade om
sina upplevelser av arbetet under pandemin.  Samtalet kring vårt samarbete har mynnat ut i 
utarbetandet av ett  nytt informationsmaterial, som sköterskorna delar ut till 
nydiagnostiserade män.
Kontaktpersoner är Curt Ihlström 070-370 28 10 eller Maud Kristiansson, tel 070-668 81 09
och de tar gärna emot idéer och förslag till program.

Café Fontaine, Vattentorget, Växjö
Onsdagen den 9 mars mellan kl. 10.oo – 12.oo är vi på plats och bjuder på fika och
“snack”. Vi som är där från ProLiv  har erfarenhet av att själva vara drabbade och hur det är 
att vara närstående.  
Kom förbi och ta en fika och en pratstund.  Välkomna!
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Lita inte på PSA-tester köpta på nätet!
Det finns en uppsjö av psa-tester att köpa på nätet. Tester som kostar från en hundralapp och
uppåt.
Bernt Åslund, läkemedelsansvarig vid prostataförbundet är mycket tveksam till värdet av 
dessa.
-Det är bortkastade pengar som bara skapar oro, säger han. Vi vet inte säkert att dom 
fungerar. Vad gör jag om jag får ett positivt resultat, kan jag lite på det?

Han tycker alltså att PSA-test skall tas inom sjukvårdens organisation.
-Vid positivt utslag fångas man upp direkt och tas om hand på ett tryggt sätt. Dessutom är 
det ju så att förbundet nu jobbar för att det är sjukvårdens ansvar att se till att män testas. 
Att då rekommendera hemtester är ju tvärtemot vad vi jobbar för.
Så välj bort hemtest är förbundets rekommendation.


