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Regionen och sjukhusen
• Fortsätta följa kötiderna på Urologen och Onkologen.
• Regelbundet bevaka information från Lokala cancerrådet på Akademiska sjukhuset.
• Upprätthålla den goda kontakten med personalen på Urologen och Onkologen.
• Fortsätta framtagandet av informationspaket till nydiagnostiserade.
• Förse Urologmottagningen med de av Prostatacancerförbundet framtagna ”Sex, samliv och - 

prostatacancer” samt ”Prostataproblem som inte beror på cancer”.
• Arbeta för att personal på sjukhusen söker stipendier ur Prostatacancerfonden.
• Upparbeta en bättre kontakt med Enköpings lasarett och Primärvården.
• Träffa politiker och tjänstemän inom regionen för diskussion om brister i cancervården.

Regionalt Cancer Centrum (RCC) 
• Delta, i mån av resurser, i patient- och närståenderåd, projektgrupper samt vårdprogramgrupper genom 

en samordning med övriga prostatacancerföreningar och andra cancerföreningar inom Uppsala-Örebros
sju regioner. En samordning skall ske inom region Uppsala-Örebro.

Medlemmar, anhöriga och allmänhet
• Två allmänna informationsmöten under året. 
• Samtalsgrupper/möten - fyra i Uppsala, en i Enköping, Tierp eller Östhammar.
• Informationsbord/utställning: två i Uppsala, och om möjligt en i Enköping, en i Tierp och en i 

Östhammar.
• Nyhetsbrev – tre under våren och tre under hösten.
• Delta i 60+mässan.
• Arbeta för att media (UNT, radio, TV) skall öka informationen om prostatacancer.
• Fortsätta med boklådorna på Akademiska sjukhuset.
• Telefon/mailstöd.
• Medlemsresa till Åland på höstkanten.
• Om intresse finns, arrangera en grillkväll/utflykt för medlemmar under våren.
• Antalet nya medlemmar skall öka med 10%.

Samverkan 
• Delta i förbundsstämman under våren.
• Delta i möten med andra prostatacancerföreningar i Uppsala-Örebroregionen.
• Arbeta för bättre samarbete med andra cancerföreningar.

Stöd Prostatacancerfonden och/eller projekt på Akademiska sjukhuset
• Tillsammans med bröstcancerföreningen arrangera golftävlingen Rosa och Blå bollen.
• Vid alla tillfällen vi möter medlemmar och allmänhet sälja pins och ett fåtal andra artiklar.
• Verka för bidrag från loger/föreningar/företag genom att erbjuda information/föreläsningar om 

prostatacancer av föreningens medlemmar.

Mustaschkampen
• I Mustaschkampens syfte verka för att öka mäns hälsa och livskvalitet samt allmänhetens kunskap om 

prostatacancer.
• Utveckla samarbetet med i första hand de huvudsponsorer som finns representerade lokalt.
• Öka försäljningen av mustaschkampsprodukter.
• Arrangera en ljusmanifestation på Stora Torget.
• Söka samarbete med företag med i huvudsak manliga anställda.
• Försöka få till stånd ett samarrangemang med någon elitidrottsförening.
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