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CaPriN
Cancer Prostata i N-lan
Patientflireningen mot prostatacancer i Halland
wwwcaprinnet

Verksamhetsberättelse för patientföreninen CaPriN ä11ande år 2013.
Föreningen har under året haft följande funktionärer:
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vice ordförande
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Sten-Olof Nilvall (SON)
styrelseledamot
(RBJ)
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Rolf B
styrelseledamot
Axel Johansson(AJ)
styrelsesuppleant
Morgan Bäck(MB)
styrelsesuppleant
Håkan Svensson(HS)
styrelsesuppleant
Björn Molin(BM)
styrelsesuppleant
Hans Trygg

Revisorer
Jan-Erik Bengtsson, Abild
Stig Andersson, Halmstad
Bruno Toftgård, Halmstad

revisor, sammankallande
revisor
revisorsuppleant

Valberedning
Kjell Swärdh, Halmstad
Åke Ohlin, Halmstad
Robert Nordström, Falkenberg

sammankallande

Årsmöte
Årsmötet hölls den 21 mars på Café Strandgatan 20, Halmstad. Ca 28 medlemmar kom till mötet.
Efter årsmötesförhandlingarna avslutats höll Björn Molin ett föredrag om sin bok “Minnen från andra
världskriget. Nu vill vi berätta. Hallänningar minns”.

Ekonomi och medlemsantal
Årsstämman fastställde medlemsavgiften till 150 kr/år och 100 kronor/år för stödjande familj emed
lemmar. Vid årsskiftet 20 13/14 var antalet medlemmar 279. Föreningens tillgodohavanden den 31
december 2013 var 42 923 kronor. För verksamheten erhöll föreningen bidrag från bl.a. Region Hall
and med 71 278 kr.
Styrelsemöten
Vid dessa har avhandlats löpande basfrågor planering av möten, föredrag samt övrig allmän verksam
hetsplanering. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. På föreningens konstituerande styrelsemöte i
anslutning till årsmötet valdes Gert-Ove Abrahamsson till vice ordförande, Sven-Eric Carlsson till
kassör och som sekreterare Hans Zetterling.

Hur föreningen uppfyllt verksamhetspianen
Föreningen strävar efter att hålla styrelsemöten varannan månad med ett uppehåll under sommaren,
vilket har uppfyllts. Möteslokal är normalt på förningshuset Husknuten i Halmstad och lämplig lokal
i Varberg.
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Föreningen strävar att hålla sammanlagt 4 föredrag/seminarier för medlemmar och allmänheten,
vilket också uppfyllts, se nedan.
Medlemsresor och medlemsmöten försöker vi anordna som en vårresa och höstresa.
Medlemsmöte hölls i Halmstad 5/3 i samband med årsmötet och i Varberg den 16/10
Ovriga tillifihlen då vi informerat om prostatacancer vid slutna sällskap eller för allmänheten har varit
Seniormässan i Varberg och Halmstadtravet.
Varje medlem far dessutom information genom tidningen Prostata Nytt som ges ut 4 ggr/år av Prosta
tacancerförbundet. CaPriN köper dessutom tidningen ProLiv Nytt, som innehåller specifik information
från CaPriN och som ges ut 4 ggr/år av patientföreningen i Göteborg. information läggs även ut på vår
hemsida.
Prostatacancerförbundets Riksstämma
Mötet hölls på MS Cinderella den 17-1 8 april; LAX och HZ deltog i mötet.
Information till medlemmarna
Information till våra medlemmar sker i ProLiv Nytt (ges ut av ProLiv Väst i Göteborg och som
CaPriN betalar särskilt för). Tidningen utkommer 4 ggr/år. Dessutom finns mycket information på vår
egen hemsida, www.caprin.net, som regelbundet uppdateras regelbundet av SEC på ett föredömligt
sätt. Utöver detta har några utskick gjorts via posten samt via e-mail (tyvärr kan inte alla medlemmar
nås via e-post).
Seminarier
Hallands avlånga form gör att CaPriN försöker ha aktiviteter både i norr och söder.
Halmstad 5 mars: Kicki Klaeson, “Kvinnors och mäns upplevelser av sin sexualitet efter be
handling av bröst- och prostatacancer”.
Varberg torsdagen 25 april: föredrag av urolog Kerstin Åslund, Sundsvall Sjukhus och
ledamot i PCF:s styrelse “När cancern blir tuff’.
Halmstad onsdag 13 november: Professor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Sjukhuset, Göte
borg, “Reviderade och nya riktlinjer för behandling av Prostatacancer”.
Resor och utflykter
Bohuslän, Nolhåtten
Föreningen abonnerade en buss den 28 maj och 48 medlemmar gjorde en mycket uppskattad resa till
48 medlemmar i CaPriN till Hamburgsund i Bohuslän. Väl framme äntrades MIS Nolhåtten för en
rundtur ute bland kobbar och skär under samtidig guidning av skepparen och ägaren, Stellan Johans
son, som underhöll med sina “ruskiga” och roliga historier från skärgården då lotsar och tullare styrde
och ställde; det var spriten man fajtades om. Väl i hamn åt vi en god fisksoppa på hamnkrogen varefter
bussen körde till Stenhuggerimuséet. Två duktiga guider visade hur man enkelt klöv graniten samt hur
man härdade verktygen.
Skåne, Kivik
Lördagen den 28 september, gick höstresan med CaPriN till Kivik, för att beskåda den stora Äppeltav
Ian med till hörande marknad. Resan gick med buss genom Halland, via Varberg, Falkenberg, Halm
stad och Mellbystrand, med totalt strax över 40 glada resenärer. Fikastopp för förmiddagskaffe gjordes
på Eriksiund utanför Ängelholm.

Samverkan
CaPriN ingår i referensgruppen till Regionhandikapprådet och har representerats av LAX. Informell
kontakt och stödpersoner till drabbade och deras familjer har varit styrelsen och då i första hand. Kon
taktpersoner på Urologavdelningarna vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka har varit
verksamhetschef Mikael Madsén, sjuksköterska Charlotta Ljungberg, Halmstad, Mikael Sylmé, sjuk
sköterska Margareta ivarsson och Malm Berntsson i Varberg samt Camilla Nyberg, Kungsbacka.
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Två nya kontaktsköterskor värvades under året nämligen Lena Stig samt Katarina Lindqvist, som är
verksamma på Specialistmottagningen i urologi (Tudorkliniken) i Halmstad. CaPriNs folder har upp
daterats vad avser adresser och telefonnummer till kontaktpersoner.
Styrelsen hade till ordinarie möte i november i Varberg inbjudit representanter från ProLiv Västs sty
relse fir en allmän diskussion. Representanterna var Christer Pettersson, ordffirande, Jan Trönsdal,
v.ordförande och Bertil Sahlin. B1.a. diskuterades föreningarnas, inte bara CaPriNs och ProLiv Västs,
logotype, jubileumsarrangemang, medlemsavgifter och snackcaféer. ProLiv Väst efterlyser en mer
allmängiltig logotype och även namn för samtliga medlemsföreningar i PCF. ProLiv Väst har beslutat
att höja medlemsavgiften till 200:-/medlem utan att väcka protester.
CaPriN representerar med LAX påjubileumsmiddagen den 29/11 i Göteborg. En gåva, boken Snacka
om vin, av Olle Nordahi överlämnades vid tillställningen.
Utbildning
PCF anordnade en rikstäckande utbildning, Lyftet, på ett antal platser för kontaktpersoner. Utbildning
en var mycket omfattande med delvis ny information om de nya riktlinjerna för behandling av prosta
tacancer. För CaPriN deltog, HZ, LAX och SEC och den ägde den rum i Helsingborg 10/4 och 7/5.
Regionala Cancer Centra, RCC
Med utgångspunkt från Promemorian från Socialdepartementet den 20 10-11-17, har det bildats 6 Reg
ionala Cancer Centra i landet, och Hallands Region är berörd av 2, dels RCC Väst, och dels RCC Syd.
Dessa RCC går från projekt till en fast organisation från och med utgången av 2012.
Inom RCC framtida organisation skall Sjukvården och Cancerföreningarna samarbeta för att hand
lägga, styra och förbättra, Cancervården i landet framöver.
RCC Syd
Hl har vidare deltagit i löpande möten alt. utbildningstillfällen med den lokala “Strategiska canceren
heten inom region Halland”, under ledning av RCC ansvarig inom Region Halland, Bengt Sallerfors,
som numera slutat som chef.
Den 12/4 blev LAX och HZ, i egenskap av patientföreträdare, inbjudna till en informationsdag med
hela ledningen för RCC Syd på Halmstads Sjukhus.
RCC Väst
SEC och RBJ har bevakat centrats aktiviteter under året.
Regional konferens
PCF har initierat s.k. regionala konferenser mellan de lokala patientfiireningarna i södra Sverige. Un
der 2013 anordnades en konferens i Helsingborg den 23/1 HZ och SEC deltog.
Årets kampanj, Vem bestämmer över din prostata
HZ närvarande på konferensen den 10 september i Stockholm, som webbsändes till regionala konfe
renser arrangerade av Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Följande programpunkter debat
terades:
Rätten till tidig upptäckt Screening i ett nytt ljus
Professor i urologi Jonas Hugosson, Sahlgrenska Akademin duellerar mot generaldirektör Lars-Erik
Holm, Socialstyrelsen samt patientföreträdare Calle Waller vice ordförande Prostatacancerförbundet.
Rätten till vård mot biverkningar Vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga
Professor i klinisk cancerepidemiologi Gunnar Steineck, Sahlgrenska Akademin och Karolinska Insti
tutet duellerar mot ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation Mats Eriks
son samt patientföreträdare Stig Lindahl, ordförande Prostatacancerfi5reningen i Uppsala län.
Rätten till livsförlängande läkemedel men har samhället råd?
Medicine doktor Ingela Frank Lissbrant, Sahlgrenska Universitetssjukhuset duellerar mot professor
och projektledare Jan Liliemark, Sveriges Kommuner och Landsting samt patientföreträdare Kent
Lewén, ordförande i Prostatacancerfhreningen Viktor, Blekinge.
-

-

-
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Ovrigt
HZ deltog på Världscancerdagen på Berns den 4/2.
Priset fdr min cancer ur patientperspektiv
Resultat från den nya patientundersökningen Cancerenkäten presenteras. Nätverket mot cancer har
gjort en undersökning bland mer än 1000 cancerpatienter som belyser hur man som patient påverkas
såväl ekonomiskt som socialt. En panel bestående av patienter och anhöriga ställer frågor och diskute
rar resultaten.
Priset för min cancer ur anhörigperspektiv
Anhörigfonden vill uppmärksamma de anhörigas situation vid en cancersjukdom. Nya ordförande Arja
Leppänen berättar om fonden.
Monika Nyström, anhörig som också bloggat om sina erfarenheter, berättar om hur hon och hennes
familj påverkades då hennes man drabbades av obotlig cancer.
Priset för min cancer ur samhällsperspektiv
“Pris kostnad och värde nya utmaningar för cancervården”, med Bengt Jönsson, professor em vid
Handelshögskolan i Stockholm, ordförande i Svensk hälsoekonomisk förening.
“Framtidens cancerbehandling”, med professor Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm/Gotland.
“Nivåstrukturering i cancervården”, med Anders Thulin, projektiedare för arbetet med nationell nivå
strukturering i RCC samverkansgrupp.
Nationella Cancerstrategin “på verkstadsgolvet”
Vad har RCC lyckats med och vad är svårast att genomföra? Frågestund med Gunilla Gunnarsson,
samordnare Cancerstrategin SKL, samt samtliga 6 RCC-chefer: Beatrice Melin, RCC Norr, Lars
Holmberg, RCC UppsalalOrebro, Roger Henriksson, RCC Stockholm/Gotland, Hans Starkhammar,
RCC Sydöst, Nils Conradi, RCC Väst, MefNilbert, RCC Syd.
—

-

—

—

CaPriN deltog i seniormässan i Varberg den 7 februari. CaPriNs medlemmar hade gratis in
träde och 21 medlemmar hade tagit tillfallet i akt att komma. Anders Ekborg underhöll från
stora scenen.
CaPriN informerade om prostatacancer på travet den 9 september med välvilligt bistånd från
Halmstad Travet. Riklig information fanns med i travprogrammet. Lopp 2, det så kallade Blå
Loppet, benämndes CaPriN-loppet. Förening erhöll dessutom 500:- av vinnande halmstadshästar, vilket gav 2730 kr.

Gåvor
CaPriN har fått i gåvor från privata givare 4000 kr. AJ Produkter i Halmstad 3000 kr
EAB i Smålandsstenar 3000 kr samt MC rally Bolmen Runt gnp?n Lars Gedda 7077 kr.
2
öt pr tatacancer.
CaPriN har skänkt 5 000 kr til+Fonde

OrcJ±rande

v

rt- e brahams son /icCarlsso
/ Kassör
-Vic or örande

ten-O of Nilva1l
Matrikelans a ig

ans Zetterling
sekreterare

*jom Molin

Hakan Svensson

Hans Trygg’

j

Rolf

Johansson

Axel Johans on

