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Farlig gang på jorden,
hvis mænd ikke kender symptomerne på prostatakræft
Ny brochure giver mænd en advarsel om de syv mulige tegn på prostatakræft. I sommerens
løb kom prostatakræft i mediefokus. Vi har stadigvæk den længste ventetid på behandling.
Hvordan er det at blive strålebehandlet i udlandet, og hvilke vilkår gælder for patienterne
og deres pårørende, hvis de tager imod tilbudet. Hvordan påvirkes familien af mandens
prostatakræft. Læs om disse og mange ﬂere emner i dette blad.
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Prostatakræft i mediefokus
Af Poul Erik Pyndt, formand for PROPA
På møder rundt omkring i landet hører jeg ofte fra
medlemmerne, at vi skal længere frem i skoene for
at få mere omtale af prostatakræft i medierne. På den
måde kan vi øge kendskabet til sygdommen og få mere
fokus på behandlingen af denne kræftform. Det er naturligvis nemmere sagt end gjort, men ikke desto mindre en rigtig betragtning.
Jeg mener, at juni måned 2007 til overﬂod har opfyldt
medlemmernes ønsker. Der har i hvert fald ikke i min
tid som formand været nogen periode med så megen
medieomtale af prostatakræft som i denne måned.
Det er ikke problemer, vi har opsøgt, men emner der
er dukket op, og som har været af en beskaffenhed, der
gjorde, at vi som patientforening har været nødt til at
reagere kraftigt.
De emner vi med stor hjælp fra Kræftens Bekæmpelse
har fået sat fokus på er 1) de lange ventetider 2) kvaliteten af behandlingen.
Det startede med ventetiden. Her fandt TV2 interesse
for at bringe et indslag i deres aften-nyhedsudsendelse
primo juni om Per M. Rasmussen, som først efter 9 må-

Fra DR-TV: Overlæge Peter Graversen

neders undersøgelser og ventetid kom i strålebehandling
- ikke i Danmark men i Tyskland. Per M. Rasmussen
har været igennem et helt urimeligt forløb, og indslaget
i TV har været med til at sætte fokus på de urimeligheder, nogle patienter desværre oplever på deres vej gennem undersøgelses- og behandlingsforløbet.
Dernæst kom Holstebro-sagen. Her var det DR, som i
udsendelsen 21-Søndag den 17. juni bragte et længere
indslag om radikal prostatektomi (fjernelse af prostata)
på Holstebro sygehus. Sygehuset redegjorde i en artikel i Ugeskrift for Læger den 16. maj 2007 om resultaterne af de første 100 operationer for prostatakræft i
det i 2004 etablerede center-satellit-samarbejde mellem Skejby sygehus og Holstebro sygehus. I artiklen
oplyser man, at der i Holstebro ikke var gennemført
nervebesparende operationer. Alle 100 mænd, som var
blevet opereret, var således blevet impotente. En chokerende oplysning for PROPA. Vi foretog derfor straks
en række kontakter til overlæger på nogle hospitaler
for at få et nærmere billede af situationen, og vi besluttede herefter at inddrage medierne. Ikke for at forfølge
nogen, men for at sætte fokus på det forhold, at kvaliteten af behandlingen ved operation er forskellig og
afhængig af bopælens postnummer.

Fra DR-TV: PROPAs formand Poul Erik Pyndt
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Når vi ved, at andelen af nervebesparende operationer
i Østdanmark nærmer sig 50% måtte PROPA derfor
reagere på disse oplysninger. De som så udsendelsen
må give mig ret i, at det ikke kun er PROPA, som er
kritisk. Også sundhedsstyrelsens nye chef, Jesper Fisker, en svensk professor i prostatakræft og patienter i
Vestjylland gav udtryk for dårlig behandling og skuffelse. Sagen omtaltes også i mange medier, herunder
især i Holstebro Dagblad.
Allerede i september 2005 udtrykte PROPA offentligt sin bekymring om kvaliteten af operationer udført
udenfor universitetshospitalerne. Disse operationer
blev gennemført imod Sundhedsstyrelsens anbefaling.
Nu forelå et af resultaterne. Sundhedsstyrelsen har nu
iværksat en nærmere undersøgelse, så det sidste ord er
næppe sagt i denne sag.
PROPA benyttede derfor anledningen til at sende formanden for danske regioner Bent Hansen et brev, hvor
vi anmoder om tilførsel af den nødvendige ekspertise
til Holstebro, hvis operationerne skal fortsætte, ligesom vi anmoder om ﬂere ressourcer til behandling af
prostatakræft i Danmark.
I et svar fra Bent Hansen skriver denne, at Region
Midtjylland er meget bevidste om, at DR’s udsendelse
og presseomtalen kan have gjort enkelte patienter bekymrede og urolige. Regionshospitalet har derfor kontaktet samtlige opererede patienter og tilbudt dem en
samtale. Det er regionens opfattelse, at der ikke er begået nogen fejl i behandlingen – men regionen hjælper
gerne de patienter, der måtte ønske at klage og eventuelt søge erstatning.
Den 27. juni 2007 offentliggør Sundhedsstyrelsen så
for første gang nogensinde i Danmark en opgørelse
over de interne ventetider i kræftbehandlingen, d.v.s.
både ventetider på udredning og på behandling af 8
forskellige kræftsygdomme, herunder prostatakræft.
Den viser ganske chokerende tal for os. Prostatakræftpatienter må nemlig i gennemsnit vente 175 dage på at
blive udredt og 38 dage på behandling. Det er over 5
gange så længe som for de 7 andre kræftsygdomme i
undersøgelsen (212 dage mod 42 dage i gennemsnit).
Også her har der været nogen medieomtale af netop de
4
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urimelige ventetider for patienter med prostatakræft.
Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed, kalder det således i en pressemeddelelse helt grotesk, at vi
skal vente så længe.
PROPA har straks sendt Bent Hansen et opfølgende
brev, hvor vi anmoder om, at der omgående iværksættes en særlig indsats for at give patienter med prostatakræft samme opmærksomhed og behandling som
andre kræftpatienter. Også her tvivler jeg på, at det
sidste ord er sagt i denne sag. Vi har også inddraget
sundhedsministeren, sundhedsstyrelsen og Folketingets sundhedsudvalg i sagen.
Et andet forhold, som har været med til at skabe opmærksomhed omkring prostatakræft, var en 6-siders
stor artikel i Berlingske Tidende den 8.juli 2007 om
landmand Kello Strange på Falster. Den interessante
artikel belyser opdagelsen og behandlingen af sygdommen, samt de tanker og den påvirkning af livet
kræften afstedkommer.
Det var noget om medier og alvorlige sager for os
prostatakræftpatienter. Men der sker da heldigvis
også andre ting i PROPA end arbejdet med disse sager – selvom de har lagt beslag på så megen tid, at
mit handicap i golf er på vej op! Noget af det vi også
har arbejdet med, og som har et interessant perspektiv, er at vi har indsendt en ansøgning om at komme i
betragtning ved valg af årets kampagne ”Reklame for
alvor”. Prisen uddeles hvert år af de danske medie- og
reklamebureauer. Vi vandt desværre ikke og vil derfor
nu ufortrødent fortsætte det igangsatte arbejde med en
oplysningskampagne, som jeg tidligere har omtalt på
denne plads.
Afslutningsvist kan jeg oplyse, at PROPA primo august
har udsendt en ny udgave af vort brochure ”Rejsningsproblemer”, og primo september kommer en ny udgave af brochuren ”Pas på dig selv MAND”. Brochurerne er man velkommen til at bestille i sekretariatet,
sekretariat@propa.dk, men de vil også være fremlagt
på medlemsmøderne over hele landet.
Jeg håber på fortsat medlemsfremgang og opbakning
til PROPAs arbejde. Det er vigtigere end nogensinde.
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PROPAs publikationer
Nedenstående brochurer kan rekvireres i sekretariatet på e-mail: sekretariat@propa.dk
Informationsﬁlmen bestilles direkte på e-mail: video@propa.dk
Alle de viste publikationer og videoﬁlmen udleveres gratis

Medlemsbrochuren
”Prostatacancer Patientforeningen”
Informerer om foreningens formål og
arbejde. Den fortæller, hvad PROPA kan
hjælpe med, og er
rettet mod mænd, der
har fået stillet diagnosen prostatakræft og
derfor bør gøre brug
af den vedhæftede
indmeldelsesblanket.

Rejsningsproblemer
Ny brochure, hvor
overlæge Henrik Jakobsen, Herlev Hospital, redegør for
rejsningsproblemer,
der er en hyppigt forekommende bivirkning
ved behandling af prostatakræft. Brochuren
beskriver de mulige
medicinske behandlinger af de opståede
rejsningsproblemer
samt de tilskudsregler, der gælder.

Rejsningsproblemer

Rejsningsproblemer i forbindelse
med prostatabehandling

PROPA
Prostatacancer
Patientforeningen

Pas på dig selv mand

Informationsﬁlm om prostatakræft

Ny brochure, der kommer medio september 2007. I brochuren angives de 7 symptomer, der hver for sig kan være
tegn på prostatakræft. Brochuren er
beregnet til at skabe
opmærksomhed om
sygdommen overfor
mænd, der ikke har
kendskab til prostatakræft. Det vil være
en god idé at lægge
brochuren frem i
f.eks. golf- eller tenPas på dig
nisklubber – også
selv mand
hvor mændenes pårørende
kommer,
f.eks. på biblioteker,
så de pårørende kan
PROPA
Prostatacancer
minde mændene om
Patientforeningen
at passe på sig selv.

Videoﬁlmen er meget informativ og næsten uundværlig
for ny-diagnostiserede mænd og deres pårørende. I ﬁlmen
gennemgår professor
Peter Iversen, Rigshospitalet, sygdommen og de mulige
behandlinger af den.
Der er en række forklarende tegninger
samt optagelser fra
hospitalsafdelinger.
Man kan også se og
høre, hvordan andre patienter har det
med sygdommen. En
række tilvalgsmuligheder på DVD-videoen giver mulighed
for uddybning af emnerne.

Læs 7 gode råd fra PROPA
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Jo ﬂere operationer – desto færre tilbagefald
Af journalist Mai Brandi Ludvigsen, Cancernyt
Prostatakræftpatienter, der bliver behandlet af erfarne
kirurger, har langt mindre risiko for tilbagefald end
patienter opereret af en mindre erfaren kirurg. Faktisk
skal kirurger helt op på 250 operationer, før evnerne
topper.
Det gælder om at falde i hænderne på den erfarne kirurg,
hvis man skal opereres for prostatakræft. Det viser
en undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige
tidsskrift Journal of National Cancer Institute.
Undersøgelsen har fulgt 7.765 prostatakræftpatienter,
som over en 16-årig periode blev opereret (radikal
prostatektomi) af 72 forskellige kirurger på ﬁre store
kræftcentre i USA. Statistiske modeller blev brugt til
at udregne antallet af operationer for hver enkelt kirurg
forud for hver enkelt operation.

Læringskurven topper ved 250 operationer
Resultaterne viser, at jo mere erfaren kirurgen er, jo
mindre er risikoen for at få tilbagefald i løbet af en
femårs periode. Og læringskurven er stejl og knækker
først ved 250 operationer, hvor det er svært at blive
meget bedre. En konklusion der falder lige ned i
den jævnligt opblussende debat om centralisering af
kræftbehandlingen i Danmark.
Studiet viser med al ønskelig tydelighed betydningen
af den centraliserede behandling af prostatacancer,
som PROPA med næb og klør har kæmpet for
igennem ﬂere år. Den erfarne kirurg er særlig vigtig,
når det drejer sig om den rimeligt store og vanskelige
operation, som den totale fjernelse af prostata jo er,
siger Carsten Lewinsky, der er næstformand i PROPA,
Prostatacancer Patientforeningen.

Danske patienter skal sikres optimal
behandling
Af undersøgelsen fremgår det, at risikoen for
tilbagefald var 17,9 pct. for patienter behandlet af en
kirurg med ti operationer bag sig, mens det tilsvarende
tal var 10,7 pct., hvis kirurgen havde 250 operationer
bag sig
Med andre ord en 70% større risiko for tilbagefald i
løbet af fem år for patienter opereret af uerfarne læger
sammenlignet med patienter opereret af de mest erfarne
læger. En ud af 14 mænd vil ifølge undersøgelsen få
tilbagefald, hvis de er opereret af en uerfaren kirurg.
Den slags tal stiller krav til behandlingen herhjemme,
mener Carsten Lewinsky:
Det må være et krav, at de afdelinger, der behandler
prostatacancer i Danmark, er bemandede med så
mange dygtige kirurger, at patienten altid får den
optimale behandling samtidig med, at de nye kirurger
på afdelingen har mulighed for at få de bedste
læremestre. Og for at vedligeholde rutinen og oplære
de nye kirurger, må det være et krav, at der gennemføres
et rimeligt stort antal operationer hvert år, siger han.

Bedre teknik
I undersøgelsen er der justeret for forskelle i de
enkelte kræftsygdomme, så tallene afspejler forskelle i
kirurgernes arbejde og ikke forskelle på patienterne.
Ifølge forskerne er det nødvendigt med yderligere
forskning, der kan afsløre, hvor teknikken præcist
adskiller sig mellem den erfarne og uerfarne kirurg,
så de kritiske aspekter ved radikal prostatektomi kan
identiﬁceres.

Intern ventetid til sygehusbehandling
Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet en opgørelse af
intern ventetid for patienter behandlet på danske sygehuse. Opgørelsen er fokuseret på livstruende kræftsygdomme, hvor behandlingstidens længde har særlig betydning for overlevelse og patientens tilstand i øvrigt.
Den interne ventetid er en opgørelse af den tid, der
går fra patientens henvisning til sygehusbehandling er
modtaget på sygehuset, til den endelige behandling påbegyndes. Opgørelsen er delt i to delperioder:
6

•
•

Intern ventetid til udredning
Intern ventetid til behandling

Summen af de to delperioder udgør den samlede interne ventetid, d.v.s. længden af det samlede behandlingsforløb på sygehuset. Den interne ventetid kan
omfatte tidsperioder, hvor behandlingen udskydes
efter patientens eget ønske, eller hvor patientens tilstand skal ”modnes”, før behandlingen kan fortsætte
(benævnt ”patienttid”).
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Gennemsnitlige interne ventetider til operation
hele landet 2. halvår 2006 (dage)
Intern ventetid
til udredt

Intern ventetid
til behandling

Samlet intern
ventetid

Brystkræft

17

13

30

Lungekræft

32

10

42

Tyktarmskræft

19

13

31

Operationer for

Endetarmskræft

46

23

69

Livmoderhalskræft

38

16

55

Livmoderkræft

22

14

36

Kræft i æggestokke

17

18

35

Kræft i blærehalskirtel (prostata)

175

38

212

Illustration af et sygdomsforløb med opdeling af intern ventetid (dage)
Brystkræft
Tyktarmskræft
Kræft i æggestokke
Livmoderkræft
Lungekræft
Livmoderhalskræft
Endetarmskræft
Prostatakræft
0

50
Køtid

100
Procestid

150

200

250

Patienttid

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Nye tal nr. 10, juni 2007
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Gleason–score og Partin-tabeller
Af Carsten Lewinsky,
medicinudvalget i PROPA
Mangen en ny-diagnosticeret prostatacancerpatient hører begreber som Gleasonscore, T-værdier og Partin-tabeller svirre
rundt i luften, uden at vide hvad det drejer
sig om, eller hvad de kan bruges til. Derfor
vil jeg i denne artikel forsøge at løfte sløret
lidt for disse udtryk og deres anvendelse.
Lad mig starte med Gleason-score, som er
et tal mellem 2 og 10, og som siger noget
om, hvor hurtigt voksende (aggressiv) en kræft kan
vise sig at være. Værdien 2 står for en langsomt voksende kræftform. Stigende værdier udtrykker større og
større aggressivitet med 10 som den værste cancer.
Selve score-værdien fastsættes ud fra de biopsier
(vævsprøver), som blev taget fra prostata i forbindelse
med kræftdiagnosen. Prøverne sendes til en patolog
(speciallæge med uddannelse i at kigge på celler og
deres forandringer), som under et mikroskop bedømmer kræftcellernes udseende.
Patologen sammenligner celleforandringerne med en gradinddeling fastsat og beskrevet af en læge ved navn Gleason.
Som det fremgår af tegningen (ﬁg. 1), kendetegnes grad 1 ved meget små forandringer. Cellerne ligner næste sunde prostataceller. Stigende grader beskrives med større
og større celleændringer, hvor man i grad 5
ser celler, der slet ikke kan sammenlignes
med prostataceller eller andre sunde celler. Jo højere grad jo mere vildtvoksende Fig. 1
er kræften.
Når alle kræftforekomster i samtlige biopsier er fundet
og gradinddelt, ﬁnder man frem til den type, der er
mest og næstmest af. Hvis man for eksempel har fundet, at der er mest med grad 2 efterfulgt af grad 3, giver
summen af disse tal så en Gleason-score på 5.
Scoren angives normalt med et enkelt tal, men ved
værdien 7 har man valgt at angive den som enten 3+4
eller 4+3, hvor sidstnævnte anses som værende mest
aggressiv på grund af overvægt af grad 4 cancer.
Gleason-scoren anvendes til, på et tidligt stadie, at
vurdere, om kræften har bredt sig ud over prostatas
8

kapsel, da dette er afgørende for, om en
helbredende behandling kan foretages.
Scoren anvendes her i en Partin-tabel opkaldt efter den læge, der udviklede den. I
en sådan tabel indgår følgende værdier:
PSA-tal, T-værdi og Gleason-score. Jeg vil
derfor kort komme ind på T-værdien, som
også kaldes cancerens kliniske udbredelse
(CKU). T-værdien er et lægeligt skøn over,
hvor meget kræften har bredt sig i kroppen
ud fra kliniske undersøgelser og diverse
scanninger.
Der ﬁndes Partin-tabeller for de i ﬁg. 2 – med rødt – anførte T-værdier. Jeg har valgt at vise tabellen for T1c,
for at demonstrere brugen af denne.
Lad os antage, at vi har en patient med PSA-tal = 16,
Gleason-score = 6 og en T-værdi = T1c.
Først skal vi vælge tabellen for T1c (ﬁg. 3) og så gå ind
i PSA-kolonnen ned til >10.0.
Derefter går vi til højre, indtil vi krydser Gleason-kolonnen 5-6 og kan her aﬂæse, at chancen
for at kræften er inden for prostatas kapsel er 62 %, risikoen for at den er uden for
kapslen er 33 %, i sædsække 4 % og i lymfeknuder 2 %.
Disse oplysninger kan patienten så sammen
med lægen anvende til en vurdering af, om
en helbredende behandling vil lykkes, eller
om man skal vælge en anden mulighed.
I Guds eget land har man selvfølgelig automatiseret søgningen i diverse nyopdaterede
Partin-tabeller. På adressen: http://urology.
jhu.edu/prostate/partintables.php (ﬁg. 4)
kan man ﬁnde et indtastningspanel , hvor
man vælger de rigtige værdier og trykker
på ”Calculate”, hvorefter man kan aﬂæse
de ønskede resultater.
Gleason-scoren kan også anvendes prognostisk til
at forudsige det fremtidige forløb af en behandling.
F.eks. hvor stor en risiko der er for, at kræften vender
tilbage inden for en 10-årig periode efter en operation.
Scoren anvendes her i en Han-tabel ligeledes opkaldt
efter en læge.
Jeg vil her ikke komme nærmere ind på disse tabeller
og deres værdier, men de ﬁndes på samme adresse som
Partin-tabellerne.
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T-deﬁnitioner (T for tumor = kræftknude)
T0
T1
T1a
T1b
T1c
T2 *
T2a
T2b
T2c

Ingen tegn på tumor
Klinisk ej synlig tumor, ej følbar, ej afbilledlig (TC, MRI)
Tilfældige histologiske fund i <5% af udtaget væv
Tilfældige histologiske fund i >5% af udtaget væv
Tumor fundet ved nålebiopsi (f.eks. ved forhøjet PSA)
Tumor inden for kapsel
Tumor involverer halvdelen af 1 lap eller mindre
Tumor involverer mere end halvdelen af 1 lap men ej begge
Tumor involverer begge lapper
* Tumor fundet i 1 eller begge lapper ved nålebiopsi,
men ej følbar med ﬁnger eller sikkert synlig ved TRUS
eller andre scanningsmetoder er T1c

Fig. 2

Klinisk stadie T1c (ikke
(
følbar via endetarm,, PSA forhøjet
j )
PSA

Kræftens placering

Gleason Score
2-4
95 (89-99)
5 (1-11)

5-6
90 (88-93)
9 (7-12)
0 (0-1)

3+4=7
79 (74-85)
17 (13-23)
2 (1-5)
1 (0-2)

4+3=7
71 (62-79)
25 (18-34)
2 (1-5)
1 (0-4)

8-10
66 (54-76)
28 (20-38)
4 (1-10)
1 (0-4)

0 - 2,5

Inden for kapsel
Uden for kapsel
I sædsække
I lymfeknuder

2,6 - 4

Inden for kapsel
Uden for kapsel
I sædsække
I lymfeknuder

92 (82-98)
8 (2-18)

84 (81-86)
15 (13-18)
1 (0-1)

68 (62-74)
27 (22-33)
4 (2-7)
1 (0-2)

58 (48-67)
37 (29-46)
4 (1-7)
1 (0-3)

52 (41-63)
40 (31-50)
6 (3-12)
1 (0-4)

4,1 - 6

Inden for kapsel
Uden for kapsel
I sædsække
I lymfeknuder

90 (78-98)
10 (2-22)

80 (78-83)
19 (16-21)
1 (0-1)
0 (0-1)

63 (58-68)
32 (27-36)
3 (2-5)
2 (1-3)

52 (43-60)
42 (35-50)
3 (1-6)
3 (1-5)

46 (36-56)
45 (36-54)
5 (3-9)
3 (1-6)

6,1 - 10 Inden for kapsel
Uden for kapsel
I sædsække
I lymfeknuder

87 (73-97)
13 (3-27)

75 (72-77)
23 (21-25)
2 (2-3)
0 (0-1)

54 (49-59)
36 (32-40)
8 (6-11)
2 (1-3)

43 (35-51)
47 (40-54)
8 (4-12)
2 (1-4)

37 (28-46)
48 (39-57)
13 (8-19)
3 (1-5)

>10,0

80 (61-95)
20 (5-39)

62 (58-64)
33 (30-36)
4 (3-5)
2 (1-3)

37 (32-42)
43 (38-48)
12 (9-17)
8 (5-11)

27 (21-34)
51 (44-59)
11 (6-17)
10 (5-17)

22 (16-30)
50 (42-59)
17 (10-25)
11 (5-18)

Inden for kapsel
Uden for kapsel
I sædsække
I lymfeknuder

Fig. 3

Fig. 4
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Strålende behandling i Kiel
Af Hanne og Harald Høst-Madsen,
medlemmer af PROPA
I maj 2006 ﬁk jeg
(Harald) konstateret
forhøjede PSA-værdier samt ved exploration (ﬁngerprøve)
tegn på prostatacancer. Omkring efterårsferien blev jeg
– efter en række undersøgelser - informeret. om, at der var
cancer, men at det
ikke havde bredt sig,
og at jeg således var
egnet til operation
– subsidiært strålebehandling. Inden da
havde vi naturligvis
drøftet mulighederne igennem, men når valget skal
træffes, ville jeg endnu en gang overveje, hvad der for
mig talte for og imod de enkelte behandlingsformer.
Jeg var mest stemt for strålebehandling, idet bivirkningerne forekom mig mindre afskrækkende end ved
operation. Specielt var jeg ked af måske at blive ramt
af inkontinens, men det overordnede var naturligvis at
opnå det bedst mulige resultat. Jeg brugte 14 dage på
at ”læse på stoffet”, drøfte det med min ægtefælle og
med en god ven. Jeg talte også med en læge fra Kræftens Bekæmpelse og med yderligere en specialist for
at få en ”second opinion”. På baggrund deraf valgte
jeg strålebehandling og blev sat i hormonbehandling,
der skulle pågå i 3 måneder.
Den 22. december 2006 var jeg indkaldt til konsultation på Herlev Hospitals Onkologiske Afdeling med
henblik på fremtidig strålebehandling. Her blev jeg
informeret om, at jeg ikke skulle påregne at blive sat i
behandling til tiden på Herlev Hospital, men ca. 6 uger
senere. Desuden blev Universitetshospitalet i Kiel præsenteret som en mulighed. At Kiel kom på banen var
ikke nogen overraskelse. Behandling i udlandet diskuteredes ivrigt i medierne på dette tidspunkt. Så vi havde
drøftet det inden og var indstillet herpå. Det væsentlige var, at behandlingen blev iværksat snarest og under
forudsætning af, at kvaliteten var mindst den samme.
Indtil dette tidspunkt havde vore oplevelser med hospitalssystemet været overvejende positive. Personalet
var elskværdigt og informationen i det store og hele
OK. Men nu gik det galt. I det øjeblik jeg havde accepteret Kiel, blev informationen om behandling (hvem
10

gør hvad og hvorfor?) meget overﬂadisk, information om
ophold og forhold
under ophold (herunder sygesikringsdækning) tilfældige.
Bl.a. blev vi indkaldt
til møde om ”ophold
i Kiel”, men sagsbehandleren havde
(måske) glemt det.
Hun var i hvert fald
ikke til stede, da vi
mødte op. Til sidst
lykkedes det at komme i kontakt med
den pågældende.
Det kneb med at få svar på, om opsætning af guldstifter skulle ﬁnde sted i Herlev eller i Kiel. Langt om
længe oplyste Herlev, at Kiel ikke anvendte denne
metode. Det skabte naturligvis tvivl om, hvorvidt behandlingen i Kiel var af samme kvalitet som i Herlev.
Vi anmodede derfor Herlev om skriftligt at gøre rede
herfor. Herlev svarede herpå, at behandlingskvaliteten
i Kiel var OK. Desuden indhentede vi igen en ”second
opinion”. Den bekræftede Herlevs opfattelse.
Den 22. februar 2007 var jeg 1 dag i Kiel til forundersøgelse. Søndag den 25. februar drog vi af sted (med
tog), og mandag den 26. februar påbegyndtes behandlingen, præcis på ”dagen”.
Om behandlingen i Kiel er der egentlig kun godt at
sige:
•
•
•

Personalet var usædvanlig venligt og høﬂigt
Behandlingen var ”punktlig” der var ingen eller
kun meget lidt ventetid
Da der begyndte at vise sig bivirkninger, var der
med det samme en læge, som man kunne tale
med i forlængelse af dagens strålebehandling

Der var en glimrende tolk til stede ved første og sidste konsultation. Den pågældende kunne også tilkaldes
undervejs, såfremt man måtte ønske det. I det daglige
klarede jeg mig udmærket med mit mellemskoletysk
og en ordbog. Andre danske patienter fortalte mig, at
de havde klaret sig ﬁnt med engelsk.
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Fra Herlev var vi blevet informeret om, at opholdet
ville vare 6 uger. Det blev 2 uger mere grundet tekniske problemer med strålekanonerne i Kiel. Desuden
var behandlingen aﬂyst i påsken.
Faciliteterne på hospitalet var OK m.h.t. venteværelse
og adgangsforhold m.v. Der var en udmærket café på
området, der blev meget benyttet af såvel personale
som patienter, studenter og pårørende, og hvor man for
en meget rimelig betaling kunne købe såvel varm mad
som kaffe m.v.
Hospitalet er beliggende nær havnepromenaden, tæt
ved gågadens begyndelse - og med god offentlig transport. Til gengæld er det svært og dyrt at ﬁnde en parkeringsplads i området.
Med hensyn til bivirkninger var der stort set ingen de
første 4 uger, men så kom der træthed, hyppig vandladning og en del smerter herved. I de sidste uger lignede jeg (og følte mig også) som noget katten havde
tænkt på at slæbe ind.
Under opholdet tog vi hjem på weekend 2 gange - begge gange med tog. 1. gang gik uden de store gener,
næste gang i påsken var bivirkningerne ved at melde
sig med fuld styrke, og det var en meget ubehagelig
tur. Da behandlingen var afsluttet, og vi skulle hjem,
var det svært at overse at skulle klare turen igen og
med bagage. Vi ringede til Falck og forhørte os om,
hvorvidt vores abonnement også omfattede kørsel i
udlandet. Vi ﬁk telefonisk oplyst, at dette ikke var muligt. 30 minutter efter denne samtale blev vi kontaktet
af samme Falck-medarbejder, der havde undersøgt sagen yderligere, da ”han havde det dårligt med bare at
sige nej”. Vi kunne transporteres hjem, såfremt det var

lægeligt begrundet og blev rekvireret via Herlev Hospital. En opringning og en e-mail til Herlev gjorde, at
dette blev sat i værk, og at en Falck fra Tønder hentede
os på hjemrejsedagen. Vi synes det var en meget ﬁn
behandling, som medarbejderen hos Falck gav.
Hjemkomsten til det danske system var ikke helt så
fantastisk. Ved konsultation på Herlev var lægen tilsyneladende ikke bekendt med journalen fra Kiel, så
da jeg viste ham den medicin, jeg havde fået ordineret, spurgte han: ”Hvor har De fået den”? Da jeg
svarede: ”I Kiel” sagde han: ”Hvorfor har De været i
Tyskland? Den slags bruger vi ikke her”. Dette gentog
sig 2 gange, så opgav jeg at få en snak om, hvordan
jeg havde det med bivirkninger. Det gik jo også meget
godt. Men…det føles utrygt, at den medicinske ekspert, man møder, end ikke er opmærksom på, at man
har været i strålebehandling udenfor hospitalet. En fast
ankermand for den enkelte patient må være et meget
højt prioriteret ønske - ikke mindst når ﬂere afdelinger
er blandet ind i et behandlingsforløb.
Om opholdet i Kiel i øvrigt: Vi var indkvarteret på hotel
Steigenberger Hansa Conti, et særdeles komfortabelt
hotel med en central beliggenhed og tæt på hospitalet.
Personalet var yderst venligt og imødekommende. Opholdet gav også – især i starten – mulighed for at dyrke
kulturelle aktiviteter. Vi besøgte bl.a. Kieler-operaen
ﬂere gange. Desuden er Kiel en livlig handelsby med
et megastort overdækket forretningscenter.
Vore erfaringer med behandling i udlandet har været
klart positive. Det er bestemt en god løsning for nogle
patienter i en periode, hvor behandlingskapaciteten i
det danske sundhedssystem er for lille.

Strålebehandling i udlandet
Af Ole Mortensen, Redaktionen
Selv om kun ca. 65% af kræftpatienter med behov for
strålebehandling kan få denne behandling i Danmark
indenfor ventetidsgarantien på 4 uger, vælger langt de
ﬂeste at vente frem for at tage til udlandet. Usikkerhed
hos patienterne er en væsentlig grund til fravalget af
den udenlandske behandling. Alle kan forestille sig de

mange vanskeligheder ved at skulle i gang med en behandling væk fra de hjemlige hospitalsgange, men forhåbentlig vil mere information få ﬂere til at overhale
behandlingskøen i den kommende tid. Vælger ﬂere at
tage til udlandet, vil det - alt andet lige - gøre køen til
behandling på dansk hospital mindre.
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”Danske Regioner” har ultimo juni 2007 udarbejdet
en pjece til udlevering til patienter, der får tilbudt den
udenlandske behandling. Pjecen udleveres nu på den
onkologiske afdeling, der skal vejlede patienten. Den
vil være forsynet med specielle oplysninger om det
regionale udlandskontor (i nogle regioner benævnt
befordringskontor) hvor patienten kan få hjælp til den
praktiske tilrettelæggelse. Hermed skulle en del af informationsbehovet været dækket bedre ind, end det
tidligere var tilfældet.
En sådan pjece erstatter naturligvis ikke en god informativ samtale, hvor en dansk læge sætter patienten
og hans pårørende ind i de mange behandlingsmæssige forhold, der kan være spørgsmål om. Det er også
en forudsætning, at beskrivelsen i pjecen efterleves i
praksis.
Det er en politisk misforståelse, hvis man mener, at
den dyre løsning med at sende patienter til udlandet
løser alle problemer. Reelt har man kun fjernet presset
på selve strålebehandlingen. De forudgående undersøgelser og prøvetagninger m.v. samt den efterfølgende
kontrolbehandling ligger fortsat på de danske afdelinger og er måske blevet lidt vanskeligere i de tilfælde,
hvor kontakten skal holdes til et udenlandsk hospital..
Regionerne har i forvejen indgået aftale med behandlingssteder i Tyskland, Norge og Sverige om behandling af prostatakræftpatienter. Ud fra en sundhedsfaglig vurdering vælger regionen det behandlingstilbud,
patienten skal have. Kvaliteten af den udenlandske behandling er efter regionens vurdering lige så høj som i
Danmark På de udenlandske behandlingssteder vil der
være mulighed for tolk i det omfang, der er behov for
det.
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Transport
Normalt foregår strålebehandlingen ambulant fra mandag til fredag. Med mindre der i din region ﬁndes en
ordning med daglig befordring, dækker regionen de
faktiske transportudgifter efter følgende principper:
•
•

Billigste billet til offentlig transport (tog/bus)
Kørsel i egen bil med en godtgørelse på p.t.
1,78 kr. pr. km

Din transport til Tyskland og Sverige dækkes efter
ovenstående principper, hvad enten du overnatter i udlandet under hele opholdet, du ønsker at tage hjem til
Danmark i weekenden, eller du vælger at pendle dagligt. Transporten til Oslo foregår med ﬂy. Her dækker
regionen en ﬂybillet t/r ugentlig, såfremt du ønsker at
komme hjem i weekenden. Du kan få hjælp til at arrangere transporten på det regionale udlandskontor.

Overnatning
Du vil få tilbudt overnatning på hotel eller patienthotel
i nærheden af behandlingsstedet, med mindre du har
mulighed for at pendle dagligt og ønsker dette.

Diæter til kost m.v.
Hvis dit ophold inkluderer overnatning i udlandet, vil
du få udbetalt diæter til at dække din kost m.v., som
p.t. udgør diætbeløbet 429 kr. pr. døgn pr. person.
(Man modregner den eventuelle kost der indgår i hotelopholdet - f. eks. morgenmad).

Ledsager
Det er meget positivt, at du har mulighed for at tage
en ledsager med, når du skal behandles i udlandet. En
ledsager kan være en ægtefælle, et familiemedlem eller en god ven.

Dit danske sygehus vil naturligvis sørge for, at det
udenlandske behandlingssted modtager alle relevante
oplysninger (journaloplysninger, røntgenbilleder m.v.)
til brug for din behandling.

Regionen dækker udgifter i forbindelse med ledsagelse. Såfremt du overnatter i udlandet, vil din ledsager
også få dækket rejse og overnatning (i dobbeltværelse)
samt diæter iﬂg. ovenstående.

Efter din behandling vil det danske sygehus modtage
de nødvendige oplysninger til brug for din opfølgning
og kontrol.

Kontaktmuligheder

Vedrørende patientforsikring og klagemuligheder er
du dækket som ved behandling her i landet.
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Regionens udlandskontor kan hjælpe dig med de praktiske forhold. Der skal udpeges en dansk kontaktperson
på den onkologiske afdeling, der kan besvare behandlingsmæssige spørgsmål. Også på det udenlandske behandlingssted vil der blive udpeget en kontaktperson.
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Alpharadin – ny lovende medicin under udvikling i Norge
Af Carsten Lewinsky, medicinudvalget i PROPA
Medicinen bliver afprøvet i et multinationalt klinisk
studie, og resultaterne indtil nu er offentliggjort i tidsskriftet Lancet Oncology den 3. juni 2007. Endvidere
er de blevet præsenteret på ASCO’s årlige møde (1.-5.
juni 2007, Chicago, USA) under titlen ”Knoglesøgende radium-233 ved symptomatisk, hormon-refraktær
prostatacancer (ikke behandlelig med hormoner)”.
Præsentationen blev foretaget af professor Øyvind
Bruland fra det Norske Radium Hospital i Oslo.
Medicinen virker ved, at den indsprøjtes i blodbanen,
hvorefter den primært søger ud i knoglerne, hvor det
radioaktive stof afgiver en kortrækkende, men effektiv
alfa-stråling, som dræber cellerne i metastaserne.
I studiet deltog 64 patienter alle med hormon-refraktær
cancer. Halvdelen af disse ﬁk mindst 2 injektioner med
Alpharadin, den anden halvdel ﬁk placebo (et ikke virkende stof). Gruppen med det aktive stof overlevede
53% længere end den med placebo, og man så også
et fald i PSA-tallet i aktiv-gruppen. Man så ingen væsentlige bivirkninger af medicinen.

Efter disse positive resultater forventes det, at medicinalﬁrmaet Algeta, som fremstiller medicinen, vil tilrettelægge et stort fase III forsøg i 2008, men inden da
vil man gennemføre endnu et lille forsøg, der nærmere
skal belyse stoffets egenskaber med hensyn til afgivet
strålemængde, fordeling i kroppen, andre medicinske
egenskaber, og hvorledes stoffet udskilles fra kroppen.
Dette forsøg, med 10 patienter, er allerede igangsat
ved et stort kræftforskningscenter i Storbritannien.
Dette ekstra forsøg forklares af Algeta’s administrerende direktør således: ”Vor strategi er at have en stærk
og omfattende pakke med klinisk dokumentation, som
kan sendes til de rette myndigheder, når vores fase
III program er fastlangt. På denne måde sikrer vi, at
Alpharadin hurtigst muligt kan komme ud til patienterne”.
Såfremt ovennævnte holder vand, ser det ud til, at man
er ved at fremskaffe en epokegørende medicin til behandling af de sene stadier af prostatacancer, som det i
dag er meget vanskelige at gøre noget ved.

Ny fællesnordisk statistikdatabase, men Danmark er bagud
Af Ole Mortensen, Redaktionen
NORDCAN er navnet på en ny fællesnordisk database
med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Databasen kan blive en guldgrube af statistisk materiale, der giver kræftforskere,
politikere, patientforeninger og andre interesserede
gode muligheder for at følge udviklingen inden for 41
forskellige kræftsygdomme.
I basen ﬁndes der oplysninger om antallet af nye kræfttilfælde og dødelighed, men det er også hensigten snart
at kunne foretage opgørelser over antallet af personer,
der lever med en kræftdiagnose. Tallene i NORDCAN
er fra de nordiske landes Cancerregistre, hvor Danmark
som det eneste af landene har statistik helt tilbage fra
1943. De øvrige nordiske lande kom først i gang med
at registrere kræftsygdomme i 50erne.
Sverige, Norge, Island og Finland har opgjort tallene
for 2005, mens de danske tal aktuelt er endeligt opgjort
for 2001. Det kører som på skinner – som de siger i
DSB – forsinkelser og udsættelser. Sundhedsstyrelsen
i Danmark regner med at kunne levere tallene frem til
2004 inden udgangen af 2007.

I Kræftens Bekæmpelses afdeling for forebyggelse og
dokumentation har man store forhåbninger til det nye
samarbejde. Ærgerligt at vi må vente på de nyere danske oplysninger så længe.
En særlig statistik for prostatakræft
I PROPA NYT marts 2007 kunne vi fortælle, at Dansk
Urologisk Selskab og samarbejdende specialer arbejdede på en dansk prostatakræft-database og at de have
søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om økonomisk
grundlag til etablering af denne database. Bliver den
en realitet, vil den gøre diverse gætterier vedrørende
patienternes behandling og resultater af denne overﬂødig. Der vil i givet fald i fremtiden kunne foreligge
årlig rapportering vedrørende alle aspekter af prostatakræft såsom diagnose, behandling, bivirkninger og
overlevelse.
Vi meddelte Sundhedsministeren, at vor patientforening havde stor interesse i at få denne statistik etableret, men så vidt vi ved, er der endnu ikke sat noget i
gang. Vi håber stadigvæk på, at denne statistik bliver
en realitet, og at den med tiden også kan udvides til at
omfatte de øvrige nordiske lande.
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Når alvorlig sygdom rammer - hjælp og støtte også til familien
Af Lisbeth Falkenberg, Kommunikationsafdelingen,
Fredericia og Kolding Sygehuse

med ægtefællen. Der ﬁndes ingen forskning med fokus på konsekvenserne for de pårørende.

Urologisk Afdeling på Fredericia og Kolding Sygehuse
deltager fra 1. juni 2007 i et 3-årigt forskningsprojekt,
der skal være med til at sætte fokus på plejepersonalets støtte til de pårørende til patienter med livstruende
sygdomme. Det sker med udgangspunkt i et unikt,
tværgående samarbejde mellem sygehuset, Enhed for
Sygeplejeforskning ved Syddansk Universitet og Sygeplejeuddannelsen i Vejle (CVU Lillebælt).

Det forventes, at undersøgelsen kan give en grundlæggende viden om de pårørende, deres handlemåder og
behov som grundlag for en udvikling af sygeplejen
med fokus på hele familien. Målet er at kunne hjælpe
familien til at komme igennem den strabadserende tid
efter mandens kræftsygdom. Endelig forventes det, at
undersøgelsesresultaterne vil kunne anvendes i sygeplejen overfor andre familier, hvor et familiemedlem
lider af en tilsvarende kronisk sygdom.

Forskningen foretages indenfor rammerne af et overordnet forskningsprojekt på Syddansk Universitet:
”Livet med en kronisk sygdom”.
Ph.d.-studerende Poul Bruun (oprindeligt fra CVU
Lillebælt) vil, som led i sit studie, gennemføre en interview-undersøgelse af pårørende til mænd med kræft
i blærehalskirtlen (prostata) – en patientgruppe, som
behandles på Urologisk Afdeling i Fredericia.
Undersøgelsens formål vil være at beskrive de konsekvenser en livstruende, kronisk sygdom kan have for
de pårørende og familielivet.
Kræft i blærehalskirtlen er en af de hyppigst forekommende kræftformer hos mænd, og sandsynligheden
for at mænd rammes af denne sygdom stiger markant
med alderen. Forskningen indenfor området har hidtil
overvejende beskæftiget sig med mandens oplevelse
af sygdommen og dens konsekvenser for hans samliv

Afdelingsledelsen på Urologisk Afdeling ser med
glæde og stor forventning frem til samarbejdet. ”Det
er dejligt, at der er interesse for at forske i, hvordan
familien oplever og tackler det, når en nærtstående bliver alvorligt syg. Det er jo noget, vi faktisk alle på et
tidspunkt i livet udsættes for”, udtaler oversygeplejerske Bente Trier fra Urologisk Afdeling. ”Samtidig kan
forskning indenfor sygeplejen være med til at styrke
vores visioner i afdelingen”.
Det er første gang i trekantsområdet, at et universitet,
en uddannelsesinstitution og et sygehus samarbejder
omkring forskning og udvikling indenfor rammerne af
et ph.d.-projekt. ”Ph.d.-projektet kan være model for
andre sygehuse i Region Syddanmark, der ønsker at
bidrage til sygeplejeforskningens udvikling, både fagligt og økonomisk”, udtaler professor og forskningsleder Lis Wagner, Enhed for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet.

Hvordan opfatter de næste generationer farfars prostatakræft?
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Gult og blåt samt det med småt
Af Ole Mortensen, Redaktionen
Efterårstid er rejsetid for mange, og derfor vil vi lige
minde om de gældende sygesikringsregler og opfordre
Jer til at læse det, der står med småt på Jeres rejseforsikring.
Under ferierejser til Europa i op til en måned er du
dækket af det gule sygesikringsbevis ved akut opstået
behov for behandling. Indtil nytår 2008 er rejser til en
række asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til
Middelhavet tillige dækket. Efter nytår vil en del af
disse ”tillægsområder” falde væk. Kortet dækker: lægehjælp og lægeordineret medicin, sygehusophold på
almindelig sygehusklasse – også eventuelle operationer samt hjemtransport til Danmark, når transporten
er lægeordineret. Denne ordning med hjemtransport
bortfalder nytår 2008. Herefter vil det være nødvendigt at sikre sig med en supplerende privat forsikring,
hvis man ønsker denne dækning. Ved rejser udenfor
sikringsområdet, f.eks. til Thailand eller USA, vil en
rejseforsikring altid være nødvendig.
Som prostatakræft-patient kan du blive henregnet til
gruppen af kronisk syge. Der vil typisk ikke være dækning ved en kronisk sygdom, hvis sygdommen indenfor to måneder før rejsen har medført hospitalsbehandling eller ændret medicinering. Du kan anmode om
forhåndstilsagn om dækning hos Europæiske Rejseforsikring, der administrerer ordningen for det offentlige. Blanket kan rekvireres på telefon 33 27 83 03.
Det blå sygesikringsbevis kan bestilles hos din kommune og gælder kun for 1 år ad gangen. Kortet gælder ved ophold i op til 1 år. Det omfatter EU-landene

samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, og giver ret til læge- og hospitalsbehandling efter de regler,
der gælder for de pågældende landes indbyggere. Det
blå kort er ikke nødvendigt ved rejser og ophold i de
nordiske lande, her er det gule kort tilstrækkeligt. Der
kan blive tale om brugerbetaling i det omfang, landet
selv opkræver det. Med det blå kort har man ret til den
læge- og hospitalsbehandling, der bliver nødvendig
under opholdet. Man kan ikke udskyde en nødvendig
behandling for at få den i udlandet, og kortet giver
ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få
behandling. Kortet giver ikke dækning for udgifter til
hjemtransport.
Hvis du tegner en privat rejseforsikring, er det en god
ide grundigt, at læse det med småt, som står i forsikringsbetingelserne. En sådan forsikring vil være nødvendig ved rejser udenfor sygesikringens dækningsområde. Der er mange selskaber at vælge mellem, men
det er værd at overveje et selskab, du let kan komme
i forbindelse med, hvis uheldet er ude. De ﬂeste selskaber giver mulighed for hjemtransport, og mange
selskaber tilbyder ekstra dækninger f.eks. ved rejseafbrydelse, sygeledsagelse, ødelagt ferie m.v., men du
bør se, hvilke forbehold man anfører i forbindelse med
kronisk sygdom – også her kan et skriftligt forhåndstilsagn være mange penge værd. Visse kreditkortordninger reklamerer med gratis rejseforsikring. I disse
tilfælde er det endnu mere nødvendigt at læse det med
småt. Ofte er kun selve kortindehaveren dækket, og
måske kun hvis rejsen er betalt med det pågældende
kreditkort.
Til sidst – nyd rejsen, men det gør du bedst, når du ved,
hvordan du er sikret, hvis sygdom opstår.

PROPA - Prostatacancer Patientforeningens adresser
PROPAs sekretariat:
PROPA– Prostatacancer Patientforeningen
Vendersgade 22
1363 København K
Telefon 33 12 78 28
(åben ugens 5 første hverdage 12-16)
Fax 33 12 50 78
E-mail: sekretariat@propa.dk

formand@propa.dk
kasserer@propa.dk
sekretariat@propa.dk
medlemskartotek@propa.dk (adresseændringer)
video@propa.dk (bestilling af videoen Prostatakræft)
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Støtte til PROPAs informationskampagne og øget forskning beløbet kan fratrækkes på selvangivelsen
Når du støtter PROPA, kan du opnå fradrag for den del af årets gaver, der overstiger 500 kr. Støtter du
eksempelvis i 2007 med 1.500 kr., kan du trække 1.000 kr. fra på selvangivelsen. De første 500 kr. er ikke
fradragsberettigede.
I 2007 er det maksimale fradrag for hver enkelt skattepligtig person 13.600 kr. Det kræver, at der støttes
med 14.100 kr. eller mere i årets løb.
Husk at gemme kvitteringerne til eventuel dokumentation over for SKAT.
Hvis du ønsker at støtte PROPA med mere end 13.600 kr. på årsbasis, kan du med særligt favorable fradragsregler tegne et gavebrev på fast årlig støtte. Ordningen træder for PROPAs vedkommende først i
kraft fra den 1. januar 2008.
Du kan foretage støtten på følgende måder:
Indbetale i et pengeinstitut til PROPAs bankkonto, Reg. nr. 2268 – Konto nr. 5498710362.
Ved anvendelse af en af Netbanks 2 muligheder:
Overfør penge: Reg. nr. 2268 – Konto nr. 5498710362.
Betale som indbetalingskort: Kortart 73 – Indbetalingskort nr. 85663143

Ny idé til støtte af PROPA
Et medlem fejrede fødselsdag og ﬁk den idé, at gæsterne i stedet for at komme med gaver til ham indbetalte gavebeløbet til PROPA. I indbydelsen orienterede han herom og oplyste samtidig om PROPAs
bankkonto.
En rigtigt god idé, som PROPA vil sætte pris på, at andre medlemmer vil tage op. Ring til kassereren og
få nærmere oplysning om fremgangsmåden.

Opdatering af viden om strålebehandlede patienter
I PROPA NYT juni 2007 bad vi om oplysninger fra medlemmer, som har fået helbredende behandling med ekstern strålebehandling eller brachyterapi.
Der er ved redaktionens slutning ultimo juli kun fremkommet få besvarelser, selvom der er
mange, der efterhånden har fået en sådan behandling. Muligvis er det ferietiden, der er skyld i
de manglende besvarelser, men nu håber vi, at denne reminder vil få Jer i gang med besvarelsen.
Også de 30 medlemmer, der besvarede forespørgslen i 2006, vil vi gerne høre fra igen.
Spørgsmålene står på side 21 i PROPA NYT juni 2007. Besvarelsen sendes til:
Jørgen Petersen, Jernbane Allé 34, 3060 Espergærde, e-mail: medlemskartotek@propa.dk

Efterlysning
Jeg har som prostatakræftpatient været gennem 39 strålebehandlinger, men har haft dårlige erfaringer med den efterfølgende behandling med Zoladex på grundlag af et testosteron-niveau på
0. Måske skyldes komplikationerne, at jeg samtidig lider af knogleskørhed. Har andre erfaringer
bl.a. med voldsomme virkninger på grund af testosteron-mangel, hører jeg gerne på e-mail jf@c.
dk eller på telefon 40 44 85 72, John Frederiksen.

16

Nr. 3 - 2007

PROPA NYT september 2007

KORT MØDEOVERSIGT
Kolding

10.09.07

Stormøde for Region Syddanmark: Indsats og diagnose samt aktuelle
nyheder i behandling. PROPAs mission, strategi m.m.

København

17.09.07

Livskvalitet som kræftpatient

Holbæk

17.09.07

Smerter ved prostatakræft og smertebehandling

Aalborg

17.09.07

Temadag – kræft og seksualitet for kræftpatienter og deres partnere

Næstved

20.09.07

Kemoterapi og prostatakræft og indlæg om genetik og prostatakræft/
brystkræft.

Roskilde

20.09.07

De seneste tiltag i behandlingen af prostatacancer i Sverige

Århus

24.09.07

Den nye DVD-ﬁlm om prostatakræft og brug af naturmedicin

Nykøbing Mors

24.09.07

Præsentation af PROPAs nye DVD-ﬁlm med kommentarer samt omtale
af rådgivningstilbud i Thy- og Mors-området

Odense

24.09.07

Erfaringsudveksling – samt snak om den nye PROPA-video

Fåborg

02.10.07

Indlæg om prostatakræft og behandling

Nykøbing Falster

04.10.07

Et sygdomsforløb med prostatacancer

Birkerød

08.10.07

Hvad Kræftrådgivningen kan hjælpe med og erfaringsudveksling om
prostatacancer og behandling

Rønne

09.10.07

Prostatakræft, bivirkniniger og personlige overvejelser

Holbæk

15.10.07

Lymfeproblemer ved prostatakræft

Aalborg (Nørresundby)

16.10.07

Hvad Cancerklinikken kan gøre for mænd med prostatakræft

Århus

29.10.07

Rapport fra en prostatacancer-kongres i USA

Svendborg

06.11.07

PROPAs nye DVD-ﬁlm vises og kommenteres

Læsø

08.11.07

Informationsmøde sammen med De Brystopererede

Herlev

17.11.07

Stormøde for Sjælland med emnerne: Behandlinger i dag i en moderne
urologisk afdeling, palliativ behandling – samt behandlinger i en onkologisk afdeling

Holbæk

19.11.07

Præsentation af Urologisk afdeling og PROPA

Næstved

22.11.07

Oplæg og debat om tilrådelig mad og drikke ved prostatakræft – derefter julehygge

Odense

26.11.07

Spisning og hygge med julesange og -historier

Nørresundby

29.11.07

Julehygge
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Mødekalender
Hele Sjælland
Patienter, pårørende og andre interesserede indbydes til

STORMØDE
Lørdag den 17. november 2007 kl. 13.00 – 17.00
Emne: Behandling af prostatacancer
Overlæge Henrik Jakobsen, Herlev Hospital, vil fortælle om de behandlinger, der tilbydes prostatacancerpatienter af en moderne urologisk afdeling
Afdelingslæge Helle Hvarness, Rigshospitalet, vil specielt fortælle om den palliative behandling med hormonmedicin, smertestillende medicin, Zometa m.v.
Overlæge Peter Maidahl Petersen, Finsencentret, Rigshospitalet, vil berette om de behandlinger, der kan gives af hospitalets onkologiske afdeling efter henvisning fra de urologer, der normalt har behandlingsansvaret.
Der vil være en omtale af helbredende og palliative strålebehandlinger samt af kemoterapi
Sted: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev, Store auditorium
Tilmelding: Senest mandag den 12. november 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 93 51 51

Hovedstadsregionen
København
Patienter og pårørende indbydes
Mandag den 17. september 2007
kl. 19.00 – 21.30
Emne: Livskvalitet som kræftpatient
Civilingeniør Peter Randløv indleder med et inspirerende oplæg til en
debat om livskvalitet.
Sted:
Kræftens
Bekæmpelse,
Strandboulevarden 49, København Ø
Tilmelding: Senest onsdag den 12.
september 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 93 51 51

Bornholm, Rønne
Patienter, pårørende og andre interesserede indbydes
Tirsdag den 9. oktober 2007 kl.
19.00 – 21.30
Emne: Prostatakræft, bivirkninger
og personlige overvejelser
Overlæge Ole Peter Andersen
samt psykolog Hanne Nødskov
vil komme med indlæg om emnet.
Der vil blive anledning til at stille
spørgsmål.
I den urologiske pause bydes på en
forfriskning
Sted: Bornholms Hospital, Ullavej
8, Rønne
18

Tilmelding: Senest torsdag den 4.
oktober 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Lyngby,
tlf. 45 93 51 51

Birkerød
Patienter, pårørende og andre interesserede indbydes
Mandag den 8. oktober 2007 kl.
19.00 – 21.00
Emne: Hvad kan Kræftrådgivningen hjælpe dig med efterfulgt af erfaringsudveksling om prostatacancer og behandling. Psykolog Jeppe
Nilou, Kræftrådgivningen i Hillerød
vil indlede første punkt
I den urologiske pause bydes på en
forfriskning
Sted: Biblioteket i Birkerød, Stationsvej 38 (lige over for stationen),
3460 Birkerød
Tilmelding: Senest onsdag den 3.
oktober 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Hillerød, tlf. 48 22 02 82

Region Sjælland
Holbæk
I Holbæk er der en lille gruppe af
mænd, som mødes jævnligt under
ledelse af kontaktperson Flemming
Larsen (medlem af PROPA) tlf. 59
59 56 99 i samarbejde med Kræftrådgivningen.

Alle PROPAs medlemmer er velkomne til nedenstående møde
Mandag den 17. september 2007
kl. 14.00 - 16.00
Emne: Smerter ved prostatakræft
og smertebehandling
Oplæg ved Smerteklinikken i Holbæk
Sted: Kræftrådgivningen i Holbæk,
Hasselvænget 5, Holbæk
Tilmelding er ikke nødvendig

Holbæk
PROPAs medlemmer er velkomne
til nedenstående møde.
Mandag den 15. oktober 2007 kl.
14.00 - 16.00
Emne: Lymfeproblemer ved prostatakræft
Oplæg ved lymfeterapeut og fysioterapeut Jane Buus Johansen
Sted: Kræftrådgivningen i Holbæk,
Hasselvænget 5, Holbæk
Tilmelding er ikke nødvendig
Holbæk
PROPAs medlemmer er velkomne
til nedenstående møde
Mandag den 19. november 2007
kl. 14.00 - 16.00
Emne: Præsentation af Urologisk
afdeling (afd. for Prostatakræft)
Præsentation af Prostatacancer Pa-
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tientforeningen PROPA med indlæg
af Jørgen Petersen fra PROPA
Sted: Kræftrådgivningen i Holbæk,
Hasselvænget 5, Holbæk
Tilmelding er ikke nødvendig.

Roskilde-Køge området
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Sted: Næstved Sygehus, mødelokalet i kælderen, Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Tilmelding: Senest mandag den
17. september 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningen, Næstved, tlf. 55 74 04 00

Roskilde
PROPA Roskilde indbyder patienter
og pårørende
Torsdag den 20. september 2007
kl. 19.00 – ca. 21.30
Emne: Overlæge, docent Ola
Bratt vil fortælle om ”De seneste
tiltag i behandlingen af prostatacancer i Sverige”
Sted: Roskilde Sygehus – lige over
for Roskilde Station, indgang 24,
mødelokale 1
Tilmelding: Senest mandag den 17.
september 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Roskilde, tlf. 46 30 46 60
med angivelse af navn og telefonnummer
Roskilde
AFLYSNING: Det berammede
møde torsdag den 15. november
2007 vedrørende alternativ behandling aﬂyses. I stedet anbefaler vi
vore medlemmer at deltage i stormødet på Herlev Hospital lørdag
den 17. november 2007 – se foran i
mødekalenderen

Sydsjælland og Lolland
Falster
Næstved
PROPA Næstved-gruppen indbyder
patienter, pårørende og interesserede
Torsdag den 20. september 2007
kl. 19.00
Emne: Kemoterapi og prostatakræft
ved overlæge Lisa Sengeløv. Mulighed for at stille spørgsmål efter
indlægget. Pause med kaffe og kage.
Efter pausen indlæg om genetik
og prostatakræft/brystkræft. Hvad
har mænd og kvinder tilfælles?

Nykøbing Falster
PROPA Nykøbing F.-gruppen indbyder patienter, pårørende og andre
interesserede til møde
Torsdag den 4. oktober 2007 kl.
19.00 – 21.45
Sted: Social og sundhedsskolen,
Fejøgade 1, Nykøbing F. Kantinen 4
sal. (der er elevator )
Emne: Et sygdomsforløb med prostatacancer
Medlem af PROPAs landsbestyrelse Erling Bott, Kerteminde, vil
fortælle om tiden fra hans sygdom
blev konstateret i 2002 og forløbet
indtil i dag. Erling har gennemgået operation, hormonbehandling,
smertebehandling for metastaser og
kemokur. Hans PSA-tal faldt fra 219
til 17. Erling vil også komme ind på
inkontinens (utæthed efter operation). Desuden vil han fortælle lidt
om at rejse, selv om man er cancerpatient. Erling var bl.a. i Australien
i 4 uger i 2006 og skal til Indien
umiddelbart efter dette møde.
Der bliver serveret kaffe/the med
kage.
Tilmelding: til Kræftens Bekæmpelse Rådgivningen, Næstved, tlf.
55 74 04 00 senest tirsdag den 2. oktober 2007. Obs: Der vil ikke blive
sendt yderligere meddelelse pr. brev
denne gang.

Næstved
PROPA Næstved-gruppen indbyder
patienter, pårørende og andre interesserede
Torsdag den 22. november 2007
kl. 19.00

Emne: Lokalgruppeleder Ingrid
Marten Monsen lægger med indlægget ”Hvad ska’ vi så ha’ a’ spis’
og drik?” op til debat om tilrådelig mad og drikke ved prostatakræft. Der deles opskrifter ud. Fra
kl. 20.00-21.30 julehygger vi, og
der bydes på juleknas
Sted: Næstved Sygehus, mødelokalet i kælderen, Ringstedgade 61,
4700 Næstved
Tilmelding: Senest mandag den
19. november 2007 til Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningen, Næstved,
tlf. 55 74 04 00

Fyn
Odense
PROPA FYN indbyder til møde
Mandag den 24. september 2007
kl. 19.00 – 21.30
Emne: Erfaringsudveksling (ERFA),
hvor vi giver hinanden oplysninger
om vore sygdomsforløb m.m. – suppleret med oplysninger fra den nye
DVD-ﬁlm
Demo i brugen af den nye DVD-ﬁlm
Der serveres kaffe, the, frugt og
småkager
Sted: Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro 46, Odense
Tilmelding: Samme sted senest fredag den 21. september 2007 på tlf.
66 11 32 00

Fåborg
PROSTA-VITA-fonden og PROPA
planlægger et aftenmøde i Fåborg
Tirsdag den 2. oktober 2007
Emne: Professor Peter Iversen
og forskningssygeplejerske Lisa
Gruschy vil komme med et indlæg
om prostatakræft og behandling
Sted: Fåborg Strandhotel, Fåborg
Nærmere oplysninger om det endelige tidspunkt og tilmelding vil
fremgå af annoncer i de fynske dagblade, og de vil også kunne oplyses
på PROPA-mødet i Odense den 24.
september 2007
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Svendborg
PROPA Fyn indbyder til møde hos
Frivillig Rådgivningen, Svendborg
Tirsdag den 6. november 2007 kl.
19.00 -21.30
Emne: PROPAs nye DVD-ﬁlm
forevises og kommenteres
Sted: Frivillig Rådgivningen, Brogade 35, Svendborg
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse,
Odense, senest mandag den 5. november 2007 på tlf. 66 11 32 00
Odense
PROPA Fyn indbyder til julemøde
Mandag den 26. november 2007
kl. 18.00 – 21.30
Emne: Vi spiser og hygger os med
julesange og –historier
Denne aften taler vi ikke om sygdom
Sted: Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro 46, Odense
Tilmelding: Samme sted senest fredag den 23. november 2007 på tlf.
66 11 32 00
Pris: Smørrebrød/vin/øl/sodavand
– kr. 75,-

Region Midtjylland
Århus
Århus lokalbestyrelse indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til møde
Mandag den 24. september 2007
kl. 18.30 – ca. 21.00
Emne: Vi har to emner på programmet. Vi vil præsentere og fremvise
DVD-ﬁlmen om prostatakræft, hvor
bestillingssedler til DVD’en udleveres. Derefter tager vi en debat om
ﬁlmen
Herefter kommer butiksbestyrer Simon Hjort i Danmarks ældste naturmiddelﬁrma Natur-Drogeriet A/S,
Hørning og sundhedskost butikken i
Århus, som vil fortælle om sit virke
i den danske helsebranche. Han vil
bl.a. fortælle om, hvad der kan gøres
for at ændre trætte og modløse men20
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nesker til mennesker med en bedre
livskvalitet. Foredragsholderen vil
blandt andet komme ind på, hvorfor
ﬂere mennesker anvender virksom
naturmedicin. Efterfølgende kan der
stilles spørgsmål
Sted: Frivillig Huset, Skt. Paulsgade
25 (baghuset), 8000 Århus C
Der serveres kaffe/the – i pausen
kan der købes drikkevarer
Tilmelding med navn og adresse,
antal personer og tlf. nr. senest fredag den 21. september 2007 kl.
12.00 til mobil-tlf. 22 38 26 24 (der
er telefonsvarer)

Århus
Århus lokalbestyrelse indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til møde
Mandag den 29. oktober 2007 kl.
18.30 – ca. 21.00
Emne: Overlæge Knud V. Pedersen, Skejby Sygehus, vil – efter
deltagelse i en stor verdenskongres
i USA om prostatacancer - fortælle
om, hvad nyt der er i den store verden omkring prostatacancer. Endvidere vil han fortælle om, hvad der
forskes i, samt hvad vi kan forvente
os af fremtiden. Efterfølgende kan
der stilles spørgsmål.
Sted: Frivillig Huset, Skt. Paulsgade
25 (baghuset), 8000 Århus C
Der serveres kaffe/the – i pausen
kan der købes drikkevarer
Tilmelding med navn og adresse,
antal personer og tlf. nr. senest fredag den 26. oktober 2007 kl. 12.00
til Mobil tlf. 22 38 26 24 (der er telefonsvarer)

Nordjylland
Aalborg
PROPA Nordjylland i samarbejde
med Kræftrådgivningen i Aalborg
indbyder medlemmer, pårørende og
andre interesserede
Mandag den 17. september 2007
kl. 9.00 – 16.00

Sted: Haraldslund Vand- og Kulturhus, Aalborg
Emne: Temadag for kræftpatienter
og deres partnere om kræft og seksualitet. Fælles indledning ved læge
og sexolog Marianne Brun
Pris kr. 150,- pr. person, som dækker formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Der udsendes senere program for
dagens aktiviteter (kun i Region
Nordjylland)
Nykøbing Mors
PROPA Nordjylland indbyder medlemmer, pårørende og andre interesserede
Mandag den 24. september 2007
kl. 19.00
Sted: Morsø Folkebibliotek (Støberiet), Holgersgade 7, Nykøbing
Mors
Emne: Præsentation af den nye video-ﬁlm om prostatakræft. Psykolog og centerleder af Kræftrådgivningen Aalborg John Overgård
vil kommentere DVD’en og fortælle
om rådgivningstilbud i Thy- og
Mors-området
Der serveres kaffe /the i pausen
Tilmelding: Senest kl. 12.00 fredag
den 21. september 2007 på tlf. nr.
97 71 11 63 eller 29 44 20 97.

Aalborg -Nørresundby
PROPA Nordjylland indbyder medlemmer, pårørende og andre interesserede til møde
Tirsdag den 16. oktober 2007 kl.
19.00
Sted: Ældre Sagens lokaler i Kulturbroen i Nørresundby
Emne: Hvad kan vi på Cancerklinikken gøre for mænd med prostatakræft
Indledning om dette emne ved overlæge Mats Holmberg og cheffysiker Jesper Carl
Der vil blive lejlighed til at stille
spørgsmål, der også kan indtelefo-

Nr. 3 - 2007

PROPA NYT september 2007

neres til Poul Erik Christensen, tlf.
98 23 61 29 eller sendes pr. e-mail
til pec@nypost.dk – kan også benyttes til tilmelding
Der bliver serveret kaffe/the i pausen
Tilmelding: Senest kl. 12.00 mandag den 15. oktober 2007 på tlf. nr.
98 18 52 95 eller 98 17 52 59

Læsø
PROPA Nordjylland afholder sammen med De Brystopererede og
Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter Aalborg Informationsmøde, hvor alle kræftpatienter og
deres pårørende på Læsø er velkomne
Torsdag den 8. november 2007
Tidspunkt og mødested kan efter
den 1. oktober 2007 oplyses på tlf.
98 10 92 11 Kræftens Bekæmpelse,
Aalborg eller tlf. 98 23 61 29 Poul
Erik Christensen
Aalborg - Nørresundby
PROPA Nordjylland inviterer efter
opfordring medlemmer og pårørende til julehygge, hvor vi ikke vil tale

om sygdom, men have en god aften
over et lettere traktement. Eller er
der andre forslag?
Torsdag den 29. november 2007
kl. 19.00
Sted: Ældresagens Lokaler, Kulturbroen, Nørresundby
Tilmelding: Senest mandag den 26.
november 2007 på tlf. 98 17 52 59
eller 98 18 52 95 – eller på e-mail
pec@nypost.dk

Sydjylland
Aabenraa
Træffetid for mænd med prostatakræft
den anden tirsdag i hver måned
kl. 13.00 – 15.00
Det er i ovenstående tidsrum muligt
at træffe tidligere eller nuværende
patienter fra PROPA
Pårørende er også velkomne
Arrangør: PROPA og Kræftrådgivningen i Aabenraa
Sted: Nørreport 4, 1., 6200 Aabenraa
Tilmelding: Gerne tilmelding på tlf.
74 62 51 50
NB: Ingen træffetid i december!

Esbjerg
Træffetid for mænd med prostatakræft den sidste torsdag i hver
måned kl. 13.00 – 15.00
Det er i ovenstående tidsrum muligt
at træffe tidligere eller nuværende
patienter fra PROPA
Pårørende er også velkomne
Arrangør: PROPA og Kræftrådgivningen i Esbjerg
Sted: Jyllandsgade 30, 6700 Esbjerg
Tilmelding: Gerne tilmelding på tlf.
76 11 40 40
NB: Ingen træffetid i december!

Vejle
Træffetid for mænd med prostatakræft den første torsdag i hver
måned kl. 14.00 – 16.00
Det er i ovenstående tidsrum muligt
at træffe tidligere eller nuværende
patienter fra PROPA
Pårørende er også velkomne
Arrangør: PROPA og Kræftrådgivningen i Vejle
Sted: Blegbanken 3, 7100 Vejle
Tilmelding: Gerne tilmelding på tlf.
76 40 85 90
NB: Ingen træffetid i december!

Sydjylland
Hele Region Syddanmark
PROPA indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til

STORMØDE
Mandag den 10. september 2007 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Auditoriet Kolding Sygehus
Emne: Professor, overlæge Palle Osther vil fortælle om indsats og diagnose samt om aktuelle nyheder i
behandlingen af prostatacancer samt svare på spørgsmål fra salen (se omtale af Palle Osther i PROPA NYT
marts 2007, side 15)
PROPAs formand Poul Erik Pyndt vil give en orientering om PROPAs mission, strategi, og hvad vi kan gøre
sammen for at få ﬂere frivillige til netværk, gruppearbejde i regionerne - og sidst men ikke mindst for hvervning
af nye medlemmer
Entré: Kr. 40,00 incl. kaffe/the og 2 stk. brød. (sandwich/ostemad). I pausen kan der købes vand.
Tilmelding: Senest torsdag den 6. september 2007 kl. 15.00 til Kræftens Bekæmpelse, Vejle, tlf. 76 40 85 90,
e-mail: vejle@cancer.dk - Aabenraa, tlf. 74 62 51 50, e-mail: aabenraa@cancer.dk - Esbjerg, tlf. 76 11 40 40,
e-mail: esbjerg@cancer.dk – eller til Niels Bjerrum, Varde, tlf. 75 26 03 41, e-mail: many@ny-post.dk
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Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Medlemmer og andre interesserede bedes så vidt muligt henvende sig lokalt

Landsbestyrelsen:
Hovedstadsregionen incl.
Bornholm:
Kasserer: Erik Laulund
Furesøgårdsvej 76, 3520 Farum
tlf. 44 99 19 08
e-mail: erik.laulund@post.tele.dk

Sjælland i øvrigt:
Næstformand: Carsten Lewinsky
Hestehavevej 1, 4772 Langebæk
tlf. 55 38 00 09
e-mail: lewinskys@mail.dk
Formand: Poul Erik Pyndt
Elleorevej 20, 4000 Roskilde
tlf. 46 75 70 02
e-mail: pepyndt@yahoo.dk

Fyn og omliggende øer:
Erling Bott, Odensevej 99,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 33 56
e-mail: propaerling@dbmail.dk

Nordjylland:
Poul Erik Christensen, Hammershøj 47,
Øland, 9460 Brovst, tlf. 98 23 61 29
e-mail: pec@nypost.dk

Midtjylland:

Sjælland i øvrigt:

Freddy Mogensen, Ørnedalen 21,
8520 Lystrup
tlf. 86 22 34 26, e-mail: f-b@mail.dk

Johnnie A. Pedersen, Bygmarken 128,
Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby
tlf. 46 49 29 72 / 21 72 51 71
e-mail: familie.pedersen@pc.dk

Sydjylland:
Niels Bjerrum
Lerpøtparken 11, 1.sal th., 6800 Varde
tlf. 75 26 03 41/21 69 82 38,
e-mail: mani@ny-post.dk

Fyn og omliggende øer:

Pårørende-repræsentant:
Sekretær: Lisbeth Witting Dal
Lykkevej 5, 2960 Rungsted Kyst
tlf. 45 76 66 18
e-mail:dalwitting@get2net.dk

Nordjylland:

Per Jensen, Skovløkke 3
5700 Svendborg, tlf. 62 22 05 06
e-mail:per.bodil@mail.dk

Hans Anton Hansen, Junovej 16,
9200 Aalborg SV
tlf. 98 18 52 95, e-mail: haka@pc.dk

Midtjylland:
Tilknyttet med særlige opgaver:
Ole Mortensen, Strandparksvej 6,
2665 Vallensbæk Strand
tlf. 43 73 13 16,
e-mail: strandparksvej6@webspeed.dk

Karsten Precht, Skovbakken 5,
8870 Langå, tlf. 86 46 16 74
e-mail: mkprecht@mail.dk

Sydjylland:

Suppleanter:

Verner Bruun, Jedsted Klostervej 73,
6771 Gredstedbro, tlf. 75 43 15 31

Hovedstadsregionen
incl. Bornholm:

Pårørende-repræsentant:

Ib Carlsson, Bakkevænget 6,
3460 Birkerød, tlf. 45 81 49 40
e-mail: ibgeti@mail.dk

Inge Lise Walhovd, Vennemindevej 70
8520 Lystrup, tlf. 86 23 13 52,
e-mail:walhovd@mail.tele.dk

Lokalbestyrelser og grupper i Jylland
Lokalbestyrelse for Nordjylland
Formand: Poul Erik Christensen
Hammershøj 47, Øland, 9460 Brovst
tlf. 98 23 61 29, e-mail: pec@nypost.dk
Jens Chr. Davidsen, Ole Langesvej 29 B,
9460 Brovst, tlf. 98 23 23 03
Hans Anton Hansen, Junovej 16,
9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 52 95
e-mail: haka@pc.dk
Villy Larsen, Åvej 24, Lindholm,
9400 Nørre Sundby
tlf. 98 17 04 03, mobil 40 40 26 04

Lokalbestyrelse for Midtjylland
Formand: Freddy Mogensen
Ørnedalen 21, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 34 26, e-mail: f-b@mail.dk
Sekretær: Inge Lise Walhovd
Vennemindevej 70, 8520 Lystrup
tlf. 86 23 13 52
e-mail: walhovd@mail.tele.dk
22

Kasserer: Benny Christiansen
Ll.Nøreriis, Nøreriisvej 5, Norring,
8382 Hinnerup, tlf. 86 98 67 98
e-mail: Ll.noerreriis@hansen.mail.dk
Erik Brinch Nielsen, Hjulgårdsvej 15,
8380 Trige, tlf. 86 23 17 18
e-mail:ebn@marimatech.com
Karsten Precht, Skovbakken 5,
8870 Langå, tlf. 86 46 16 74
e-mail: mkprecht@mail.dk
Ringkøbing Amt gruppen
Johannes Sanggaard, Søndergårdsvej 7,
7400 Herning, tlf. 97 11 60 66
e-mail: josa@km.dk
Peter Jørgensen, Svanevej 19,
7400 Herning, tlf. 97 22 07 63
e-mail: postmaster@joorgensen.dk
Jimmy Larsen, Solbjerg 48,
7400 Herning, tlf. 97 16 21 61
(job 97 21 21 55),
e-mail:jimmylarsen@hotmail.com

Thorkild Amtrup Sørensen
Thrigesvej 13 D, 7400 Herning
tlf. 97 12 34 19

Lokalgrupperne for Region Sydjylland
Syd-gruppen
Palle Fogh, Borgervænget 9 A,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 19 44
e-mail: pallefogh@webspeed.dk
Hans Peter Holm, Lyøparken 11
6100 Haderslev, tlf. 74 58 34 74
e-mail: hpholm@oekgnet.dk
Ole Jessen, Gammel Flensborgvej 14,
6200 Aabenraa
tlf. 74 62 16 86 – mobil 40 85 29 00
Thorkild Schousboe Laursen
Storegade 7, 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 47 47, e-mail: tsl@km.dk
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Vest-gruppen
Formand: Niels Bjerrum,
Lerpøtparken 11,1 sal th., 6800 Varde
tlf. 75 26 03 41/21 69 82 38,
e-mail:mani@ny-post.dk
Næstformand: Verner Bruun
Jedsted Klostervej 73,
6771 Gredstedbro, tlf. 75 43 15 31
Helge V. Frederiksen, Vølundsvej 2, 1 sal,
6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 12 20 25
Tage Nielsen, Ortenvej 174,

6800 Varde, tlf. 75 26 11 83
Gunnar Petersen, Krogvej 9,
6720 Nordby, Fanø, tlf. 75 16 25 26
e-mail: krogvej9@fanonet.dk
Knud Skov-Petersen, Seminarievej 109,
6760 Ribe, tlf. 75 42 00 67
e-mail:elseknud@stofanet.dk

6000 Kolding, tlf. 75 52 31 51
e-mail: eile@stofanet.dk
Jørgen Klitgaard, Skolevej 5,
6640 Lunderskov, tlf. 75 58 51 75,
e-mail: j.klitgaard@post.tele.dk
Povl Nøhr, Lilholtparken 14,
7080 Børkop, tlf. 75 86 80 38
e-mail: ellennohr@mail.dk

Øst- gruppen (Trekantområdet)
Åge Eilersen, Brennerpasset 9,

Lokalgrupper på Sjælland og omliggende øer
Lokalgrupper for Hovedstadsregionen incl. Bornholm
Vagn Andersen, Biblioteksvej 27,
2650 Hvidovre, tlf. 36 49 55 42
e-mail: vagna@privat.dk
Kirsten Brink, Kanalbuen 9,
2870 Dyssegård, tlf. 39 69 82 06
e-mail: stenbrink@mail.tele.dk
Robert Burchardi, Fortunparken 6
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 93 62 92,
e-mail: yvonnewennerholm@msn.com
Ib Carlsson, Bakkevænget 6,
3460 Birkerød, tlf. 45 81 49 40
e-mail: ibgeti@mail.dk
Erik Laulund, Furesøgårdsvej 76,
3520 Farum, tlf. 44 99 19 08
e-mail: erik.laulund@post.tele.dk
Ole Mortensen, Strandparksvej 6,
2665 Vallensbæk Strand
tlf. 43 73 13 16, e-mail:
strandparksvej6@webspeed.dk
Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34,
3060 Espergærde, tlf. 49 13 57 07
e-mail: medlemskartotek@propa.dk

Lokalgrupper for øvrige Sjælland
Nykøbing F-gruppen
Erik og Kate Pedersen, Æblehaven 48,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 43 92 60
e-mail: erik-kate@mail.dk
Torben Rasmussen, Pilesvinget 9,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 85 60 25
e-mail: mtr4550@mail.dk
Holbæk-gruppen
Flemming Larsen, Kelleklintevej 9,
4490 Sjælland, tlf. 59 59 56 99,
e-mail:kfbogteknik@mail.dk
Næstved-gruppen
Formand: Ingrid Marten Monsen
Skovburren 266, 1. sal th.,
4700 Næstved, tlf. 55 72 39 01
mobil: 26 46 66 55
e-mail: i.m.monsen@oﬁr.dk
Fritz Anker Bolbroe, Havnen 3, 1.sal
4700 Næstved, tlf. 55 77 32 03
e-mail:fritzb@stofanet.dk

Helge Christensen, Sjællandsgade 3, II,
4100 Ringsted
tlf. 57 61 29 21 / 22 32 23 35
Leif Stagis, Holbergsvej 145
4700 Næstved, tlf. 55 72 60 14
Roskilde-gruppen
Formand: K. B. Madsen, Baldersvej 19,
4000 Roskilde, tlf. 46 37 11 09
e-mail: madsenkb@adr.dk
Svend Faurskov, Evertvej 14,
4040 Jyllinge, tlf. 46 73 08 94
e-mail: svendf@jyllingesyd.dk
Svend Ejvin Jensen, Havnevej 18, 2.tv,
4000 Roskilde, tlf. 29 23 61 22
e-mail: sejvin@csc.com
Johnnie A. Pedersen, Bygmarken 128,
Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby
tlf. 46 49 29 72 / 21 72 51 71
e-mail: familie.pedersen@pc.dk
Pårørenderepræsentant:
Birthe Olsen, Maglekæret 20 B,
2680 Solrød Strand, tlf. 56 87 08 34

Udvalg
Medicin-udvalg
Udvalget har til opgave bl.a. at holde
sig orienteret og skaffe viden om udviklingen af behandlingsmetoder og medicinske stoffer, som har eller kan få betydning for prostatakræft-patienter.
Carsten Lewinsky, Hestehavevej 1,
4772 Langebæk tlf. 55 38 00 09
e-mail: lewinskys@mail.dk

Redaktionsudvalg

Medlemskartotek og udsendelse af
PROPA NYT
Alle henvendelser vedrørende medlemsregistrering og modtagelsen af PROPA
NYT:
Bente og Jørgen Petersen, Jernbane Alle
34, 3060 Espergærde tlf. 49 13 57 07
e-mail: medlemskartotek@propa.dk

Sekretariat
PROPA – Prostatacancer
Patientforeningen
Vendersgade 22,
1363 København K
Tlf. 33 12 78 28, Fax: 33 12 50 78
e-mail: sekretariat@propa.dk
Sekretariatet er åbent ugens 5 første
hverdage mellem kl. 12.00 og 16.00.
Uden for dette tidsrum vil der kunne
indtales besked på telefonsvarer.

Udvalget redigerer PROPA NYT.
Der henvises til redaktionsomtalen på
side 2
Herudover er der nedsat en række ad hoc arbejdsgrupper indenfor områderne:
Kommunikation, Forskning, Fundraising og PROPAs hjemmeside.
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Returadresse: PROPA, Vendersgade 22, 1363 København K

B

Varde Messerne
PROPA-stand på Varde Messerne den 8. og 9. juni 2007
Varde Messerne havde i år følgende emneområder: Dyrskue, Erhverv og Fritid. En
række patientforeninger var blandt andet indbudt til at opstille en stand i et stort messetelt. Fem PROPA medlemmer havde delt vagterne mellem sig og bemandede standen
i messetiden. Trods det ﬂotte, varme vejr var messen velbesøgt.

Niels Bjerrum på den opstillede PROPA-stand

Fra PROPA-standen blev der udleveret 45 PROPA NYT og følgende brochurer: 500 Pas
på dig selv MAND, 50 om Rejsningsproblemer, 450 om medlemskab, 250 med bestillingskort til den nye DVD om prostatakræft.
På billedet ses Niels Bjerrum fra Region Sydjylland, der var koordinator af arbejdet. Det
glæder os, at der var så stor interesse for PROPA

PROPA Prostatacancer Patientforeningen
samarbejder med Kræftens Bekæmpelse

