
ET GODT LIV 
– selv med prostatakræft

Se vores 
6 INFORMATIONSFILM



Har du fået prostatakræft? 
Diagnosen prostatakræft rammer mænd og deres familier hårdt. Kaos, 
frygt for at dø og for at have det dårligt i resten af livet tumler rundt i 
hovedet, specielt de første dage. Usikkerhed og mangel på viden gør de 
næste møder med lægen om behandlingsforløb vanskelige. 

Du kan ringe og få hjælp
Brug vor patientstøtte – ring og få hjælp fra en person M/K, der har egne 
erfaringer som patient eller pårørende. Tilbuddet gælder, hvis du selv er 
blevet ramt – eller er pårørende til en, der er blevet ramt.

Henvendelserne er anonyme og vi har tavshedspligt. Vi vil lytte, diskute-
re og give basal information. Vi er ikke læger og giver ikke lægevidenska-
belig vejledning, men vi kan fortælle om egne erfaringer om behandlin-
gens effekter og bivirkninger.

Du er ikke alene!
Der kommer 4.000-5.000 nye patienter til om året, og i Danmark lever ca. 
40.000 med prostatakræft. Heraf dør 1.200 om året. Sygdommen er lige-
så almindelig og ligeså livsfarlig som brystkræft hos kvinder. 
Der bliver heldigvis flere og flere behandlingsmuligheder, der gør, at 
man kan leve videre med sygdommen i mange år.

Ved at søge kontakt med ligestillede, får du viden og kommer hurtigere 
til en afklaring.
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Find Patientstøtten på www.propa.dk eller på tlf. 33 12 78 28.
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Hvad er prostatakræft?

Lokaliseret prostatakræft

Lokal avanceret prostatakræft, samt spredning til 

lymfeknuder i bækkenet

Spredning af prostatakræft til lymfeknuder og knogler

Fysisk aktivitet og prostatakræft

At leve med prostatakræft

Filmene er lavet med faglig støtte fra: 
•	 Peter Iversen, klinisk professor, Urologisk Klinik, Rigshospitalet
•	 Lise Sengeløv, overlæge, Onkologisk Klinik, Herlev Hospital
•	 Julie Midtgaard, psykolog, seniorforsker, 

Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning

På filmene bliver sygdommens forskellige stadier og bivirkningerne ved 
behandlingerne gennemgået. Desuden beskrives de tiltag i form af bl.a. 
fysisk aktivitet, som kan afhjælpe generne.

Hør også, hvad patienter og pårørende kan fortælle om deres oplevelser 
gennem sygdomsforløbet.

Filmene kan ses her: www.propa.dk/prostatakraeft/informationsfilm 
eller på YouTube: ”Prostatakræft PROPA, film 1-6”.

Sponsorer for filmene: Amgen, Astellas, Bayer, Janssen og Sanofi

At få konstateret prostatakræft er en alvorlig sag for både manden og 
de pårørende. De fleste vil derfor gerne høre mere om sygdommen, be-
handlingerne, bivirkningerne mm., inden de sammen med lægen tager 
stilling til hvilken behandling, der skal iværksættes.

Derfor har Prostatakræftforeningen PROPA fået udarbejdet 6 film om 
prostatakræft:



www Besøg www.propa.dk

Eller ring på telefon 33 12 78 28

Prostatakræftforeningen har til 
formål at hjælpe mænd, som ram-
mes af prostatakræft. Det gør vi 
bl.a. ved at holde møder over hele 
landet og udgive et medlemsblad, 
samt informere via www.propa.dk

Som medlem får du mulighed for 
at følge udviklingen i behandlin-
gen af sygdommen og møde an-
dre i samme situation som dig.

Ved at blive medlem gør du 
Prostatakræftforeningen PROPA 
stærkere. Samtidig støtter du også 
dig selv ved at blive en del af fæl-
lesskabet.

Bliv medlem af PROPA:

Tlf. 33 12 78 28
sekretariat@propa.dk
www.propa.dk

Giv et beløb til støtte af PROPAs arbej-
de for prostatakræftpatienter:
Reg.nr. 2464, konto 5498 710 362


