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Haves:

Mænd

Ønskes: Forskning
Med bekymring har PROPA bemærket, at der ikke var økonomisk støtte i år til projekter med
forskning direkte i prostatakræft, da Kræftens Bekæmpelse uddelte 67 millioner til 46
forskningsprojekter. De tre ansøgninger inden for prostatakræft-området gav ikke resultat.
Men forskning i mænds sygdomme skal der til - også i Danmark. Det vil være relevant at forske i,
hvorfor sygdommen pludselig kommer til udbrud, når en mand passerer zenit i sit livsforløb. Vi
spørger om det ikke på en eller anden måde er muligt at opdage sygdommen tidligere og i givet fald
sætte ind med en behandling. Kunne det ske ved en genpåvirkning eller gennem en vaccination?
Kun i ca. 10 pct. af de nydiagnosticerede tilfælde kan der tilbydes helbredende behandling. Hos de
øvrige patienter har kræften bredt sig uden for prostatakirtlen, og der kan derfor kun tilbydes os en
kirurgisk kastration eller medicinsk antiandrogen behandling. Alt for godt ved vi, at begge disse
metoder ofte kun giver fred for sygdommen i nogle år, hvorefter der sker en forværring af
sygdomsforløbet, idet kræftcellerne deler sig hastigt og der sker metastasedannelser i lymfeknuder
og knogler.
Dette forløb giver så mange spørgsmål, at det vil være særdeles relevant at forske mere i
sygdommens opståen og udvikling samt dens behandling. PROPA har derfor søgt om at denne
sygdom bliver et af de fire områder med super-kræftforskning, der snart sættes i gang af Kræftens
Bekæmpelse, som har besluttet at støtte fire professorater i en femårig periode.
I den udstrækning et sådant professorat ikke kunne få en selvstændig dansk forskning i gang, kunne
der derfra etableres et samarbejde med udenlandske forskere, således at danske forsøg kunne indgå
som en del af et internationalt projekt.
Også på det oplysningsmæssige område, vil et professorat have opgaver. Vi patienter ved for lidt
om den eventuelle udvikling, der er i gang hos medicinalindustrien. Med vore øjne er årets nyhed
kun, at det antiandrogen, der før har været tilmålt i tre daglige tabletter a 50 mg, nu kan doseres
som en enkelt tablet a 150 mg pr. dag. Vi ved godt, at medicinalindustrien ikke må henvende sig
direkte til os patienter, men kunne vi så ikke på neutral basis blive orienteret om eventuelle nyheder.
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Man kunne indvende, at det ville give os et håb uden sikkerhed for dets opfyldelse. Måske, men lidt
nyt er bedre end intet nyt og vi har kun at håbe på nyheder, inden vor egen sygdom kommer ind i en
mere kritisk fase. Bl. a. har vi stadigvæk troen på, at det på et tidspunkt bliver muligt at fremstille en
vaccine, der helbreder eller holder sygdommen nede. Det er også derfor, at vi er utålmodige og
gerne ser iværksatte forsøg med f.eks. vaccination afviklet hurtigt og effektivt. Vi har netop ikke
hele livet for os. Selvfølgelig kan vi ikke forvente, at alle forsøg umiddelbart fører til et positivt
resultat, men vi må forvente, at alle implicerede arbejder intenst mod dette mål. En koordination via
et professorat kunne være en mulig løsning.
Det påregnes, at Kræftens Bekæmpelse udpeger de fire, måske fem super-forskningsområder medio
september og PROPAs bestyrelse håber naturligvis, at der bliver mulighed for denne udbygning af
forskningen i mænds sygdomme.
Det er blevet besluttet, at alle forskere i Kræftens Bekæmpelse skal samarbejde mod brystkræft.
Alle skal bruge en lille del af deres tid i fælles projekt - sideløbende med at de arbejder med egne
projekter. Med stor respekt for den indsats, der foregår mod den livstruende brystkræft, giver det
alligevel eftertanke, at ingen af forskerne i Kræftens Bekæmpelse således bruger deres tid 100 pct.
på de kræftsygdomme, der rammer mænd. Denne disposition understreger nødvendigheden af , at
der snarest udpeges en forskningsrepræsentant for vor sygdom, der er en af de almindeligste mandekræftsygdomme.
Også mulighed for alternativ forskning
Sundhedsministeriet er blevet opmærksom på, at der kunne komme positive resultater gennem brug
af alternative behandlinger og har for nylig igangsat Videns- og Forskningscentret for Alternativ
Behandling - ViFAB - og har i 2001 stillet 3,5 mio. kr. til rådighed til igangsætning af
forskningsprojekter inden for alternativ behandling og naturmedicin.
PROPA har søgt om at få afprøvet naturmedicinpræparatet PC-SPEC, der er udviklet i USA til
bekæmpelse af avanceret prostatakræft. Producenten har stillet i udsigt, at 70 pct. af brugerne skulle
få en drastisk sænkning af PSA-tallet, smertelindring ved knoglemetastaser og forbedring af den
almene livskvalitet. Er det blot tilnærmelsesvis rigtigt bør produktet anvendes i den danske
behandling. Men er PC-SPEC et seriøst produkt?
Vi vil gerne have en afprøvning på 10 patienter under dansk lægetilsyn f. eks. på et
universitetshospital. Det er sikkert, at der i medlemskredsen er mange, der er villige til at være
forsøgspersoner. Her er således et projekt, der kunne indlede et godt samarbejde mellem et
universitetshospital, ViFAB og patientforeningen. Vi håber også på dette område på et positivt
svar, når der træffes afgørelse om ansøgningerne i slutningen af september.
Ole Mortensen, formand for PROPA
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Repræsentantskabsmødet i Kræftens Bekæmpelse
På årets repræsentantskabsmøde i Kolding oplyste formanden, cheflæge Anne Thomassen bl.a. i sin
beretning, at hovedbestyrelsen havde opstillet fire konkrete krav til sundhedsvæsenet:
Al dokumenteret behandling til alle, den kan hjælpe
Alle behandlinger med dokumenteret effekt skal tilbydes alle de patienter, der kan have gavn af
den. Det bør ske i Danmark, så patienten kan være tæt på familien. Hvis det af en eller anden grund
ikke er muligt herhjemme, skal behandlingen gives i udlandet.
Langt flere forsøg med nye behandlinger herhjemme
Forsøg med nye behandlinger, der ser ud til at kunne have effekt, bør iværksættes i stort tal i
Danmark. De patienter, der ikke kan tilbydes en dokumenteret behandling, skal have rig adgang til
at deltage i en forsøgsbehandling.
Ingen må høre “Intet kan gøres”
Der vil desværre fortsat være patienter, der hverken kan tilbydes livsforlængende eller
forsøgsbehandlinger. Men ingen patient må sendes fra et dansk hospital med en besked om at “Intet
kan gøres”. Der kan altid gøres noget. Alle skal tilbydes støtte og en ordentlig lindrende behandling.
Det gode patientforløb
Naturligvis skal selve behandlingen være af god faglig kvalitet, men der er også brug for
koordinering, kontinuitet og kommunikation. Patienter skal f. eks. ikke opleve lange ventetider,
manglende besked til den praktiserende læge eller bortkomne journaler
PROPA kan fuldt ud støtte disse krav. En gennemførelse vil opfylde nogle af vore ønsker til
sundhedsvæsenet.
Manglende repræsentation i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse
På repræsentantskabsmødet skulle vælges 10 hovedbestyrelsesmedlemmer. Der var 13 kandidater.
Som meddelt på PROPAs generalforsamling var vor formand mellem dem. Han gik til valg med
følgende programerklæring:
Som formand for PROPA vil patientstøttearbejdet have en høj prioritet. I stort omfang kanaliseres
dette ud til patienterne gennem PROPA, der derfor navnlig vil have interesse i at kunne trække på
assistance fra en række specialister og funktioner i Kræftens Bekæmpelse eller specialister, som
arbejder i nær tilknytning til organisationen. Jeg vil således arbejde for en fortsat udvikling af dette
netværk til nytte for patientforeningerne og for patientstøtten generelt.
PROPA har en række forskningsmæssige ønsker, og jeg vil arbejde for gennemførelse af vore og
andre gruppers ønsker om forskning samt arbejde for at fremme kræftforskningen og
kræftbehandlingen generelt.
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Det var vor opfattelse, at det ville være relevant for hovedbestyrelsen at have en repræsentant for
den nye, men allerede ret store patientforening, der specielt repræsenterede en udbredt mandesygdom . Også det forhold, at vi stillede med en person, der selv var patient, kunne give særlige
vinkler på det fremtidige arbejde. Formanden for Kræftens Bekæmpelse har for nylig i en kronik
netop påpeget, at Kræftens Bekæmpelse får 75 pct. af deres henvendelser fra kvinder, selv om
mændene tegner sig for 14000 af de 30000 nye kræfttilfælde hvert år.
Men... ud af de 13 kandidater blev 3 genvalgt og 7 andre nyvalgt. De to kandidater, der
repræsenterede patientforeninger blev ikke valgt ind. Det gjorde derimod:
Team-koordinator Ane Bonderup, Århus Hospice Projekt
Borgmester Edna Jessen, Oksbøl
Adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand, København
Forbundsformand Lilian Knudsen, Kvindeligt Arbejder Forbund, København
Professor, dr.med Arvid B. Maunsbach, Århus
Viceborgmester Ruth Scharling, Thisted
Hjemmesygeplejerske Birgitte Uldall, Sønderborg
Vi håber, at de nyvalgte sammen med de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer også vil arbejde for
opfyldelse af vore programpunkter.
PROPA forsøger at finde en yngre, frisk kandidat til næste års valg. Evt. emner bedes snarest melde
sig hos PROPAs formand.

Mænd og kræft kursus på Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, Blommenslyst,
fredag d. 26., lørdag d. 27. og søndag d. 28. oktober 2001
Vi har tidligere udsendt program for dette kursus, der udbydes af Kræftens Bekæmpelse.
Har du ikke modtaget dette program eller er det blevet væk mellem familiens regninger, kan et nyt
rekvireres på 74 62 51 50. På dette telefonnummer kan også foretages direkte tilmelding.
Tilmelding kan også sendes pr. e-mail: us@cancer.dk. Oplys venligst følgende:
Navn, adresse, postnr. og by, telf.nr., alder og kræftform.
Tilmeldingsfristen er 29. august 2001 og umiddelbart herefter vil der blive udsendt bekræftelse om
optagelse samt opkrævning af kursusgebyret, der andrager 1000 kr. Denne pris inkluderer opholdet
med indkvartering i enkeltværelse og fuld forplejning fra starten fredag kl. 09.30 til søndag ca.
14.00, når kurset er sluttet med frokost.
Kurset - der afholdes i samarbejde med PROPA - henvender sig til alle mænd, der har eller har haft
kræft. Gennem oplæg, fælles diskussioner, øvelser m.v. vil man forsøge at styrke deltagerne i at
leve med kræftsygdommen eller dens følger.
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Synspunkter vedrørende PSA måling
af Ole Mortensen, formand for PROPA
I vort nyhedsbrev fra marts 2001 var der en artikel af overlæge Georg Søletormos, Frederiksborg
Amts Sygehus, der gennemgik hvad PSA - det prostata specifikke antigen er og hvordan det kan
anvendes som en markør for sygdommens tilstedeværelse og udvikling. Mange har stillet sig selv
det spørgsmål, om ikke alle mænd skulle have foretaget en PSA måling.
Dansk Urologisk Selskab anbefaler de praktiserende læger, at alle mænd over 50 år med
vandladningsbesvær får målt deres PSA tal. Hvis PSA er forhøjet og der ikke findes forklaring
herpå, bør henvises til urologisk undersøgelse. PROPA kan ud fra flere eksempler tilføje, at en PSA
måling er lige så relevant, hvis en patient kommer med knogle- eller ledsmerter, der ikke
umiddelbart kan henføres til en konstateret skavank. Det sker desværre ikke sjældent, at patienter i
månedsvis har været i fysioterapeutisk behandling, selv om smerterne i virkeligheden var
foranlediget af metastaser fra en ubehandlet prostatakræft, og således ikke skulle afhjælpes med
fysiurigisk behandling.
Lægerne vil ikke anbefale en generel PSA måling af f. eks. mænd mellem 50 og 70 år. Grunden er
først og fremmest, at de frygter, at mange vil blive “overbehandlet”, dvs. behandlet selv om
sygdommen måske aldrig ville komme til at skade den pågældende. De frygter også, at det danske
sundhedsvæsen ikke har kapacitet til at diagnostiksere og behandle de mange, der havde et PSA tal
over den kritiske grænse og hvoraf nogle måske var “falsk positive” eller at behandling ikke var
nødvendig, idet de pågældende kunne leve uden at sygdommen besværede dem.
Indtil videre vil PROPA ikke presse på for at få gjort PSA testning til et generelt tilbud, fordi den
enkelte mand til enhver tid kan bede sin læge tage prøve til en PSA måling. Og det bør man altid
gøre med jævne mellemrum, hvis ens far eller brødre har fået konstateret prostatakræft, idet noget
tyder på, at den til en vis grad er arvelig.
I det lange løb skal PSA målingen naturligt indgå i ethvert helbredscheck hos midaldrende eller
ældre mænd. I USA, hvor disse tilbagevendende check er obligatoriske, når de pågældende er
pensions- eller sygeforsikrede, opdages sygdommen tidligere og der kan tilbydes flere en
helbredende behandling.
Giver det overbehandling - ja, måske, men det er vel sagen i dag, at intet dansk hospital vil undlade
at tilbyde behandling, hvis der konstateres prostatakræft hos en patient, der ikke er fyldt 70 og i
øvrigt har en rimelig helbredstilstand. For få år siden praktiserede mange læger metoden “Watchful
waiting”. I dag er der en række bitre PROPA-medlemmer, der føler de er blevet snydt for et tilbud
om helbredelse og nu må nøjes med en henholdende hormonbehandling, der før eller senere taber
sin effektivitet.
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Ved en tidlig opdagelse af en prostatakræft, kan evt. behandles med implantering af radioaktive
korn i det syge område - en metode, der ikke giver de samme ulemper som den radikale
bortoperation af hele prostata. Det er en behandlingsmetode, vi vil få at se hyppigere, hvis
sygdommen konstateres i tide og tumor i prostata endnu ikke er så udbredt. . Selv ved en radikal
operation, giver en mindre tumor-udbredelse en bedre mulighed for at bevare de nerver, der påvirker
erektionsevnen.
PROPA opfordrer alle mænd over 50 til at være opmærksomme på risikoen for sygdommen. Lad
være med at klare vandladningsproblemerne med håndkøbsmedicin, men gå til lægen og bed om en
PSA måling. Ca. 1500 får hvert år konstateret sygdommen og kun ca. 150 kommer så tidligt, at de
kan tilbydes helbredende behandling. Det tal bør være mindst 450 - altså 30 pct. af dem, der får
konstateret prostatakræft. Vi håber med vor opfordring, at yderligere 300 hvert år kan helbredes.

C-vitamin i mega-doser
Af Ole Sonne, medicinudvalget
Det er almindelig kendt, at C-vitamin (ascorbinsyre) er et vigtigt næringsmiddel, som naturligt
forekommer i citrusfrugter og en lang række grøntsager. Det har bl.a. betydning for bindevæv,
knogler og blodkar. Har man C-vitaminmangel, kan der opstå skørbug samt blødninger i hud og
slimhinder.
Mange mennesker supplerer i vinterhalvåret den daglige kost med et tilskud af vitaminer og
mineraler i form af en såkaldt multi-vitamintablet. Da visse af indholdsstofferne ikke bør
indtages i ubegrænsede mængder, har Sundhedsministeriet med en bekendtgørelse i 1992
anbefalet en øvre grænse for den daglige tablets indhold af de enkelte næringsstoffer – for
C-vitamins vedkommende således 60 mg.
Imidlertid er dette vitamin ikke pålagt restriktioner, som hindrer anvendelse af langt større doser,
og enkeltdoser på helt op til 100 g (100.000 mg) bruges direkte i blodbanen af visse holistisk
indstillede læger til ’alternativ behandling’ af bl.a. uhelbredelig prostatakræft (holisme: den
opfattelse at hele mennesket, ikke det enkelte organ, er afgørende).
Nogle af disse læger dannede for ca. 10 år siden ’Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin’.
Begrebet ’orthomolekylær medicin’ blev opfundet af dobbelt nobelpris-modtager, professor
Linus Pauling, præsident for American Chemical Society, i 70’erne, og betyder ’de rette molekylers medicin’. Man kunne populært kalde det ’økologisk medicin’.
Her anvendes oftest naturligt forekommende, altså biologisk kendte stoffer, idet man tilstræber
på cellulært plan at genskabe et biologisk miljø, der giver de bedste forhold til at sikre cellens
fysiologiske funktioner. Det er karakteristisk for dette behandlingsprincip, at det stort set er
fri for bivirkninger.
Baggrunden for ovenstående ’alternative behandling’ er dels de resultater, som udgik fra ’The
Linus Pauling Institute of Science and Medicine’ vedr. brug af massive C-vitamindoser til normalt
dødsmærkede kræftpatienter, dels også studier af cellekulturer, der indikerede, at tilstrækkeligt høje
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C-vitaminkoncentrationer i vævene var direkte giftig for cancercellerne, men gavnlig for alle andre
celler.
I Florida 1995 deltog en dansk holistisk læge i det 3. internationale symposium om ’Supplerende Ernæring i Kræftbehandling’, sponsoreret af bl.a. forskningsafdelingen under ’Cancer
Treatment Centers of America’ – og her mødtes eksperter fra hele verden for at diskutere resultater fra klinik og forskning. C-vitamin’s anti-cancereffekt blev gennemgået af bl.a. Dr. Hugh
Riordan, som har arbejdet med intravenøs C-vitamin siden 1980, og som har erfaret, at det i
tilstrækkeligt høje blodkoncentrationer dræber kræftceller på en måde, der ligner kemoterapi.
C-vitamins niveau i blodet er, ligesom selens, lavt p.g.a. det øgede behov under sygdommen..
For en kræftpatient er C-vitamin livsvigtigt, siger han, fordi det stimulerer immunforsvaret, afgifter kræftfremkaldende forbindelser, beskytter mod fri radikaler, og er i stand til at forbedre
behandlingseffekten af kemo-/stråleterapi.
Der er ikke længere tvivl om værdien af at inkorporere alternativ medicin i det moderne sundhedsvæsen. Det foregår allerede – er en del af virkeligheden – det rummer værdier, som folk bekender
sig til. Måtte det nye alternative forskningscenter sætte skub i denne udvikling! (omtalt i dette nr.)

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling
et godt alternativt initiativ
af Ole Mortensen
For ca. et år siden blev oprettet et selvejende, uafhængigt center i Århus. Det er etableret som center
for den alternative forskning i hele landet og det hører administrativt under Sundhedsministeriet.
ViFAB, som centrets daglige navn er, har til formål at øge viden om og kendskab til forskellige
former for alternativ behandling og deres virkning. Endvidere skal centret fremme en dialog mellem
det sundhedsfaglige personale, de alternative behandlere og os brugere.
Centret er ikke bemandet til at kunne besvare henvendelser og forespørgsler fra patienter, men er
ved at udvikle et godt system af hjemmeside-oplysninger. Og de har ambitionerom at disse skal
indeholde information om alternative behandlingeformer og naturmedicin, forskningsprojekter og
litteratur, samt blive et forum med mulighed for debat og dialog mellem centrets interessenter.
ViFAB vil også tilskynde til igangsætning af en debat om kvalitetssikring i den alternative
behandling. I øjeblikket er de mange tilbud om alternativ behandling vanskelige at få overblik over,
og det er svært at skelne mellem seriøse og mindre seriøse udbydere af alternativ behandling.
PROPA har den opfattelse, at det er et godt initiativ, der er taget ved oprettelsen af centret. Som
vore medlemmer ved, har vi i nogle år ønsket et nærmere eftersyn af nogle af de alternative metoder
og naturpræparater, der tilbydes prostatapatienter, og som vi navnlig interesserer os for, når de
almindelige, kendte medikamenter ikke mere virker.
Vi kan anbefale internetbrugerne at læse yderligere på www.vifab.dk, men kan tilføje, at vi spændt
vil følge centrets udvikling og underrette jer om den. Det er vor hensigt at have den tættest mulige
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forbindelse til ViFAB, der som uafhængig institution kan hjælpe os med at udforske nye veje til at
leve med vor sygdom.

Nyheder fra Internettet
fundet af Martin Flood

1. En amerikansk virksomhed, Abbot Labs., har udviklet et middel, som ved forsøg på mennesker
forhindrede prostatakræft (pc-kræft) i dens progression. Forsøget skete på mænd, hvor hormonterapi
var virkningsløs. De sidste kliniske forsøg er ved at blive etableret og det forventes, at The
American Food and Drug Administration vil give midlet endelig godkendelse medio 2004.
2. 32.000 mænd skal deltage i et forsøg med Selen og E-vitaminer, med henblik på at bevise en
gunstig virkning imod kræft.
3. En række forsøg verden over viser at indtagelsen af 150 mg Casodex daglig har været i stand til
at reducere progressionen hos 42 pct. af forsøgspersonerne. Endvidere har 33 pct. oplevet en
reduktion af spredningen til og i knoglerne. Samtidig falder PSA-tallet generelt hos
forsøgspersonerne.
4. Ved brugen af Zoladex kan pc-kræften blive stimuleret i de første 14 dage. Et nyt middel
“Abarelix” skulle have samme langsigtede virkning som Zoladex, men omgående virke
bekæmpende.
5. Birmingham University i England har påbegyndt forsøg med genterapi mod pc-kræft. I forsøget
bruges kemiske triggere på kræftcellerne.
6. I USA har man taget en avanceret farve-ultralydscanner i brug. Den har vist sig at være hurtigere
og mere nøjagtig ved sporing af pc-kræft.
og fra England forlyder det bl.a. i dagspressen:
7. UK Department of Health vil sætte et forsøg igang omfattende 230.000 mænd. Det gælder om at
finde den bedste metode til opdagelse af tidlig pc-kræft. Mænd mellem 50 og 69 år vil blive
inviteret til et check bl.a. omfattende PSA-måling.,. Den omfattende undersøgelse vækker allerede
bekymring hos de engelske forsikringsselskaber.
Det forventes, at omkring 2000 vil få konstateret en pc-kræft, der er koncentreret i prostatakirtlen De vil således kunne tilbydes en helbredende behandling.
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MØDEKALENDER
Redigeret af sekretær i PROPA Johs. Honoré, tlf. 38 87 12 06.
Nyt og ændringer til mødekalderen bedes sendt på e-mail: johanneshonore@get2net.dk

NORDJYLLAND
Tema- og samtaleaften i Ålborg
Patienter med prostatakræft og deres pårørende indbydes til

tema- og samtaleaften om
Inkontinens og seksualitetsproblemer
Ved sygeplejerske Kirsten Steffensen,
Urologisk afd., Ålborg Universitetshospital,

mandag den 3 september kl. 19.00 – 21.30
Centerleder Jens Kristoffersen og bestyrelsesmedlem i PROPA Poul Erik Christensen vil lede
mødet.
Spørgsmål , som fordragsholderen kan forberede sig på at besvare, kan sendes – gerne anonymt –
Til Kræftens Bekæmpelse, Vesterå 5, 9000 Ålborg senest 8 dage før.
Der er kaffe og småkager i pausen.
Sted: Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter, Vesterå 5, 9000 Ålborg
Tilmelding: , 98 10 92 11

MIDTJYLLAND
Informationsmøde i Århus
PROPA-Lokaludvalget for Midtjylland indbyder in samarbejde med Århus
Universitetshospital/Skejby Sygehus og Krætens Bekæmpelses Rådgivningscenter alle
prostatakræftpatienter, deres pårørende og andre interesserede til

informationsmøde
_____________________________________________________________________________
9

PROPA

NYHEDSBREV, august 2001

tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 – ca. 21.00 med
afdelingssygeplejerske Lisbeth Breindahl og prof. dr. med. Hans Wolf ,
Urinvejskirurgisk afd. K, Skejby Sygehus, som fortæller om

Prostatakræft - nye tiltag indenfor behandling og pleje.
Der er mulighed for spørgsmål og debat.
I pausen kan købes drikkevarer.
Detaileret program udsendes til PROPA- medlemmer og udleveres ved indgangen..
Sted: Auditorium B, Skejby Sygehus, Brandstrupgårdsvej, 8200 Århus N.
Tilmelding: ingen. Deltagelsen er gratis.

MØDEKALENDER – Sydjylland og Fyn
SYDJYLLAND
Samtalegruppemøde i Esbjerg
Alle prostatakræftpatienter og pårørende indbydes herved til en snak om prostatakræft

tirsdag den 4 september kl. 19.00 – 21.00
Udover udveksling af erfaringer og en generel snak om prostatakræft er det meningen, at vi også
skal have en snak om behovet for lokale møder og om organiseringen af disse.
Medbring venligst selv kaffe, the, vand til eget behov i pausen.
Sted: Centralsygehusets mødelokale, Haraldsgade 10, Esbjerg.
Med venlig hilsen.
Gunnar Petersen
Tlf. 75 16 25 26

FYN
Samtalegruppemøde i Svendborg
Det lokale netværk i Svendborg indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til

Samtalegruppemøde
onsdag den 19. september, kl.1 9.00- 21.30
om
- Siden sidst/ eventuelle spørgsmål. John Faber/ Jette Groth vil være tilstede.
- Erik Baunbæk vil fortælle om sidste nyt fra PROPA/ Kursus for mænd med kræft.
- emmer som I ønsker skal tages op på fremtidige møder og andet som ligger på hjerte..
Der bliver serveret kaffe/ te.
Sted: Sygehus Fyn, Dagafsnit K, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg
Tilmelding senest 17. september på telefon 63 20 20 93 Dagafsnit K.

Informations- / samtalegruppemøde i Odense
Lokalgruppen for Fyn indbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende og andre interesserede til
_____________________________________________________________________________
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Informations- / samtalegruppemøde
onsdag den 26. september, kl.19.00 – 21.30
Vi arbejder på at få en af universitetshospitalets læger til at komme og holde oplæg om
prostatakræft, dens diagnostik og behandling. Vi har gode forhåbninger, men lykkes det ikke,
afholder vi normalt samtalegruppemøde
Der vil blive serveret kaffe og the i pausen.
Sted: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivingscentret, Vesterbro 46, 5000 Odense
Tilmelding senest 25. september til Odense rådgivningscenter, tlf.66 113200

MØDEKALENDER - Sjælland
Nykøbing Sj:
Åbent-hus aften på Nykøbing-Sjælland Sygehus
Trundholm Lokalforening af Kræftens Bekæmpelse indbyder alle interesserede til åbent-hus møde

mandag d. 5. november 2001 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Prostatakræft, og livet med sygdommen
PROPAs formand, Ole Mortensen, vil fortælle om sit syn på sygdommen og om det arbejde, der
udføres af PROPA for at give patienterne de bedst mulige vilkår.
Sted: Nykøbing-Sjælland Sygehus, Administrationsbygningen, Sygehusvej 5, Nykøbing S.
Kontaktpersoner: Karen Knudsen, tlf. 59 30 34 37 eller Eva Jensen, tlf. 59 93 14 07

Roskilde:
Samtalegruppemøde i Roskilde
Initiativgruppen for Roskilde amt indbyder
alle prostatakræftpatienter og deres pårørende (i hele Midtsjælland) til

samtalegruppemøde
onsdag den 19. september kl. 19.00 – 21.30
PROPA byder på kaffe eller the i pausen (tag selv brød med)
Sted: Roskilde Amts Sygehus, mødelokale 1 og 2, indgang 24 (Kantinebygningen),
adgang fra Østergade eller Østervang, p-plads lige overfor indgangen.
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, 45 93 51 51

Informationsmøde i Roskilde
Initiativgruppen for Roskilde amt indbyder
alle prostatakræftpatienter og deres pårørende (i hele Midtsjælland) til

onsdag den 10. oktober kl. 19.00 – 21.30

_____________________________________________________________________________
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Første reservelæge Gitte Lam og overlæge Claus Dahl:
Prostatakræft – behandlingsstrategi og fremtidsperspektiver
Endvidere vil der efter kaffepausen i mødets sidste halve time blive holdt

stiftende generalforsamling for PROPA – Roskilde amt med valg af bestyrelse
PROPA byder på kaffe eller the i pausen (tag selv brød med)
Sted: Roskilde Amts Sygehus, foredragssalen, indgang 24 (Kantinebygningen), adgang fra
Østergade eller Østervang, p-plads lige overfor indgangen.
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, 45 93 51 51

MØDEKALENDER - Sjælland
Køge:
Samtalegruppemøde i Køge
Initiativgruppen for Roskilde amt indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende (i hele
Midtsjælland) til

samtalegruppemøde
onsdag den 14. november kl. 19.00 – 21.30
PROPA byder på kaffe eller the i pausen (tag selv brød med)
Sted: Roskilde Amts Sygehus i Køge, mødelokale 1 0g 2, opgang 1 (overfor hovedindgangen,
Lykkebækvej 1, Ølby.
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, 45 93 51 51

Frederikssund:
Informationsmøde
Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Frederikssund indbyder patienter og pårørende og andre
interesserede til

informationsmøde
onsdag den 12. september kl. 19.30 – 22.00
Overlæge Poul Ostri fortæller om
Prostatakræft – hvordan opdages det? Kan det behandles – helbredes?
Der bliver lejlighed til spørgsmål og debat
Bagefter fortæller medlemmer af PROPA Ole Sonne og Erik Nielsen om PROPAs arbejde for at
støtte medpatienter og sørge for bedst mulig oplysning om sygdommen og dens behandling.
Der serveres kaffe/the i pausen.
Sted: Lundebjerggård, Lundevej 48, Frederikssund. 45 93 51 51
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby,

København:
Emne-møde
Alle interesserede indbydes til møde arrangeret af Kræftens Bekæmpelse
_____________________________________________________________________________
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tirsdag d. 4. september 2001 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Mænd og kræft
Sociolog Jutta Ølgod, Kræftens Bekæmpelse samt Johannes Honoré og Ole Mortensen fra
PROPAs bestyrelse vil bidrage med indlæg om mænds forhold til kræftsygdomme.
Sted: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Kræftens Bekæmpelse på telf. 35 25 72 04.

MØDEKALENDER – København, Frederiksborg amt
Lyngby:

Informationsmøde
Lokalgruppen for København indbyder pårørende til patienter – men ikke patienter – til

informationsmøde
torsdag den 20. september kl 19.00 – 21.30
om emnet: Når livet gør ondt
Rosen-pædagog Bjørn Herold Olsen fortæller om en behandlingsform, som kan kaldes
”fysioterapi for psyken”.
Der kan købes forfriskninger i pausen.
Sted: Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter, Nørgårdsvej 10, 2800 Lyngby
Tilmelding: , tlf. 45 93 51 51

København:
Informationsmøde
Patienter, pårørende og andre interesserede indbydes til informationsmøde

onsdag d. 26. september 2001 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Hvad kan Kræftlinien gøre for dig?
Lederen af Kræftens Bekæmpelses Kræftlinie, psykolog Anne Vinkel vil fortælle om Kræftlinien,
hvad patienterne kan bruge den til og hvilke problemstillinger medarbejderne møder på telefonen.
Cand.jur. Lars Kofoed vil derefter fortælle om, hvordan erfaringerne fra Kræftlinien bruges til at
arbejde for bedre forhold for kræftpatienter, f.eks. i forhold til betaling af medicin, høringssvar på
lovforslag m.m.
Der kan købes vand og øl. Deltagelse er gratis.
Sted: Kræftens Bekæmpelse, kantinen, Strandboulevarden 49, København.
Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse Lyngby, telf. 45 93 51 51.
_____________________________________________________________________________
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Lyngby:
Debatmøde
Patienter og pårørende indbydes til debatmøde/samtalegruppemøde

tirsdag d. 13. november 2001 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Alternativ behandling

MØDEKALENDER – København, Frederiksborg amt, Bornholm
På baggrund af uddrag af den video, der blev optaget på Kræftens Bekæmpelses konference d. 21.
marts 2001, drøftes alternativ behandling. Kan vi bruge det? Virker det? Giver det håb?
Der kan købes vand og øl. Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Kræftens Bekæmpelse Lyngby, telf. 45 93 51 51.

Bornholm
Informationsmøde i Rønne
PROPA i samarbejde med Kræftrådgivningen på Bornholm indbyder til informationsmøde i Rønne

onsdag d. 10. oktober 2001 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Afdelingslæge Pia Lou-Møller informere om prostatakræft og behandlingsmulighederne.
Derefter vil psykolog Hanne Nødskov fra Kræftrådgivningen og bestyrelsesmedlemmer fra
PROPA fortælle om mulighederne for støtte til patienter og pårørende.
Der kan købes forfriskning i pausen.
Sted: Bornholms sygehus, Mødesalen, Rønne.
Tilmelding: ikke nødvendig

PROPA
PROPA – bestyrelsesnyt:
Siden sidste Nyhedsbrev, har vi med beklagelse modtaget meddelelse om, at Eigil Juel Rasmussen, Glæsborg, på grund
af sin sygdom ikke mere kan påtage sig arbejdet som næstformand i landsbestyrelsen og i lokaludvalget
forMidtjylland..
I landsbestyrelsen rykker suppleanten Freddy Mogensen ind i bestyrelsen, der endnu ikke har udpeget en næstformand.
Vi benytter lejligheden til at takke Eigil for hans indsats i bestyrelsesarbejdet.

Navne og adresser for bestyrelse og lokaludvalg:

_____________________________________________________________________________
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Landsbestyrelsen (som valgt pr. 28.4.01):
Sjælland og omliggende øer:
Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Strand. (Formand)
tlf: 43 73 13 16, e-mail: O-M @ get2net.dk
Johs. Honoré, Duevej 26, 3.tv, 2000 Frederiksberg. (Sekretær)
tlf: 38 87 12 06, e-mail: johanneshonore@get2net.dk
Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer:
Erik Baunbæk, Eghavevej 6 E, Troense, 5700 Svendborg
tlf: 62 22 78 87, e.mail: E.Baunbaek @ get2net.dk
Gunnar Petersen, Krogvej 9, 6720 Nordby Fanø,
tlf./ fax: 75 16 25 26, e-mail: swann@ get2net.dk
Midt- og Nordjylland:
Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, 98 23 61 29
Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8220 Lystrup, tlf: 86 22 34 26
Pårørende:
Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, (Kasserer), tlf: 32 50 74 50
Suppleanter:
Sjælland og omliggende øer:
Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, tlf: 39 61 23 41
Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer:
Flemming Hammershøj, Strandvænget 21, 6000 Kolding, tlf: 75 54 31 13
Pårørende:
Astrid Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør, tlf: 49 21 24 19
e-mail: floods@mail1.stofanet.dk
Helle Løgstrup Larsen, Rosenholmvænget 11, 5270 Odense N, tlf: 66 18 94 28

Lokaludvalget for Midtjylland
(dannet15.2.01):
Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, tlf: 86 52 31 52,
e-mail: Breinerio @ wanadoo.dk.
Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, tlf: 97 85 33 71,
e-mail: Herlevp @ mail.tele.dk.
Poul Erik Henriksen, Ringgårdsvej 5, 8270 Højbjerg, tlf: 86 11 22 43
Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8220 Lystrup, tlf: 86 22 34 26
Pårørende:
Helen Ræbild, Vestervang 7, 1-721, 8000 Århus C, tlf: 86 12 02 80

Lokaludvalget for Roskilde amt
(dannet 11.1.01):

_____________________________________________________________________________
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Jann Engler, Sognevej 6, 4600 Køge, tlf: 56 26 64 80
Johs. Honoré, Åvej 8, 4000 Roskilde, tlf: 46 32 27 18
Reinhard Kluge, Garderhøjen 15, 4671 Strøby, tlf: 56 57 76 16
Palle Pagsberg, Skovvej 9,4040 Jyllinge,46 78 83 83
Med støtte fra
formanden for Kræftens Bekæmpelse Køge, Kurt Bøtting, Højelsevej 31, St. Salby, 4600 Køge,
tlf: 56 82 02 91 og
formande for Kræftens Bekæmpelse Roskilde, Otto Tingleff, Lønbjergvænget 16, 4000 Roskilde,
tlf: 46 37 13 73

Lokaludvalget for København, Frederiksberg, Københavns amt og Frederiksborg amt
(dannet som landsnetværk i marts 1998, ved Propa stiftelse 6.5.00 overgået til lokalgruppe):
Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, tlf: 32 50 74 50
Martin Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør, tlf: 49 21 24 19
e-mail: floods@mail1.stofanet.dk
Johs. Honoré, Duevej 26, 3tv, 2000 Frederiksberg, tlf: 38 87 12 06
e-mail: johanneshonore @ get2net.dk
Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, tlf: 39 61 23 41
Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str., tlf: 43 73 13 16
e-mail: O-M @ get2net.dk
Erik Nielsen, Lundevej 36, 3600 Frederikssund, tlf: 47 31 43 24

Nyhedsbrevet udgives af PROPA Prostatacancer Patientforeningen.

Redaktion:
Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Strand.
Telf. 43 73 13 16, E-mail: O-M @ get2net.dk
Ole Sonne, Nordkajen 8, 3600 Frederikssund.
Telf. 47 38 39 06, E-mail: ole-sonne @ wanadoo.dk
Kirsten Hammershøj, Strandvænget 21, 6000 Kolding.
Telf. 75 54 31 13.
Redaktion af PROPAs mødekalender ( der løbende ajourføres på
www.cancer.dk/PROPA):
Johannes Honoré, Duevej 26, 3tv, 2000 Frederiksberg
Telf. 38 87 12 06, E-mail: johanneshonore @ get2net.dk
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Stof til næste Nyhedsbrev bedes sendt senest den 5.november 2001
til Ole Mortensen i kopi eller pr. e-mail.

Ekspedition: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret,
Nørgaardsvej 10, 2800 Kgs. Lyngby
Telf. 45 93 51 51 - Fax 45 93 28 44 - E-mail :lyngby@cancer.d
Tryk:Vester Kopi
Oplag: 1400
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