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Hvad er udsigten for os?

I dette blad ser vi igen på den forskning i prostatacancer, der er i gang. Kan diagnosen stil-
les mere sikkert? Kan vi blive vaccineret? Hjælper kosttilskud? Hjælper screening? Kan 
der opstå tandproblemer for Zometa-patienter? Vi fortæller også om de aktuelle opgaver 
for bestyrelsen samt indbyder til mange møder rundt om i landet. Blandt andet er der et 
interessant stormøde for hele Sjælland. Også årsmødet for 2007 er nu fastlagt. 
Se indholdsfortegnelsen på side 2.
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Fra bestyrelsens bord

Det var en lang dagsorden, som bestyrelsens medlem-
mer måtte igennem på det første møde efter som-
merperioden. Der er mange ting, der løbende skal 
tages stilling til, og nye initiativer skal igangsæt-
tes.

Det er besluttet at rykke årsmødet i 2007 frem til 
lørdag den 24. marts 2007, og der er indgået aftale 
med hotel Comwell i Middelfart. Jeg kan allerede 
nu afsløre, hvem vi får som indlægsholdere. Det 
bliver den nye formand for Kræftens Bekæmpel-
se, professor Frede Olesen, og overlæge Morten 
Høyer, Århus Hospital. Medlemmerne kan glæde 
sig til nogle spændende foredrag, hvortil der er 
afsat mere tid end sidste år for at give mulighed 
for spørgsmål og dialog. Det musikalske indslag 
bliver også af høj kvalitet, men indholdet afsløres 
først senere. Reservér allerede dagen nu.

PROPA har indledt et tættere samarbejde med 
vore nordiske søsterorganisationer. Det nordiske 
møde holdes næste år i Danmark den 7. og 8. 

marts 2007. Et konkret resultat af dette samarbej-
de i år har været undersøgelsen af befolkningernes 
kendskab til prostatakræft, som blev omtalt i sid-
ste nummer af PROPA NYT. Her kom danskerne 
ud som det land, hvor kendskabet er klart lavest 
– desværre.

Det er blandt andet derfor, vi i bestyrelsen ruster 
os til at gøre en særlig indsats for at øge kendska-
bet til vor sygdom i befolkningen. Vi arbejder med 
et kommunikationsbureau om udformning af bud-
skaber, og hvordan de mest effektivt kan kommu-
nikeres ud. Vi drøfter med fundraisere, hvordan vi 
kan skaffe de nødvendige penge til oplysning og 
mere dansk forskning i prostatakræft.

I løbet af efteråret trækker bestyrelsen selv i ar-
bejdstøjet med oplysning. Vi har nemlig beslut-
tet at rette henvendelse til alle Rotaryklubber i 
Danmark med tilbud om, at vi gerne vil komme 
ud og fortælle om prostatakræft og om PROPAs 
arbejde. Der er mange hundrede klubber i landet, 
og der er allerede vist stor interesse for vort tilbud, 
så det bliver et travlt efterår og en travl vinter for 
bestyrelsens medlemmer. Vi gør det, fordi vi tror 
på, at vi rammer en vigtig målgruppe, og at vi kan 
knytte vigtige kontakter til erhvervslivet ad denne 
vej.

Det er på baggrund af disse forhold, at bestyrelsen 
har besluttet at opfordre medlemmer til at give os 
en håndsrækning i form af indbetaling af et støtte-
beløb til vore oplysningsaktiviteter og mere dansk 
forskning. Vi håber naturligvis meget, at det brev 
vi udsendte i oktober, er blevet positivt modtaget, 
og at medlemmerne bakker os op. Og husk, det 
er aldrig for sent at sende os et fradragsberettiget 
støttebeløb – stort eller lille!

Af Poul Erik Pyndt, formand for PROPA
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Hotel Comwell Middelfart bliver i 2007 rammen om PROPAs årsmøde 
og generalforsamling, der fi nder sted lørdag den 24. marts kl. 10.00 
– 16.00. Vi glæder os til stort fremmøde i Middelfart, der ligger ideelt for 
offentlig transport og kørsel med egen bil.  Læs mere om arrangementet 
i formandens indlæg om bestyrelsens bord og sæt allerede nu kryds i din 
kalender.

PROPAs årsmøde 2007

kan ske ved brug af det udsendte girokort, men du kan 
også indbetale til indsamlingens bankkonto hos Nordea:
Reg.nr. 2268, Kontonr. 5498710362
eller hvis du bruger direkte netbank: + 73 + 85663143. 

Indbetaling af støttebeløb til PROPAs 
informationskampagne og øget forskning
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Bliver det muligt at vaccinere mod prostatakræft

September 2006

PROPA NYT
Prostatacancer Patientforeningen

Vi er alle i samme båd

når vi rammes af en livstruende sygdom. I dette blad har vi på baggrund af en befolk-

ningsundersøgelse ønsket at sætte mere fokus på prostatakræft og dens bivirkninger. En 

psykolog har analyseret begrebet ”smerte”, og vi har en række artikler om den forskning, 

der er i gang vedrørende sygdommen. D-vitaminer er nu anerkendt som kosttilskud, og E-

vitaminer analyseres for deres egnethed overfor prostatakræft. Endelig er der indbydelse til 

en række møder rundt i landet. Se indholdsfortegnelsen side 2.

Af Ole Mortensen, Redaktionen

Den opmærksomme læser har 
sikkert lagt mærke til, at PROPA 
NYT fra og med september 2006 er 
blevet ændret i sin tekniske opsæt-
ning. En dygtig grafi ker kombineret 
med et bogtrykkeri, der benytter en 
meget moderne teknik, har gjort det 
muligt at få mere plads til stof, fl ere 
billeder og farver på alle sider inden-
for den sædvanlige prisramme.

Fra og med næste blad kommer der 
endnu en forandring, idet vi vil udsende 
bladet påtrykt adressatens navn og adresse, men uden 
kuvert. Kun i de tilfælde, hvor en adressat får fl ere 
blade, f. eks. til lægerne på et sygehus, vil bladene 
blive fremsendt samlet i kuverter. Dog er det således, 

at skulle der være enkelte af 
vore medlemmer, der af den 
ene eller anden grund gerne 

fortsat vil modtage bladet i ku-
vert, bedes vedkommende rin-
ge, skrive eller sende en e-mail 

til Jørgen Petersen på nedenstå-
ende adresse. Nyordningen spa-

rer PROPA for kuverter og letter 
arbejdet ved forsendelsen.

Er der sundhedspersonale, der får 
tilsendt bladet, og som ikke mere 
har interesse i det på grund af spe-

cialeskift eller andet, bedes de ven-
ligst underrette os på adressen:

Jørgen Petersen, Jernbane Allé 34, 3060 Espergærde
tlf. 49 13 57 07, e-mail: jb.petersen@image.dk

Nyt om PROPA NYT

Af Ole Mortensen, Redaktionen

Verdens første vaccine mod livmoder-
halskræft er netop blevet godkendt af 
EU. I USA har man allerede godkendt 
vaccinen til brug for kvinder i alders-
gruppen 9 – 26 år, fortæller Cancernyt. 
Også her i Danmark er vaccinen nu 
godkendt af Lægemiddelstyrelsen og 
kunne tages i brug efter den 23. oktober 
2006. Det er medicinalfi rmaet Sanofi  
Pasteur MSD, som står bag vaccinen.

Professor, overlæge, dr. med. Susanne 
Krüger Kjær, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospita-
let, har sammen med en international forskergruppe og 
MSD arbejdet på at få vaccinen afprøvet herhjemme.

På længere sigt forestiller Susanne Krüger Kjær sig, at 
vaccinen bliver en del af børnevaccinationsprogram-
met. Livmoderhalskræft skyldes en infektion med hu-
man papilloma virus, kaldet HPV, og det er den type 
virus, vaccinen beskytter mod.

Vi skriver om denne nye vaccine, fordi 
den giver os håb om, at den øgede in-
ternationale og danske forskning kan 
fi nde frem til årsagen til prostatakræft 
og måske på samme måde fi nde frem til 
en vaccine. Nogle af vore medlemmer 
vil nok kunne huske de danske forsøg 
(1999-2000) med brug af dendritcelle-
vaccine i tilfælde, hvor prostatakræften 
allerede var brudt ud. Desværre var 
virkningen ikke den ønskede, men der 
forskes stadigvæk med brug af den-

dritcelle-vaccine indenfor andre kræftsygdomme. Det 
vigtige for os er, at danske forskere er med i arbejdet, 
således at de inspireres af og bidrager til den interna-
tionale forskning. 

Vi kan foreløbig glæde os over, at der nu er ved at 
komme mere gang i forskningen indenfor vort syg-
domsområde og håbe på, at f. eks. vaccination bliver 
en løsning også for vore sønner.
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I dette blad ser vi igen på den forskning i prostatacancer, der er i gang. Kan diagnosen stil-

les mere sikkert? Kan vi blive vaccineret? Hjælper kosttilskud? Hjælper screening? Kan 

der opstå tandproblemer for Zometa-patienter? Vi fortæller også om de aktuelle opgaver 

for bestyrelsen samt indbyder til mange møder rundt om i landet. Blandt andet er der et 

interessant stormøde for hele Sjælland. Også årsmødet for 2007 er nu fastlagt. 

Se indholdsfortegnelsen på side 2.
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Af journalist Karoline Lawætz, Cancernyt

Forskere fra Skejby Sygehus skal undersøge, om en 
nyopdaget gruppe af bittesmå molekyler kan hjæl-
pe med at stille en nøjagtig diagnose af patienter 
med prostatakræft.
 
Skræddersyet behandling af patienter med prostata-
kræft er på nuværende tidspunkt vanskelig. Med de 
metoder, laboratorierne har til rådighed i dag, kan læ-
gerne nemlig ikke præcist konstatere, hvilken kræft-
type, der er tale om. Og det har betydning for valget af 
behandling.

Udviklingen af prostatakræft dækker hele spektret fra 
de langsomt voksende former til de aggressive, som 
først opdages når sygdommen har spredt sig til andre 
steder i kroppen. Ofte står lægerne i den situation, at 
de ikke kan forudse, hvilken type patienten har. 

Det, vi stræber efter, er at blive i stand til at identifi cere 
den aggressive type så tidligt i forløbet som muligt. Og 
her har vi kig på en forholdsvis nyopdaget gruppe mo-
lekyler, såkaldt mikroRNA, som er med til at regulere 

en del af cellens funktioner. De er meget små, og det 
er en fordel, for så er de ikke så skrøbelige, fortæller 
Niels Tørring, biokemiker, ph.d., som har fået 1 mio. 
kroner af Kræftens Bekæmpelse til denne forskning.

Finder vi en sammenhæng mellem et eller fl ere mole-
kyler mikroRNA og prostatakræft, kan det tænkes at 
blive et godt supplement til de tests, som man kan lave 
i dag, så man kan blive i stand til at skelne de to typer 
af prostatakræft fra hinanden. Og den bliver nem at 
arbejde med i forhold til de metoder, vi kender i dag, 
siger Niels Tørring.

Nøgle til unikt forskningsmateriale
Udover en mere præcis diagnose af patienter med pro-
statakræft vil den nye metode gøre fl ere tusinde vævs-
prøver tilgængelige for forskerne. Prøverne gemmer 
vigtige oplysninger, som kan være med til at kortlægge 
årsager og langtidsprognoser af sygdommen. Men op-
lysningerne er ikke tilgængelige i dag, for de relevante 
molekyler er for store og skrøbelige.

Normalt ville denne form for forskning kræve, at 
vævsprøverne fryses umiddelbart efter at prøven er 

Diagnose på prostatakræft med bittesmå molekyler

Af Ole Mortensen, Redaktionen

Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at en EU-
undersøgelse af knoglebivirkninger har vist, at patien-
ter i behandling med bisfosfonater i sjældne tilfælde 
udvikler henfald af kæbeknoglen (osteonekrose). Pro-
duktinformationen for alle bisfosfonater vil nu blive 
opdateret med disse nye oplysninger.

Lægemidlet Zometa er et bisfosfonat, der bruges på 
prostatakræft-patienter med metastaser i knoglerne. 
Den mistænkte bivirkning har et meget beskedent om-
fang, idet den er beregnet til at kunne ramme 1 patient 
af hver 2.000. Der kan dog være tale om en vis under-
rapportering. Vi vil til enhver tid anbefale en Zometa-
behandling i de tilfælde, hvor en patient får den tilbudt 
af ambulatoriet, hvor de går til kontrol. Patienten bør 
dog tænke på nedenstående gode råd.

Et tandeftersyn med passende forebyggende tandbe-
handling bør overvejes før behandling med Zometa. 

Tandbehandling for patienter, der skal have Zometa-behandling
Under eventuelle efterfølgende behandlinger bør disse 
patienter om muligt undgå invasiv tandbehandling 
(tandoperationer, tandudtrækninger m.v.). Det er ikke 
altid muligt, men den behandlende tandlæge bør under 
alle omstændigheder vide, at patienten har knogleme-
tastaser, og at han er Zometa-bruger. Derefter vil be-
handlingen kunne baseres på individuel vurdering af 
fordel/risiko og med særlig hensyntagen. 

I behandlingsperioden bør opretholdes en optimal 
mundhygiejne, og man bør få tænderne tjekket efter 
behov. Da man ikke ved, om eventuelle bivirkninger 
også kan optræde efter behandlingens ophør, bør man 
også fortælle tandlægen, at man har gennemgået en 
Zometa-behandling. Opstår der problemer under og 
efter Zometa -behandlingen, bør de naturligvis drøftes 
ved kontrolbesøg på sygehuset.

For god ordens skyld skal det tilføjes, at der ikke er 
særligt tilskud til tandbehandling i forbindelse med 
ovenstående. 
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Af Carsten Lewinsky og Ole Mortensen, Redaktionen

En artikel i Ugeskrift for Læger den 21. august 2006 
satte gang i de journalister, aviserne havde på læge-
stoffet. Artiklen handlede om, hvorvidt antioxidanter 
som kosttilskud virker forebyggende eller helbredende 
på kræft og andre sygdomme. Artiklen og de mange 
citater i dagspressen bidrog desværre til at give os 
kræftpatienter en større usikkerhed. 

taget, fordi molekylerne meget let går i stykker. Det 
sætter store begrænsninger, for det er en meget besvær-
lig fremgangsmåde. Den nye metode med mikroRNA 
forventer forskerne kan benyttes på vævssnit indstøbt 
i paraffi n, som alle hospitaler kan lave - og som på 
nuværende tidspunkt ligger i hobetal i biobanker fl ere 
steder i landet. Metoden kan altså gøre prøverne til-
gængelige for denne form for forskning.

De mange prøver giver os et helt unikt udgangspunkt. 
Danmark har som et af få lande i verden både vævsprø-
ver og patienternes sygehistorier til rådighed for forsk-
ningen. Så den nye metode vil kunne åbne for helt nye 
muligheder indenfor feltet, forklarer Niels Tørring.

Hvis metoden kommer til at virke, vil den formentlig 
på sigt også kunne bruges til andre former for kræft.

Hvad skal man tro om antioxidanter
Baggrunden for artiklen var, at den sundhedsfrem-
mende effekt af frugt og grønt ofte tilskrives effekten 
af antioxidanter. Antioxidanterne kan binde de frie ra-
dikaler, som dannes i forbindelse med stofskifte, og 
som ved ubalance kan gøre skade på kroppens celler. 
Det har været nærliggende at tro, at ekstra tilskud af 
antioxidanter kunne give en beskyttende effekt ved at 
begrænse skaderne på cellerne.

Labyrint                                                                                     © Jørgen Jørgensen Fotografi 
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Af Carsten Lewinsky, Redaktionen

Lægeverdenens nye håb, når det drejer sig 
om tidlig diagnosticering af prostatakræft, 
er sporstoffet Fluor-18-cholin. Dette radio-
aktive stof fremstilles på Forskningscenter 
Risø, og det skal anvendes i forbindelse 
med PET-scanning (Positron-Udstrålings-
Tomografi ) i stedet for det radioaktive suk-
kerstof (FDG), som anvendes i dag.

En af medforfatterne til den rapport, der lå til grund for 
artiklen i Ugeskriftet, er overlæge i Kræftens Bekæm-
pelse Anne Tjørnneland. Hun har ifølge Cancernyt den 
mening, at det er vigtigt at skelne mellem kosttilskud 
og de stoffer, vi får naturligt gennem kosten. Frugt 
og grønt har en forebyggende effekt på udviklingen 
af en række kræftsygdomme. Der er bare ikke doku-
mentation for at sige, at det er antioxidanterne, der er 
årsagen. Anne Tjørnneland mener, at meget tyder på, 
at forklaringen skal fi ndes et andet sted, og at det in-
gen effekt har at spise antioxidanter som kosttilskud. 
Det kan endda være direkte farligt ved store tilskud af 
E-vitamin og betakaroten, og man ved, at rygere, der 
spiser tilskud af betakaroten, har større risiko for at 
udvikle lungekræft. 

Ifølge Anne Tjørnneland kan det dog ikke udelukkes, 
at tilskud af selen kan have en effekt mod nogle kræft-
sygdomme hos personer med et lavt indhold af selen 
i blodet. Derfor skal en række igangværende under-
søgelser afsløre, om selen med fordel kan gives som 
tilskud til visse befolkningsgrupper. 

En række læger, der arbejder ud fra en holistisk op-
fattelse af den menneskelige krop, har ikke meget til 
overs for ovenstående rapport, som de mener ikke er 
tilstrækkeligt underbygget. For eksempel afviser de, 
at E-vitamin skulle være farligt i kombination med 
betakaroten. De mener, at det er betakaroten, der er 
problemet, og at denne påstand kun med god vilje kan 
kaldes sand. Teorien var fremme i det medicinske tids-
skrift The Lancet for et par år siden, men blev allerede 
i samme blad afvist i den offi cielle kommentar.

De påpeger endvidere, at der har været så mange un-
dersøgelser, der har påvist den gavnlige virkning af C-
vitamin, at rapporten ikke uden videre kan feje disse 
resultater af bordet. Tværtimod arbejder nogle af dem 
med C-vitamin i højdosis, hvilket skulle få C-vitamin 

til at virke som en mild, naturlig kemoterapi, idet C-
vitamin på denne måde bliver en Pro-oxidant overfor 
kræftceller.
  
På samme måde siger de, at mineralet selen er en me-
get vigtig antooxidant, fordi der skal selen til at danne 
nogle enzymer, der virker antioxiderende. Der er in-
ternationalt en enorm interesse for selen (der skrives 
ca. 900 videnskabelige artikler om året), og det er på 
grund af dets meget sandsynlige nytte i kampen mod 
kræft. I forsøg har man fundet en dramatisk reduktion 
i kræfthyppigheden på op til 50%, når selen-indtaget 
blev sat i vejret. Måske kan selen i højdosis noget som 
kemoterapi ikke kan, endda næsten uden bivirkninger. 
Det vil man nu forsøge at bevise ved et svensk forsøg 
på det berømte Karolinska sygehus i Stockholm. Idéen 
med det svenske forsøg er at skabe en skadelig iltning 
inde i cellerne med store mængder selinit, som inde-
holder kemisk bundet ilt. Det kan normale celler godt 
tåle, men kræftceller bukker under. 

Ugeskrift for Læger beskriver i sit blad den 2. oktober 
2006 de gode virkninger af vitaminer som meget nyt-
tige til ældre for at stimulere hjernens naturlige funk-
tion og dermed undgå demens.

Hvad kan vi mene? – Der bør være så intensiv forsk-
ning som muligt også på antioxidant-området. Danske 
forskere kan benytte sig af, at Kræftens Bekæmpelse 
har sat en pulje forskningspenge af netop til forskning 
i alternativ behandling, som dette område til en vis 
grad henhører under.

Hvad skal man tro? – Det må komme an på egen over-
bevisning og vurdering, indtil fl ere videnskabelige re-
sultater foreligger. Undersøgelser har vist, at mere end 
halvdelen af alle kræftpatienter indtager kosttilskud i 
form af vitaminer.                 

Risø gør tidlig diagnose af prostatacancer mulig
Princippet i PET-scanning er, at sporstof-
ferne koncentrerer sig omkring kræftcel-
lerne, hvorefter det er muligt at få et bil-
lede af de radioaktive koncentrationer, og 
hvor man på denne måde kan danne sig et 
overblik over, hvor en eventuel cancer er 
placeret i kroppen. I forbindelse med pro-
statacancer har sukkerstoffet den ulempe, 
at det udskilles via urinvejene, så blæren 
vil fremstå som en meget lysende plet, som 
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vanskeliggør tolkningen af billedet fra prostata-regio-
nen. Cholin udskilles ikke via urinen, og det er et stof, 
der anvendes af celler, som er ved at dele sig, hvilket 
jo netop er tilfældet i en kræftknude. Fluor-18-cholin 
vil derfor søge hen til kræften.

For tiden er Rigshospitalet, Storstrømmens Sygehus 
Næstved og Herlev Amtssygehus sammen med Risø i 
gang med afprøvning af Flour-18-cholin. Cholin er et 
lille organisk molekyle, som vi mennesker indtager via 
føden, og det er i kroppen involveret i opbygning af 
nye cellevægge, hver gang en celle deler sig. I Fluor-
18-cholin er et af brintatomerne erstattet af et Fluor-
18 atom, og det opfører sig næsten som det naturlige 
cholin.

Lars Martiny, der er programleder for forskningspro-
grammet ”biomedicinske tracere”, tror der er et stort 
potentiale i Fluor-18-cholin. Fremstillingen af stoffet 
fungerer, papirarbejdet over for Lægemiddelstyrelsen 
er i fuld gang, og han håber på at få tilladelse til at 
udlevere stoffet til lægerne inden for kort tid. ”Vi har 
bygget en maskine, der kan fremstille Fluor-18-cholin 
i store mængder, og i en kvalitet der er så høj, at det 
kan injiceres i patienter. Når vi har fået Lægemiddel-
styrelsens tilladelse, kan vi gå i gang med at producere 
det og udlevere det til hospitalerne,” siger Lars Mar-
tiny.

Hele logistikken omkring levering af kontraststoffer til 
CT-skannere skal være timet ned til mindste detalje. 
Der er nemlig tale om stoffer, der for hver time der 
går efter fremstillingen, mi-
ster ca. 1/3 af deres radioak-
tivitet. Stofferne produceres 
på Risø samme dag som de 
bruges på hospitalerne. Om 
morgenen møder to med-
arbejdere for at producere 
tilstrækkelig 18-F radioak-
tivitet. Samtidig startes hele 
kvalitetskontrolprocessen. 
Den har til formål at sikre, 
at det er det rigtige stof, der 
produceres i den rigtige kva-
litet egnet til injektion i men-
nesker.

Når produktionen af 18-F 
er slut, overføres det via et 
sindrigt slangesystem til et 
rent rum et andet sted i byg-
ningen, hvor fremstillingen 
af Fluor-18-cholin foregår. 

Det radioaktive fl uor leveres gennem slangesystemet 
direkte ind bag små blyafskærmede celler, hvor ar-
bejdet med de radioaktive stoffer kan foregå, uden at 
personalet modtager for megen bestråling. Så starter 
den endelige fremstilling af Fluor-18-cholin i en totalt 
automatiseret proces, der styres via en PC. Den styrer 
væsketilsætning, opvarmning, afkøling og oprensning, 
hvorefter det færdige Fluor-18-cholin automatisk hæl-
des i glas. Produktionen foregår i rentrums-atmosfære 
for at undgå bakteriel forurening. Det færdige Fluor-
18-cholin pakkes ned i blybeholdere for at afskærme 
for den radioaktive stråling.

En chauffør henter pakkerne og kører til de hospita-
ler, der skal bruge dem. Samtidig starter en kvalitets-
kontrolprocedure på Risø, som skal sikre, at det er det 
rigtige stof i den rette kvalitet, chaufføren har med i 
sin varebil. Chaufføren afl everer pakken hos lægen på 
hospitalet, men lægen må ikke begynde at bruge stof-
fet, før han har fået telefaxet en underskrevet blanket 
fra Risø, som frigiver stoffet til brug efter at kvalitets-
kontrollen er slut. Dagens første patient lægges i PET-
skanneren. Han har f.eks. tidligere været behandlet for 
prostatakræft, og nu vil lægerne kontrollere, om kræf-
ten skulle have spredt sig med risiko for metastaser. 
Lægen indsprøjter Fluor-18-cholin via et kateter i ar-
men. Når skanningen er overstået, kan lægen gå i gang 
med at tolke billederne.

Den næste patient møder op, og han lægges i skanne-
ren. Der injiceres en dobbelt portion Fluor-18-cholin, 
og skanningen går i gang - en dobbelt portion fordi 

radioaktiviteten er faldet siden 
fremstillingen om morgenen. 
Sådan fordobler man portio-
nerne for hver patient, der skal 
scannes.

De ovenfor beskrevne forsøg 
skal vise, om de store forvent-
ninger til Fluor-18-cholin kan 
indfries. Man vil sammenligne 
resultaterne fra de tre delta-
gende hospitaler og holde dem 
op mod andre diagnostiske 
metoder som f.eks. biopsier. 
Først derefter ved lægerne, 
om stoffet holder hvad det lo-
ver, nemlig at patienterne får 
en mere præcis diagnose på et 
tidligere tidspunkt og dermed 
har udsigt til langt bedre hel-
bredelsesmuligheder.

Kilde: RisøNyt
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Af Ole Mortensen, Redaktionen

Forlaget Libris har i sin lægese-
rie udgivet et hæfte om prostata. 
Hæftet, der er på 48 sider, om-
handler såvel godartede skavan-
ker som kræft i prostata. Det er 
selvfølgelig ikke muligt at give 
store redegørelser på det antal 
sider, men det er min opfattelse, 
at man har løst opgaven fi nt. Der 
er i stor udstrækning anvendt for-
klarende tegninger, og stoffet er 
stort set ført op til dato. Jeg sav-
nede dog oplysninger om brug af 
bisfosfonater (Zometa) til patien-
ter med metastasespredning til 
knoglerne.

Da hæftet er forsynet med et stik-
ordsregister, er det fi nt anvendeligt 
til hurtige opslag. 

Lægeserien omfatter 22 titler og er 
en dansk udgave af Family Doctor 
Series, der er skrevet af engelske 
læger i samarbejde med British 
Medical Association. Hæftet er til-
passet danske forhold, og oversæt-
telsen er kontrolleret af læge Mo-
gens Rishøj. 

Fakta om hæftet ”Prostata”: Ud-
givet 2006 af forlaget Libris. Pris 
59 kr. 
Kan bestilles hos alle boghandlere 
under ISBN nr. 87-7853-042-3

God information i hæftet ”Prostata”

Prostataproblemer

Prostata kaldes på dansk for blærehalskirtlen. Hvad er 
det for en størrelse? De fl este har hørt om den, men ved 
ikke, hvad den gør godt for, og en del mennesker ved 
end ikke, hvor den befi nder sig. Selv fagfolk mangler 
fuld forståelse af dens funktioner. Der er stadig meget, 
vi skal lære om prostata og de sygdomme, der rammer 
den.

Prostata er en kirtel, der ligger lige under blæren. Kirt-
ler producerer væske, og prostata danner en del af 
sædvæsken, som frigøres ved seksuel udløsning. For 
at fungere skal prostata have hormoner fra testikler-
ne. Hvis der kun er få mandlige hormoner, formind-
skes prostata. Kirtelvæske dannes i de ydre cellelag 
(epithel). I alle kirtler omgives de ydre cellelag af 
bindevæv (stroma). I prostata indeholder bindevævet 
muskelfi bre, som kan indvirke på de symptomer, der 
opstår i forbindelse med sygdomme i prostata. De ydre 
cellelag og bindevævet vokser, hvis prostata forstørres. 
Hertil kommer, at prostata ikke er ét organ, men består 
af to dele, der rammes af forskellige sygdomme.

Man kan lettere forstå prostataproblemer og behand-
lingen af dem, hvis man forestiller sig, at prostata in-
deholder en indre og en ydre del (se nedenfor), som 
begge består af kirtler (epithel) omgivet af væv (stro-
ma) med muskelfi bre.

”Smagsprøve” fra hæftet ”Prostata”

Prostatas to dele

Ydre lag

UrinrørIndre del
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Prostatas placering i forhold til andre organer i underlivet

Under og over prostata befi nder der sig to vigtige lukkemuskler (sphincter). De kontrollerer blæren, og især musklen 
under blæren forhindrer udsivning af urin. De er også med til at udsende sædvæske ved seksuel udløsning.

Prostatas kirtler og bindevæv.

Højre urinleder

Urinrør

Højre sædleder

Blære

Prostata

Venstre sædblære

Venstre sædleder

Venstre urinleder

Kirtel

Bindevæv Hvorfor opstår der problemer 
med prostata?

Det er almindeligt, at prostata vokser med alderen. Det 
er især mænd over 50, der rammers. Prostataproblemer 
opstår ikke så meget på grund af prostatas størrelse, 
men fordi prostata omslutter urinrøret (urethra). Når 
prostata forstørres, klemmes urinrøret, og nederste del 
af urinblæren (blærehalsen) forsnævres. Tilstanden re-
sulterer i et langsommere urinfl ow, hvilket medfører 
problemer med at tømme blæren, også kaldet obstruk-
tion.

…… herefter fortsætter afsnittet med at beskrive de 
obstruktive- og de irritative symptomer, akut- og kro-
nisk urinretention og andre komplikationer bl.a. god-
artet forstørrelse af prostata og prostatakræft samt pro-
statitis (betændelse i prostata).

Testikler
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Ny statistik over antallet af døde
Sundhedsstyrelsen er nu fremkommet 
med statistik over dødsårsagerne i året 
2005. For prostatakræfts vedkommen-
de viser statistikken desværre igen en 
stigning i forhold til året før, men som 
man kan se af denne graf, er stigningen 
de sidste par år aftagende i forhold til 
årene tidligere. Det er vort håb, at den 
større opmærksomhed overfor syg-
dommen og dermed den hurtigere ind-
griben, vil vende udviklingen.
   Det er vor opfattelse, at den store op-
mærksomhed på brystkræft, og dermed 
den øgede screening samt den mere ud-
bredte forskning, netop har vendt udvik-
lingen for denne sygdom, hvor mere end 
4.000 kvinder hvert år får stillet diagno-
sen. Det er en glædelig udvikling, som 
vi håber at kunne drage lære af. 

Af informationsmedarbejder Jytte Dreier, Cancernyt 

Golfturnering, auktion over, hvor mange bolde, der blev 
smidt væk, damebajer og auktion over en cykel doneret 
af Ole Ritter endte med et fl ot resultat: 150.000 kr. til 
kampen mod prostatakræft

84 mennesker, herunder en lang række kendte danske-
re, slog for nylig et slag i kampen mod prostatakræft 

i en golfturnering, som Ole Ritter Bikes og Grøften i 
Tivoli stod bag. Turneringen sluttede med en middag i 
Grøften, hvor regnskabet skulle gøres op. Vi havde hå-
bet på et overskud på 100.000 kr., men resultatet blev 
150.000 kr. Det er vi meget taknemmelige over, siger 
Ole Ritter.

En række fi rmaer havde betalt for at deltage i golftur-
neringen. Golfturneringen gentages i 2007.

Golf mod prostatakræft

PROPA NYTs tilføjelse: Beløbet er indgået til Kræftens Bekæmpelse, der således bestemmer over dets 
anvendelse inden for prostata-området. Skulle der blandt medlemmerne være nogle, der har lyst til at ar-
rangere lokale golfturneringer for at støtte PROPAs indsamling, bedes I venligst kontakte vor formand. 

Dødsfaldsstatistik
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Dødsfaldsstatistik

Også i Østrig er sundhedsmyndighederne bekymrede 
over mange tilfælde af prostatakræft. 4.000 får hvert 
år konstateret sygdommen, og 1.000 dør af den. Ge-
nerelt er der også dér for få, der kender symptomerne, 
og det vil man gøre noget ved blandt andet gennem 
afholdelse af ”prostatadage”. Forbundslandet Tyrol 

Østrig øger sin indsats mod prostatakræft
er imidlertid i teten, når det gælder helbredelse, og 
oplyser selv at være den eneste region i Europa, hvor 
dødeligheden er blevet væsentligt reduceret. Grun-
den er indføring af gratis PSA-tests allerede for 16 år 
siden.  Over 80 procent af tyrolerne mellem 45 og 75 
år har været gennem PSA-måling
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PROPAs publikationer
Følgende pjecer kan bestilles i sekretariatet på e-mail: sekretariat@propa.dk:

Medlemsbrochuren ”Prostatacancer Patientforeningen” (den nye med billeder) informerer om, hvad 
PROPA gør og kan hjælpe med, og er rettet mod mænd, som har fået diagnosticeret prostatakræft.
 
Informationsbrochuren ”Pas på dig selv MAND” med symptomer, man især skal være opmærksom på. 
Den er rettet mod mænd, som ikke har fået konstateret prostatakræft, men som kan være i risikogruppen.
 
Informationsbrochuren ”Erektil dysfunktion”, som giver information om rejsningsproblemer og hjælpe-
midler i forbindelse med prostatabehandling.
 
Kræft i prostata. Kræftens Bekæmpelses publikation, som detaljeret informerer om sygdommen.

Videobestilling direkte på e-mail: video@propa.dk:
Videoen om prostatakræft. Den er det bedste informationsværktøj, vi råder over, og er meget informativ 
for nydiagnosticerede mænd og deres pårørende. 
  
Alle de nævnte publikationer og videoen udleveres gratis.

Af Peter Lindknud, Redaktionen

Blærekræft er en af de hyppigt forekommende kræft-
sygdomme for mænd. For prostatakræfts vedkommen-
de har der i mange år eksisteret et netværk, der senere 
er blevet til en imponerende Prostatacancer Patient-
forening. Dette er endnu ikke tilfældet for blærekræfts 
vedkommende.

Men nu har Carsten Elgstrøm og Ib Baastrup taget 
initiativet til at forsøge at danne et netværk for blæ-
rekræftpatienter. I slutningen af september blev der 
via avisannoncer indkaldt til et møde hos Kræftens 
Bekæmpelse i København. På grund af en fejl blev 
annoncen ikke publiceret i en del af Københavns-om-
rådet, hvilket nok var medvirkende til, at fremmødet 
ikke var så stort.

Det blev et godt møde, hvor bl.a. overlæge, dr. med. 
Gregers Hermann, Frederiksberg Hospital, gav en 
grundig orientering om blærekræft og de problemer, 
der er knyttet hertil. Jeg selv gav en orientering om 
PROPA som et glimrende eksempel på, at det godt kan 
lade sig gøre at få etableret et netværk og måske senere 
en forening – selv om starten kan være vanskelig.

Forsøg på etablering af et netværk for 
blærekræft-patienter i Danmark

I starten af oktober blev der så hos Kræftens Bekæm-
pelse i Lyngby, der støtter meget op om initiativet lige-
som ved PROPAs start, holdt yderligere et møde.

Det er ikke ukendt, at mænd med prostatakræft også 
kan risikere at få blærekræft – herunder mig selv. Er 
der derfor medlemmer eller andre, der vil have mere 
information om et kommende netværk – og måske 
selv vil gå aktivt ind i dette – kan man kontakte:
Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 93 51 51
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KORT MØDEOVERSIGT

Nykøbing Mors 02.11.06 Formanden for medicinudvalget vil redegøre for prostatacancer og bivirk-
ninger – samt om hvordan man tackler inkontinens

Aalborg 07.11.06 Orientering om, hvorledes samarbejdet på sundhedsområdet vil foregå i 
region Nordjylland

Roskilde 16.11.06 Palliativ behandling, vejledning, rådgivning og patientstøtte

Næstved 23.11.06 Orientering om behandlingsmuligheder inden for den nye region

København 25.11.06 Stormøde med overlæge Peter Iversen, der fortæller om forskning i pro-
statakræft og om nyheder i behandlingen samt svarer på spørgsmål vedr. 
sygdommen. Endvidere orientering fra PROPAs formand om aktiviteter 
m.m.

Århus 04.12.06 Julekomsammen

Odense 05.12.06 Julehygge med spisning samt orientering om kriminalteknik

København 16.01.07 Samlivet, når sygdommen rammer

Aalborg 01.02.07 Filmen ”Store mænd græder ikke” samt erfaringsudveksling

Odense 06.02.07 Orientering om problemer efter behandling for prostatakræft, specielt 
m.h.t. inkontinens og potens

København 06.03.07 Nyheder fra PROPA og drøftelser omkring sygdomsproblemer

Århus 19.03.07 Erfaringsudveksling om behandling, bivirkninger og senfølger

Næstved 22.03.07 Erfaringsudveksling om sygdom og behandling

Middelfart 24.03.07 Årsmøde med generalforsamling, foredrag, underholdning m.v.
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Mødekalender
Hele Sjælland

STORMØDE
for medlemmer og pårørende fra 

Sjælland og omliggende øer

Lørdag den 25. november 2006 kl. 13.30 – 16.30
Emne: Overlæge Peter Iversen, Rigshospitalet, vil 
tale om forskning i prostatakræft, aktuelle nyheder i 
behandlingen samt svare på spørgsmål fra salen 
PROPAs formand Poul Erik Pyndt vil give en orien-
tering om foreningens aktuelle aktiviteter, herunder de 
kampagner, der er iværksat af PROPA
Sted: Danmarks Farmaceutiske Universitets audito-
rium nr. 3, Universitetsparken 2, København Ø. Der 
er parkeringsmuligheder inde på selve området (ind-
kørsel fra Jagtvej) samt på Jagtvej ud for DFU i begge 
køreretninger. Andre parkeringsmuligheder er i Fæl-
ledparken, som ligger tæt på DFU
Der vil blive serveret kaffe og kage
Tilmelding: Senest onsdag den 22. november 2006 til 
Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 93 51 51

Hovedstadsregionen
København
Patienter og (i høj grad) pårørende indbydes til møde
Tirsdag den 16. januar 2007 kl. 19.00 – 21.30
Emne: Samlivet, når sygdommen rammer ved læge 
og sexolog Henrik Vittrup
Sted: Kræftens Bekæmpelse, mødelokalerne, Strand-
boulevarden 49, København Ø
Der vil blive serveret kaffe og kage
Tilmelding: Inden kl. 12.00 fredag d. 12. januar 2007 
til Kræftens Bekæmpelse i Lyngby, tlf. 45 93 51 51

København
Patienter og pårørende indbydes til møde
Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 19.00 – 21.30
Emne: Formanden for PROPAs medicinudvalg Car-
sten Lewinsky vil fortælle om nyheder og lægge op til 
drøftelse af sygdomsproblemer
Sted: Kræftens Bekæmpelse, mødelokalerne, Strand-
boulevarden 49, København Ø.
Der vil blive serveret kaffe og kage
Tilmelding: inden kl. 12.00 fredag d. 2. marts 2007 til 
Kræftens Bekæmpelse i Lyngby, tlf. 45 93 51 51

Roskilde amt
Roskilde
PROPA Roskilde indbyder patienter og pårørende 
Torsdag den 16. november 2006 kl. 19.00 til ca. 
21.30
Emne: Palliativ behandling, vejledning, rådgivning og 
patientstøtte
Sted: Roskilde Amts Sygehus (lige overfor Roskilde 
station), indgang 24, mødelokale 1
For bilister er der tilkørsel fra Ny Østergade, Køgevej 
og Østervang til parkeringspladser omkring bygnin-
gen
Tilmelding: Senest mandag den 13. november 2006 til 
Kræftens Bekæmpelse, Roskilde, på tlf. 46 30 46 60 med 
angivelse af navn, adresse, tlf. nummer og e-mail-adresse
 

Sydsjælland og Lolland Falster 
Næstved
PROPA Næstved-gruppen indbyder patienter, pårø-
rende og interesserede
Torsdag den 23. november 2006 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Urolog Anders Bødker fra Næstved Sygehus 
vil orientere om behandlingsmuligheder inden for den 
nye region (diagnose, scannere, kirurgi, stråler og pal-
liativ behandling). Efter kaffepausen er der en kort ori-
entering om PROPA ved næstformanden for PROPA 
Der serveres kaffe/the og kage
Sted: Næstved Sygehus, mødelokalet i kælderen, 
Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Tilmelding: Til Kræftens Bekæmpelse, Rådgivnin-
gen, Næstved, tlf. 55 74 04 00 senest tirsdag den 21. 
november 2006 kl. 13.00

Næstved
PROPA Næstved-gruppen indbyder patienter, pårø-
rende og interesserede
Torsdag den 22. marts 2007 kl. 19.00 - 21.30
Emne: Erfaringsudveksling om sygdommen, dens 
behandling og eventuelle bivirkninger. Vi vil her også 
komme ind på, hvad de pårørende føler og tænker i 
forbindelse med kræftdiagnosen
Der serveres kaffe/the og kage
Sted: Næstved Sygehus, mødelokalet i kælderen, 
Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Tilmelding: Til Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningen, 
Næstved, tlf. 55 74 04 00 senest tirsdag den 20.marts 
2007 kl. 13.00
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Fyn
Odense
PROPA FYN indbyder til møde
Tirsdag den 5. december 2006 kl. 18.00 – 21.30
Emne: Julehyggemøde med spisning
I løbet af aftenen orienterer formanden om kriminal-
teknik, idet vi denne aften ikke fokuserer på vores fæl-
les problem
Der bliver serveret smørrebrød til sædvanlig lav pris, 
øl, vin og sodavand kan købes. Kaffe/the serveres.
Sted: Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro 46, Odense
Tilmelding: Samme sted senest mandag den 4.decem-
ber 2006 på tlf. 66 11 32 00

Odense
PROPA Fyn indbyder til møde
Tirsdag den 6. februar 2007 kl. 19.00 – 21.30
Emne: Professor Steen Walter, Odense Universitets 
Hospital, OUH, vil orientere om problemer efter be-
handling for prostatakræft, specielt m.h.t. inkontinens 
og potens. Der vil kunne stilles spørgsmål
Sted: Kræftens bekæmpelse, Vesterbro 46, Odense
Tilmelding: Samme sted senest mandag den 5. februar 
2007 på tlf. 66 11 32 00

Midtjylland
Århus
Århus lokalbestyrelse indbyder medlemmer, patienter, 
pårørende og andre interesserede, til en hyggeaften 
med gløgg og æbleskiver m. m.
Mandag den 4. december 2006 kl. 18.30 – ca. 21.00
Emne: Julekomsammen. Der vil være forskellige ind-
slag, men også tid til hyggesnak. Lad os komme hin-
anden ved, give hinanden nye impulser og inspiration 
og for en stund glemme, at der er noget, der hedder 
sygdom og kræft
Sted: Frivillig Huset, Skt. Paulsgade 25 (baghuset) 
8000 Århus C.
Tilmelding: Med navn, adresse, antal personer 
og tlf. nr., senest fredag den 1. december 2006 til 
Mobil nr. 22 38 26 24 (der er telefonsvarer)

Århus
Århus lokalbestyrelse indbyder medlemmer, patienter, 
pårørende og andre interesserede.
Mandag den 19. marts 2007 kl. 18.30 – ca. 21.00
Emne: Erfaringsudveksling om behandling, bivirk-
ninger og senfølger
Sted: Frivillig Huset, Skt. Paulsgade 25 (baghuset) 
8000 Århus C.
Der serveres kaffe/the - i pausen kan der købes drik-
kevarer
Tilmelding: Med navn, adresse, antal personer og tlf. nr., 
senest fredag den 9. marts 2007 til Mobil nr. 22 38 26 24 
(der er telefonsvarer)

Nordjylland
Aalborg
PROPA Nordjylland inviterer patienter, pårørende og 
andre interesserede
Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00
Emne: Administrerende overlæge Erik Højkjær 
Larsen vil fortælle om, hvorledes samarbejdet på 
sundhedsområdet skal foregå i region Nordjylland. 
Overlæge Niels Langkilde vil tale om prostatakræft-
behandling nu og i fremtiden.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, der også kan 
indtelefoneres til Poul Erik Christensen
tlf. 98 23 61 29
Tilmelding: Senest kl. 12.00 mandag den 6. november 
på tlf. 98 18 52 95 eller 98 17 52 59

Aalborg
PROPA Nordjylland inviterer patienter, pårørende og 
andre interesserede
Torsdag den 1. februar 2007 kl. 19.00
Emne: Filmen ”Store mænd græder ikke” og derefter 
erfaringsudveksling om sygdom og behandling.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, der også kan 
indtelefoneres til Poul Erik Christensen 
tlf. 98 23 61 29
Tilmelding: Senest kl. 12.00 onsdag den 31. januar 
2007 på tlf. 98 18 52 95 eller 98 17 52 59

Nykøbing Mors
PROPA Nordjylland inviterer patienter, pårørende og 
andre interesserede
Torsdag den 2. november 2006 kl. 19.00
Emne: Formanden for PROPAs Medicinudvalg Car-
sten Lewinsky vil redegøre for prostatacancer og bi-
virkninger – blandt andet hvorledes man takler inkon-
tinensproblemer
Eventuelle spørgsmål angående mødet kan rettes til 
Poul Erik Christensen, tlf. 98 23 61 29
Sted: Morsø Folkebibliotek (Støberiet), Nykøbing 
Mors
Tilmelding: Senest kl. 12.00 onsdag den 1. november 
2006 på tlf. 98 18 52 95 eller 98 17 52 59

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
OBS: Der startes først op i januar 2007
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Landsbestyrelsen:
Storkøbenhavn og 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: e-v.bott@post.tele.dk

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

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

Sydjylland:
Niels Bjerrum, Lerpøtparken 11, 1.sal th., 6800 Varde, 
tlf. 75 26 03 41/29 45 59 03, e-mail: mani@ny-post.dk 

Pårørende-repræsentant:
Sekretær: Kirsten Brink, Kanalbuen 9, 2870 Dyssegård
tlf. 39 69 82 06 , e-mail: ki.b@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Medlemmer og andre interesserede bedes så vidt muligt henvende sig lokalt

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

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

Sjælland i øvrigt:
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

Fyn og omliggende øer:
Vakant

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

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

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

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

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
OBS: Der startes først op i januar 2007

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
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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
Kasserer: 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
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@kl.dk
Willem van Straaten, Lavendelvej 12, 6400 Sønderborg
tlf. 22 83 17 44, e-mail: willem@mail1.stofanet.dk

Vest-gruppen
Formand: Niels Bjerrum, Lerpøtparken 11,1 sal th.
6800 Varde, tlf. 75 26 03 41, 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

Øst- gruppen (Trekantområdet)
Åge Eilersen, Brennerpasset 9, 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: povl@kunst.dk
Kaj Rotbøll Pedersen, Boesvangen 2, 7120 Vejle Ø
tlf. 75 81 41 96, e-mail:karo@mail1.stofanet.dk
Elvind Ostenfeldt Rasmussen, Krøyersvænget 18
7000 Fredericia, tlf. 75 93 08 42

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)

PROPA - Prostatacancer Patientforeningens adresser
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Udvalg

Lokalgrupper på Sjælland og omliggende øer
Lokalgrupper for Hovedstadsområdet  
Lyngby-gruppen
Vagn Andersen, Biblioteksvej 27, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 55 42, e-mail: vagna@privat.dk
Sten og Kirsten Brink, Kanalbuen 9, 2870 Dyssegård
tlf. 39 69 82 06, e-mail: stenbrink@mail.tele.dk
Ib Carlsson, Bakkevænget 6, 3460 Birkerød
tlf. 45 81 49 40, e-mail: ibgeti@worldonline.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

Nordsjælland
Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34, 3060 Espergærde
tlf. 49 13 57 07, e-mail: jb.petersen@image.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. og fax 54 85 60 25, e-mail: mtr4550@mail.dk

Næstved-gruppen
Helge Christensen, Sjællandsgade 3, II, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 29 21 / 22 32 23 35
Carsten Lewinsky, Hestehavevej 1, 4772 Langebæk
tlf. 55 38 00 09, e-mail: lewinskys@mail.dk
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@ofi r.dk

Roskilde-gruppen
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 33 61 22, e-mail: sejvin@csc.com
Formand: K. B. Madsen, Baldersvej 19, 4000 Roskilde
tlf. 46 37 11 09, e-mail: madsenkb@adr.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
Pårørenderepræsentant: Birthe Olsen, Maglekæret 20 B, 
2680 Solrød Strand, tlf. 56 87 08 34
e-mail: juliesofi e2003@yahoo.dk

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 pro-
statakræft-patienter.
Carsten Lewinsky, Hestehavevej 1, 4772 Langebæk
tlf. 55 38 00 09, e-mail: lewinskys@mail.dk

Statistik-udvalg
Udvalget har til opgave at følge den statistiske udvikling af 
prostatakræft i Danmark og udlandet samt at bearbejde det 
fremkomne materiale.
Bjørn Eir, Klokkestien 8, 2720 Vanløse
tlf. 38 34 60 30, e-mail: beir@webspeed.dk
Ivar G. Jonsson, Sankt Thomas Alle 13, 2.th
1824 Frederiksberg C, tlf. 33 21 65 43, e-mail: igj@mail.dk
Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34, 3060 Espergærde
tlf. 49 13 57 07, e-mail: jb.petersen@image.dk

Redaktionsudvalg
Udvalget redigerer PROPA NYT. 
Der henvises til redaktionsomtalen på side 2

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 indta-
les besked på telefonsvarer. 

Herudover er der nedsat en række ad hoc arbejdsgrupper indenfor områderne: Kommunikation, Forskning, Fundraising og 
PROPAs hjemmeside.



PROPA Prostatacancer Patientforeningen
samarbejder med Kræftens Bekæmpelse

Af Ole Mortensen
Redaktionen

PROPA blev i sin tid star-
tet af en gruppe af mænd, 
der havde fået konstateret 
prostatakræft. Gruppen 
var startet op hos Kræftens 
Bekæmpelse i Lyngby. 
Gruppen fi k kort tid efter 
kontakt med en tilsvaren-
de gruppe, der arbejdede 
sammen med Kræftens 
Bekæmpelse i Odense. 
Det var begyndelsen til 
det samarbejde, der siden 
1998 blev indledt med 
Kræftens Bekæmpelse, 
og som i år 2000 førte til 
dannelsen af en forening. 
Da vi var blevet en for-
ening, blev der indgået en 
samarbejdsaftale mellem 
Kræftens Bekæmpelse og 
PROPA. 

I praksis betyder dette 
samarbejde, at vi årligt 
modtager et økonomisk 
tilskud til foreningens drift og aktiviteter. Vi fungerer 
til gengæld som samtalepartnere, hvis folk henvender 
sig til Kræftens Bekæmpelse med spørgsmål, der spe-
cielt vedrører prostatakræft, f.eks. om hvorledes det er 
som patient at gennemgå en strålebehandling eller en 
operation.

Søger mænd med prostatakræft eller deres pårørende 
psykologisk hjælp, er det os, der kan råde dem til at 

få en samtale-aftale med 
den kræftrådgivning, der 
fi ndes i den pågældendes 
amt. Vi kender lokalt disse 
rådgivningskontorer, der i 
næsten alle tilfælde sam-
tidig er hjemsted for det 
lokale kontor for Kræf-
tens Bekæmpelse. De lo-
kale kontorer har alle vore 
pjecer og vor video, som 
de kan udlevere gratis til 
dem, der henvender sig. I 
den udstrækning kontorer-
ne har mødefaciliteter, har 
vi mulighed for at benytte 
disse til større eller mindre 
lokale møder. 

I selve organisationen 
Kræftens Bekæmpelse 
er PROPAs næstformand 
Carsten Lewinsky for ti-
den indvalgt i hovedbe-
styrelsen. Vor formand 
deltager jævnligt i møder 
arrangeret af patientstøt-
te-afdelingen for alle de 
tilsluttede patientforenin-

gers formænd eller udpegede repræsentanter. Hertil 
kommer, at vi hen ad vejen søger råd og dåd fra andre 
afdelinger, først og fremmest organisationens informa-
tionsafdeling, der bl.a. med sine professionelle presse-
folk kan bane os vej til pressen i særlige tilfælde.

Ved PROPAs årsmøde 2007 vil en af foredragsholder-
ne være den nye formand for Kræftens Bekæmpelse, 
Frede Olesen, Århus, der selv både er praktiserende 
læge og professor ved Forskningsenheden for Almen 
Praksis ved Aarhus Universitet. Det ser vi frem til, idet 
vi meget gerne ser, at vor sygdom får større bevågen-
hed hos de praktiserende læger.  

Hos Kræftens Bekæmpelse i Odense har man
i et af vinduerne haft en speciel udstilling 
med vore pjecer, plakat og PROPA NYT

Tæt på Kræftens Bekæmpelse


