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Af Tonny Clausen, 
PROPA Landsformand
Foto: Jesper Brunholm

En lørdag midt i hedebølgen
kom der ekstraordinær stor aktivitet på min mail og 
på min telefon Og hvorfor så lige det?

Årsagen finder du i overskriften. PROPA-folk og an-
dre fra mit patientforeningsnetværk kontaktede mig 
for at fortælle om artikler fra deres lørdagsavis. 
Artikler om fremskridt i behandlingen af prostata-
kræft.

Artikler, som vi i PROPA havde arbejdet på og med 
i et stykke tid. Og nu var de der. ”Gode historier”, 
som nu pludselig blev kendt også uden for vores egen 
kreds og på den måde vil kunne medvirke til at udbre-
de kendskab til og åbenhed omkring prostatakræft. 
Det er helt nødvendigt for vore bestræbelser på lø-
bende at kunne kommunikere også til andre end vore 
egne medlemmer. Herunder også til beslutningsta-
gerne omkring behandling af vores sygdom.

Facebook
Aktiviteterne på PROPAs facebookside er i konstant 
fremgang. Måned for måned stiger antallet af såvel 
følgere som interaktioner, og da nyheden om avisar-
tiklerne blev slået op, blev de straks massivt både 
delt og kommenteret. Vores Facebook-side giver altid 
mulighed for at hente aktuel information og er uhyre 
nyttig i det vigtige arbejde omkring udbredelsen af 
kendskabet til prostatakræft.

Jeg kan derfor kun opfordre til at følge PROPA på 
Facebook.

’De unge prostata drenge’
er en anden Facebookgruppe og et netværk, oprettet 
af nogle ”unge gutter” i 2015. De var kun 3 medlemmer 
til at starte med, siden blev det til 6 - og i skrivende 
stund er de 52 medlemmer i gruppen, som bliver brugt 
til at hjælpe og støtte hinanden. 2 gange årligt mødes 

de, næste gang i Næstved. Se nærmere i Mødekalen-
deren og læs om netværket i dette nummer af PROPA 
(Da opslaget om ”De unge prostata drenge” kom på 
PROPAs FB-side fik gruppen 17 nye medlemmer - en 
fremgang på 50% - på blot 2 dage.)

Det helt naturlige spørgsmål er jo selvfølgelig: Hvad 
kan vi i PROPA gøre for at hjælpe denne stærkt vok-
sende gruppe. For som de helt rigtig skriver: Vi er jo 
i samme båd!

Husk at tjekke din mailboks
Hvis ikke du allerede har modtaget indkaldelse til 
Generalforsamling i din Regionsafdeling, så er den lige 
på trapperne.
 
PROPAs Regionsbestyrelser har hidtil været udpeget 
af Lokalforeningerne i den enkelte region, men fra i 
år ændres denne procedure til, at regionsbestyrelser 
skal vælges på en generalforsamling, der skal afhol-
des årligt inden udgangen ad september måned.

Jeg vil gerne opfordre til at møde op på regionsgene-
ralforsamlingerne. Det er her, du kan gøre din indfly-
delse gældende. Måske vil du også fatte interesse for 
bestyrelsesarbejdet i regions- eller lokalbestyrelsen. 
Vi har altid brug for frivillige i vort arbejde for pro-
statakræftramte og deres pårørende.

Hvis du vil vide mere, så kontakt din lokalforening - vi 
er her for dig. Du kan finde navne og numre på vores 
hjemmeside under ’Om os’.

PROPA vil i alle sammenhænge gå forrest og støtte 
op omkring mænds ret til at blive undersøgt, diagno-
sticeret, behandlet og rehabiliteret efter de højeste 
standarder.

Venlig hilsen
Tonny Clausen

Åbenhed omkring 
prostatakræft
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På programmet i år var der særlig 
fokus på Rekruttering Uddan-

nelse og Fastholdelse af Tillidsrepræ-
sentanter - kaldet RUFT, som vi også 
startede op på Master Class i 2018. 
Her er formålet, at projektet skal 
munde ud i en styrkelse af Regions- 
og Lokalafdelingernes bestyrelser. 

I gruppearbejder og workshops blev 
der lagt stor energi i at kunne kom-
me med de nyeste og bedste ideer 
på tværs af regionerne til fremlæg-
gelse i plenumforsamlingerne. Resul-
taterne vil blive brugt som grundlag 
for fremtidig rekruttering og uddan-
nelse af frivillige i PROPA.

Emnerne herudover var talrige og 
bredt favnende:
•	 Hvordan får vi flere lokalafdelin-

ger og skaffer flere midler i Regio-
nerne og Lokalafdelingerne?

•	 FC Prostata – hvad går projektet 
ud på, og hvordan fungerer det?

•	 Og ikke mindst fokus på alt det 
arbejde, der ydes af frivillige, og 
de udfordringer og muligheder, 
det giver.

Pårørendearbejde
Pårørendearbejde er en stor og en 
vigtig del af PROPAs indsats overfor 
vore medlemmer og på initiativ af 
Eva Mott, formand for Pårørendeud-
valget, fik vi på anden dagen samlet 
de pårørende i en selvstændig grup-
pe til 1½ times gruppe arbejde.

Pårørerendegruppen består på nu-
værende tidspunkt af i alt 9 repræ-
sentanter fra 4 af PROPAs 6 regioner:
Fra Region Sjælland: Birte Olsen, Hen-
ny Weber, Jonna Kjær, Rona Jørgensen, 
Ulla Rasmussen
Fra Region Hovedstaden: Grete Brandi
Fra Region Nordjylland:  Karen Schack 
Fra Region Fyn: Lotte Munck, Eva Mott

Her et konkret forslag fra gruppen:
Vi snakkede om, hvordan man kan 
få startet en ny Erfaringsgruppe. 
Hvordan får vi fat i de pårørende? 
Hvordan kan vi give et tilbud til de 
pårørende?
•	 Det	vil	være	oplagt	at	udnytte,	at	

der ofte kommer pårørende med 
til de almindelige medlemsmøder, 
så der vil man i første omgang 
kunne gøre opmærksom på initia-
tivet. 

•	 På	bordene	kan	lægges	en	”invi-
tation” (forslag til tekster nederst i 
referatet).

     Enten til et planlagt Erfa-møde – 
med kort intro, dato, tid og sted 
og kontaktperson med navn og 
telefonnummer….

    eller som en blanket, som kan af-
leveres samme aften, hvis man er 

interesseret i at blive inviteret til 
et møde. Den udfyldes med navn, 
adresse, mail og telefonnummer.

•	 Der	er	gode	erfaringer	med,	at	
folk ikke behøver at tilmelde sig – 
så man laver først kaffen, når men 
ser, hvor mange der dukker op   

•	 Efterfølgende,	hvis	der	planlæg-
ges datoer ud i fremtiden, er det 
en god ide at få det med i PROPAs 
kalender på hjemmesiden og i 
medlemsbladet PROPA Nyt. 

•	 I	nogle	regioner	udsendes	også	
nyhedsbreve, hvor kommende 
pårørende-møder kan annonceres.

•	 Som	værtinde	byder	man	velkom-
men til pårørendemøde og siger 
noget om gensidig tavshedspligt, 
at det er i orden at sidde og lytte, 
at der er ikke er taletvang, at det 
er følsomme emner og at det er 
helt normalt at blive følelsesmæs-
sigt berørt. Mødet begynder med 
en runde med præsentation, og 
lidt om hvor i sygdomsforløbet, 
familien befinder sig. Efter runden 
ser man, om der er dukket emner 
op til videre drøftelse. Herefter vil 
det være muligt at se, om der kan 
inddeles i mindre grupper efter 
hvilken behandling manden får 
eller har fået: operation, stråler, 
hormon eller senfølger. Typisk vil 
5 til 6 i en gruppe give alle mulig-
hed for at komme til orde. 

Vi var enige om, at det var en god 
ide, at vi blev samlet til gruppearbej-
de på forårsseminaret, og at vi gerne 
vil anbefale, at der ved kommende 
arrangementer i PROPA planlægges 
gruppearbejde, hvor de pårørende 
kan mødes.

Evalueringsskemaer, vi har modta-
get efter forårsseminaret, viser, at 
seminarprogrammet og dets indhold 
passede deltagerne godt, og at de 
kunne drage hjem med nye ideer og 
værktøjer til deres frivillige arbejde. 
Og med gode oplevelser i et styrket 
fællesskab. 

Forårsseminar 2019 på Brogården

Af Tonny Clausen, 
PROPA Landsformand

Den sidste weekend i maj var vi 
tilbage på Brogården til PROPAs 
forårsseminar.
Forårsseminaret er for alle frivil-
lige i Prostatakræftforeningen og 
skal munde ud i en styrkelse af 
landsforeningens samlede tilbud 
til medlemmerne og dermed den 
frivillige indsats. I årets seminar 
deltog i alt 56 frivillige fra det gan-
ske land og med alle regioner re-
præsenteret.

Der var godt gang i gruppearbejdet
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PROPA er medlem af UOMO og deltog 
i årets generalforsamling, der blev 
afholdt i Birmingham d. 14.-15. juni 
2019. Der deltog 50 repræsentanter 
fra UOMOs 27 medlemslande. PROPA 
var repræsenteret af Niels Einer Jen-
sen og Ole Jensen, Medicinudvalget. 
Fire lande blev optaget som nye med-
lemmer: Bulgarien, Island, Armenien 
og Letland.

Formanden André Deschamps bød 
velkommen og indledte mødet med 
at holde et minuts stilhed for afdøde 
medlemmer. Han fortalte derefter om 
UOMOs arbejde i det forløbne år og 
stigningen i antal af medlemslande.  
Efter formandens beretning, der blev 
godkendt, var der Masterclass ”Early 
Detection, Organised screening for 
PCa and the Patient”.

Første foredragsholder var profes-
sor Monique Roobol fra urologisk 
afdeling ved Erasmus Universitet i 
Holland. Monique Roobol mente, at 
det var muligt at udvikle screenings-
programmer, der ikke resulterede i 
unødvendige biopsier og overbe-
handling.

Psycho-onkologist Dr. Tanya Estape 
fra FECOC, the Spanish Foundation 
against Cancer, talte om de psyko-
logiske faser, mænd med PCa gen-
nemgår.

Tom Hope fra Irland fortalte om at 
være i aktiv overvågning, og John 
Dowling fortalte om at få stillet diag-
nosen PCa for sent.

Stig Lindahl fra Sverige udtræder af 
bestyrelsen, og der var kun én kan-
didat til at overtage hans post: Nils 
Petter Sjøholt fra Norge. Eftersom Nils 
Petter Sjøholt ikke var til stede, blev 
han promoveret af Daniel Ask, også 
nordmand.

Dagen sluttede med middag på hotel-
let.

Lørdag formiddag fik de fire lande, 
der søgte om medlemskab af UOMO, 
tid til at fortælle om sig selv, inden de 
blev optaget i foreningen. 

Kassereren fremlagde regnskab og 
budget, begge dele blev vedtaget.
Herefter var der valg til bestyrelsen. 

Generalforsamling i Sammen-
slutningen af Europæiske 
Prostatakræftforeninger, UOMO

Af Ole Jensen, 
medlem af Medicin-
udvalget, 
Regionsformand for 
Nordjylland

Her blev den eneste kandidat Niels 
Petter Sjøholt valgt. 

Bestyrelsen konstituerede sig således:
André Deschamp (Belgien) formand
Ernst-Gütether Carl (Tyskland) 
    viceformand
John Dowling (Irland) viceformand
Will Jansen (Holland) sekretær
Ioannis (John) Vanezos (Cypern) 
    kasserer
Niels Petter Sjøholt (Norge) medlem
Pentti Tuohimaa (Finland) medlem

Ernst-Günter Carl sluttede med at for-
tælle om og vise den første elektroni-
ske udgave af den store spørgeskema-
undersøgelse ”Quality of Life survey”, 
som snart er klar til at blive sendt ud.
Næste års generalforsamling afholdes 
første weekend i juni på Cypern.

UOMO’s hjemsideadresse er: 
https://www.europa-uomo.org 

Lidt om byen:
Birmingham er en by i West Midlands i England med 1.140.000 indbyggere, hvil-
ket gør den til næststørste by i Storbritannien. Birmingham er centrum for West 
Midlands byområde, som er det tredje mest befolkede område i Storbritannien 
med en anslået befolkning på 2.440.986 i 2011. Birmingham metropolitan area er 
det næststørste i ”The United Kingdom” med en befolkning på 3,7 millioner. Bir-
mingham har 5 universiteter og flere kanaler end Venedig.



6 PROPA NYT   •   Nr. 3 - September 2019

”Jeg fik desværre selv konstateret pro-
statakræft i foråret 2015. 47 år gammel. 
Der var ingen symptomer, da besøget 
hos lægen var af en anden årsag.
Jeg fik heldigvis lægen til at tage en 
blodprøve for at måle mit PSA tal. Som 
ofte – når man får konstateret prostata-
kræft i en ung alder – skyldtes det ens 
gener… Både min farfar, onkel og far 
har haft prostatakræft. Min egen far fik 
stråler på Skejby af den grund - der var 
han ca. 65 år.
Da mine tal var for høje over to gange, 
blev jeg sendt til Randers for udred-
ning. Derefter biopsi og scanning - og 
de konstaterede en Gleason score på 
ca 7,5 og tilbød mig derefter operation 
på Skejby Sygehus.
Jeg var ikke helt indstillet på operation 
med de bivirkninger, som fulgte med 
og tog selv kampen op.
Jeg afmeldte operationen, hvad na-
turligvis ikke faldt i god jord på Skejby. 
Ingen ville bifalde mit valg.

Jeg fandt ud af, at man kunne blive 
”behandlet” i Tyskland, hvor de gik ind 

og ”brændte” kræftcellerne op – og det 
var ikke en operation (HIFU behand-
ling).
For at gøre en lang historie kort skulle 
jeg i første omgang scannes på et 
scanningscenter i Frankfurt. Desværre 
fandt man for meget forekomst i pro-
stata, og de kunne derfor ikke be-
handle mig. Kræften skulle være inde 
i prostata og måtte ikke være tæt på 
kapslen. Det var den desværre i mit til-
fælde. Tyskerne bad mig om at få lavet 
en operation i Danmark.

Jeg meldte mig igen ind i kampen 
på Skejby og blev derfor opereret en 
måned senere. Desværre en ”ikke ner-
vebevarende” operation.
Nu begyndte kampen så at komme 
tilbage – det var ikke nemt, når der 
både var problemer med potensen og 
inkontinensen! 
Inkontinensen fik jeg hurtigt styr på 
– var jo kun 47 år. Den anden del var 
straks værre!

Jeg følte mig ret alene i verden – der 
var ingen på samme alder at dele er-
faringer og viden med. Det var meget 
frustrerende!
Jeg var med til flere møder arrangeret 
af PROPA, men – igen – følte jeg mig 
helt ved siden af. Møderne var som så-
dan gode – men passede bare ikke til 
en fyr på 47 år!
Jeg tog også konen med – hun følte 
sig også ”anderledes”.
For at sige det rent ud – Jeg/vi er et 
helt andet sted i livet!

Sådan fortsatte det, og jeg begyndte 
derfor selv at søge ligesindede. Det 
var svært. Skrev også inde på Kræf-
tens Bekæmpelses hjemmeside i 
deres forum. Jeg oprettede derfor 
Facebook gruppen ”De unge prostata 
Drenge”.
Der begyndte langsomt at dukke 
nogle få fyre op, som var nogenlunde 
på samme alder som jeg. 
Jeg skrev om gruppen på Kræftens 
forum– også, hvis der skulle komme 
nogle, der var i samme båd….

Jens Nielsen fra PROPA hjalp os i gang 
– første møde var i Vig / Sjælland.  Vi 
var 3 fyre.
Langsomt tog det fart – næste møde – 
6 md senere –var vi 7 unge mænd. 
Møderne bliver nu holdt hver 6. må-
ned, og i dag er der 57 medlemmer.

Facebook gruppen bliver brugt til støt-
te, opbakning og hjælp til hinanden. 
Men vi er alle forskellige - har alle 
forskellige baggrunde og forskellige 
sygdomsforløb.
Nogle kæmper stadigvæk med sygdom-
men, hvor andre er ”på den anden side”.

Men én ting har vi til fælles: vi er alle i 
samme båd - vi er alle unge og vi har 
alle stået med de samme problemer – 
nemlig det at møde muren, hvor ingen 
kunne hjælpe eller råde – ingen lige-
sindede at tale med!
Og alle er mega glade for gruppen…
specielt efter at have været med til et 
af møderne!”

Ung med prostatakræft: 
”Jeg følte mig ret alene i verden”

Af Lars Emil Hinrichsen, 
medstifter af 
netværksgruppen 
’De unge prostata 
drenge’

Det kom som en tyv om natten, 
da 47-årige Lars Emil Hinrichsen 
for fire år siden fik prostatakræft. 
På kort tid ændrede sygdommen 
alt – men det blev også startskud-
det til et nyt netværk af yngre 
prostatakræft patienter, som alle 
er i samme båd og kan hjælpe og 
støtte hinanden.

De unge prostata drenge
Lars er med i et netværk af yngre prostatakræftpatienter: ’De unge prostata-
drenge’. De laver forskellige aktiviteter sammen og bruger hinanden til at vende 
stort og småt.

Gruppen er landsdækkende, og de vil meget gerne have flere mænd med i grup-
pen. Find gruppen på Cancerforum.dk eller Facebook (”De unge prostata dren-
ge”) – eller skriv til Lars Emil Hinrichsen på Facebook, hvis du er interesseret.

Næste møde i ’De unge prostata drenge’ foregår i Kræftens Hus i Næstved, Ring-
stedgade 71, den 7. september 2019 kl. 11-17. Læs mere på netværksgruppens 
hjemmeside og i PROPAs Aktivitetskalender.
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PROPAs patientstøtte-
gruppe
Patientstøttegruppen består af mænd 

og kvinder, der sidder klar til at tale 
med prostatakræftramte mænd og 

deres familier. Gruppens mænd 
er alle nuværende eller tidligere 

prostatakræftpatienter, mens 
gruppens kvinder er pårø-

rende til en patient. Fælles 
for os er, at vi er modne 

mennesker, der har haft 
kontakt med sygdommen i flere 

år. Derfor har vi erfaring med det at 

være kræftpatient eller pårørende og 
har gennem årene samlet viden om 
sygdommen og om at leve med den.

Vi taler med dig på dine præmisser
Det er et chok at få diagnosen pro-
statakræft, og det kan være til stor 
hjælp at tale med én, der selv har 
været igennem det samme. Vi mener, 
at det hjælper at tale med en erfaren 
ligesindet om sygdommen, om dens 
betydning for manden og hans familie, 
om kontakten med sundhedsvæsenet, 
om helbred, om seksualitet osv. Du sty-
rer samtalen og tager de emner op, du 
gerne vil tale om. Støttepersonerne er 
alle patienter eller tidligere patienter, 
men ikke læger. Derfor kan vi ikke give 
dig færdige løsninger, behandlinger 
og anbefalinger, men vi kan gennem 
samtale hjælpe dig til at løse dine pro-
blemer og komme videre.

Ring til os
Tag initiativet og ring til os – om du 
er patient eller pårørende, mand eller 

kvinde. Hvis vi har tid når du ringer, 
kan vi tale sammen med det samme. 
Hvis ikke, aftaler vi et tidspunkt, der 
passer os begge. Gruppens mænd er 
blevet behandlet forskelligt, så du kan 
måske finde en kontakt, der har gen-
nemgået samme behandling, som du 
har fået foreslået. Du vælger selv, hvem 
du vil ringe til.

Du er anonym
Vi skriver ikke dit navn eller telefon-
nummer ned, når du ringer. Hvis du 
vil tale med os mere end én gang, er 
du velkommen til at ringe igen, men 
vi kan og vil ikke kontakte dig. Du er 
anonym, og gruppens medlemmer 
har tavshedspligt. Derfor kan du være 
åben fra start, og du kan være sikker 
på, at det du siger bliver mellem dig 
og støttepersonen i den anden ende af 
telefonrøret.

Du kan læse om støttepersonerne og 
deres sygdomsbaggrund på 
http://www.propa.dk/patientstoette/ 

Ved en kemobehandling med Doce-
taxel er der risiko for, at der optræ-

der føleforstyrrelser i hænder og fød-
der (perifer 
neuropati), 
som kan bli-
ve kroniske. 
Desuden kan 
der ske en 
påvirkning af 
neglene.

 Det har vist sig, at man kan mindske 
risikoen for dette, hvis man under be-
handlingen forsynes med kølestrøm-
per og kølehandsker for at mindske 
blodstrømningen igennem tæer og 
fingre.

Den dokumentation, der foreligger, har 
stort set kun været i forbindelse med 
kemoterapi i forbindelse med bryst-
kræft. Her anvendes også Docetaxel 
og så vidt vides i samme dosering som 
ved behandling af prostatakræft. 

Det er derfor nærliggende at antage, 
at prostatakræftramte mænd under 
kemobehandling med Docetaxel kan 
have samme glæde af den forebyg-
gende behandling med kølestrømper/
kølehandsker.

Er det så noget, man får tilbudt? Ja, på 
nogle hospitaler, hvor der umiddelbart 
kan nævnes Rigshospitalet, Hillerød 
og Næstved Sygehuse, OUH, Århus og 
Vejle. Men det kan ikke garanteres - så 
det bedste, man kan gøre, er at spørge.

I øvrigt kan man også finde forskel-
ligt udstyr på nettet, søg for eksem-
pel efter ”Frozen Gloves and Socks”. 
Måden, det virker på, er at nedsætte 
blodstrømningen ved afkølingen, og 
derved nedsætte tilstedeværelsen af 
Docetaxel i de områder, der køles ned. 
For nogle patienter kan køleforebyg-
gelsen føles ubehagelig, og det kan 
være en god idé at tage en smertestil-
lende behandling, for eksempel med 
Paracetamol 2x500 mg i forbindelse 
med kølebehandlingen. 

HOTLINE - Tal med en ligesindet

Af Gitte Blixt, 
landssekretær

Forebyggende kølebehandling 
med kølestrømper/kølehandsker

Af Leif Otterstrøm, 
medlem af 
Medicinudvalget

Foto: Privat
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Tilbage i 2017 bragte vi her i bla-
det en artikel med læge Martha 

Haahr fra Urinvejskirurgisk Afdeling 
på Odense Universitetshospital. 
Hun var en af hovedkræfterne bag 
et forskningsprojekt, det første på 
verdensplan, hvor 21 danske prostata-
kræftpatienter med rejsningsbesvær 
blev behandlet med stamceller, og 
de første resultater så lovende ud. 
Artiklen mundede ud i, at Martha 
Haahr udtalte, at den egentlige effekt 
af stamcellebehandlingen ikke kunne 
bevises, før der blev gennemført et 
lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen 
af mændene skulle have en placebo-
behandling i form af indsprøjtning 
med saltvand, og den anden halvdel 
af mændene skulle have en indsprøjt-
ning med stamceller. 

Men hvordan er det gået siden 2017? 
Det kan læge og ph.d.-studerende 
Sabrina Toft Hansen fra Urinvejskirur-
gisk Afdeling på Odense Universitets-
hospital svare på. Hun er i øjeblikket 
i gang med det omtalte blindede 
forsøg, hvor 70 prostatakræftpatienter 
i alderen 57-74 år medvirker.

- Vi begyndte i februar 2018, og her i 
sommeren 2019 har vi opereret 45 af 
deltagerne. Deltagerne har fået suget 
200 ml fedt ud fra maven, hvorefter 
vi isolerede stamcellerne fra fedtcel-
lerne ved hjælp af enzymer. 2,5 time 
senere var stamcellerne isoleret og 
blev efterfølgende sprøjtet ind i svul-
melegemerne i penis. Deltagerne skal 
kun igennem indgrebet én gang. Kun 
35 af deltagerne får sprøjtet stamcel-
ler ind i svulmelegemerne i penis. De 
resterende 35 deltagere får sprøjtet 
saltvand ind. Hverken deltagerne eller 
vi, der står bag forsøget, ved, hvem 
der får sprøjtet stamceller ind, og 
hvem der får placebobehandlingen 
i form af saltvand, siger Sabrina Toft 
Hansen. Hun tilføjer, at grunden til, at 
stamcellerne tages fra fedt på maven 
skyldes, at dette fedtvæv er rigt på 
stamceller. Desuden er det mere skån-
somt at høste fedt fra maven end fra 
knoglemarven.

Apparat måler natlig 
rejsningsevne
Forsøget forventes at være afsluttet 
inden årsskiftet, men det er allerede 
nu muligt at løfte lidt af sløret for, hvil-
ket billede der tegner sig. Succeskrite-
riet er, hvis en deltager bliver i stand 
til at gennemføre et samleje, eller hvis 
han før forsøget var nødt til at stikke 
sig med medicin for at få rejsning og 
nu kan få rejsning ’blot’ ved hjælp af 
Viagra og/eller en penisring.

- På nuværende tidspunkt tyder det 
på, at stamcellebehandling virker på 
rejsningsbesvær. Effekten måles ved, 
at deltagerne før operationen skal 
besvare et spørgeskema omhand-
lende deres rejsningsfunktion. De 
skal besvare det samme spørgeskema 
1, 3, 6 og 12 måneder efter opera-
tionen. Derudover skal de tale med 
mig, hvor vi går mere i detaljer med 
deres oplevelser omkring rejsning. Før 
operationen og seks måneder efter 

operationen sover deltagerne med 
et måleapparat på låret, der måler 
deres rejsningsevne om natten. Tallet 
for de målinger har vist sig at være 
væsentligt bedre efter operationen 
hos nogle af deltagerne. Nogle af del-
tagerne vurderer også selv, at de har 
haft en god effekt af behandlingen. 
Andre deltagere vurderer, at de slet 
ikke har haft en effekt, og der er også 
en gruppe af de medvirkende, der fø-
ler, at de ligger et sted midt i mellem. 
Vi ved endnu ikke, om dem, der har 
oplevet en effekt, rent faktisk er ble-
vet behandlet med stamceller, så det 
bliver spændende, når vi finder ud af 
det til sidst i forsøget, udtaler Sabrina 
Toft Hansen. Hun og kollegerne ved 
fra det første forsøg, der fandt sted 
i 2017, at man typisk ser en effekt af 
stamcellebehandlingen efter tre til 
seks måneder. Til gengæld har man 
endnu ikke 100% klarhed over, hvor 
stamcellerne vandrer hen i kroppen, 
efter de har været i svulmelegemerne. 
Det skal forsøg hen over sommeren 

Mænd med rejsningsbesvær 
behandles med stamceller

Af Britt Nørbak. 
Foto: Privat og arkiv

På Odense Universitetshospital 
finder et meget spændende forsøg 
sted. Et forsøg hvor 70 prostata-
kræftpatienter med rejsningsbe-
svær behandles med stamceller. 
Indtil videre ser effekten ganske 
lovende ud. 

Sabrina Toft Hansen
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2019 hjælpe forskningsgruppen med 
at blive endnu klogere på. 

- Måske transformerer stamcellerne sig i 
svulmelegemerne og reparerer de ska-
der, der er. Eller måske vandrer de videre 
langs maven. Vi kan ikke undersøge det 
på deltagerne, for så risikerer vi at øde-
lægge effekten. Så vi undersøger det på 
rotter, og det er for tidligt for os at kon-
kludere noget, siger Sabrina Toft Hansen.

Inkontinente oplever 
ingen effekt
Mændene i forsøget har ikke oplevet 
nævneværdige bivirkninger eller ge-
ner ved operationen. 

- De blev ømme i maven efter fedt-
sugningen, og nogle af dem fik blå 
mærker. Der er også nogle, der syntes, 
at følesansen på maven var lidt an-
derledes efter operationen, men den 
var genoprettet, da vi talte sammen til 
den næste kontrol, fortæller Sabrina 
Toft Hansen. Hun finder det glædeligt 
at opleve, når deltagerne smilende 
fortæller, at de har været i stand til 
at gennemføre et samleje efter flere 
års impotens. Også selv om nogle af 
deltagerne næsten ikke tør tro på, at 
de er sluppet af med deres rejsnings-
besvær, fordi de ligesom forskerne 
endnu ikke ved, hvilken behandling 
de har fået.

Der er dog visse krav, der skal opfyl-
des.

- Der skal være gået ét år efter prosta-
takræftoperationen. Operationen skal 
have været en robotoperation med 
nervebesparende kirurgi. Derudover 
skal du kunne holde på vandet. Det 
første forsøg i 2017 viste nemlig, at 
inkontinente mænd ikke oplevede 
effekt af stamcellebehandlingen. Det 
gør ingenting, hvis du drypper lidt, 
men du må ikke være inkontinent. 
Desuden skal du være i et fast par-
forhold, så du har mulighed for at 
benytte penis til samleje, siger Sabrina 
Toft Hansen med et smil.

Er du interesseret i at deltage i forsøget?
I skrivende stund mangler der ganske få deltagere til forsøget. Hvis du, eller en du kender, er interesseret i at deltage, 
er du velkommen til at kontakte Sabrina Toft Hansen på Urinvejskirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital 
(sabrina.toft.hansen@rsyd.dk), uanset din alder og bopæl. Du skal blot opfylde de krav, der nævnes sidst i artiklen.



10 PROPA NYT   •   Nr. 3 - September 2019

Der var brede smil på Nuklear-
medicinsk Afdeling på Aalborg 

Universitetshospital, da et af ver-
dens førende tidsskrifter inden for 
kræftområdet, JAMA Oncology, i 
foråret 2019 udgav en artikel om et 
stort internationalt studie, der havde 
påvist, at en ny scanningsteknik er 
bedre til at lokalisere tilbagefald 
af prostatakræft. Som den eneste 
afdeling i Norden var Aalborg Univer-
sitetshospital nemlig med i studiet. 
Det skyldes, at Aalborg Universitets-
hospital allerede i 2015 tog scan-
ningsteknikken i brug hos udvalgte 
prostatakræftpatienter. 

- Vi havde lavet et stort benarbejde 
og blandt andet læst alt det materia-
le, der havde beskrevet, at undersø-
gelse med et særligt radioaktivt stof 
kaldet 68-Ga-PSMA kan anvendes til 
at opspore tilbagefald efter operati-
on for prostatakræft. Teknikken virke-
de meget lovende, og vi mødtes med 
den forsker i Heidelberg i Tyskland, 
der har ’opfundet’ den. Hans data vi-
ste, at brugen af det radioaktive stof 
ikke er farligt for kroppen, fordi det 
er så lille en mængde, der bruges, 
og jeg så over 100 scanninger med 
stoffet og lærte meget om teknik-
ken, fortæller overlæge Helle Dam-
gaard Zacho, der er en af forskerne 
bag studiet. Benarbejdet og turen 
til Tyskland var godt givet ud, for i 
2018 blev Helle Damgaard Zachos 
arbejdsplads kontaktet af et hold in-
ternationale forskere fra blandt andet 
Tyskland, der inviterede Aalborg Uni-
versitetshospital med i projektet, der 
involverede mere end 600 patienter. 

Den fornemme invitation skyldtes, at 
Helle Damgaard Zacho og kollegerne 
på daværende tidspunkt havde flere 
års vigtig erfaring med scanningstek-
nikken. 

Meget præcis teknik
Teorien bag den nye scanningsteknik 
er, at prostatakræft udtrykker et sig-
nalstof på cellernes overflade. Dette 
signalstof (PSMA) mærkes med en 
radioaktiv isotop (68-Ga), som bliver 
injiceret i en blodåre. Dermed findes 
små områder med kræftceller, som 
efterfølgende kan ses med et særligt 
PET-kamera. Grunden til, at den nye 
scanningsteknik er bedre til at lokali-
sere tilbagefald er, at det radioaktive 
signalstof er mere følsomt og ’sætter 
sig’ mere præcist. Derefter er det op 
til Helle Damgaard Zacho og hendes 
kolleger at analysere scanningsbille-

Ny scanningsteknik er bedre til 
at opspore tilbagefald af 
prostatakræft
Af Britt Nørbak. 
Foto: Britt Nørbak og 
Kommunikation, Region Nordjylland

Ved at anvende et bestemt radio-
aktivt signalstof kan en ny scan-
ningsteknik med stor sikkerhed 
lokalisere tilbagefald af prostata-
kræft på et tidligere stadie end an-
dre scanningsteknikker.

Helle Damgaard Zacho
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derne og vurdere, om der er tale om 
metastaser eller ej. 

- Med den gamle scanningsteknik 
kan vi ikke se metastaser i fx lym-
feknuderne, før lymfeknuderne er 
væsentligt forstørrede. Med den nye 
scanningsteknik kan vi se metasta-
ser på 5-6 mm og undertiden helt 
ned til 2-3 mm. Jo tidligere vi kan 
opdage tilbagefald, jo bedre er det 
for patienterne, siger Helle Damga-
ard Zacho. Hun tilføjer, at forskerne 
bag forsøget også undersøgte, hvor 
enige de var, når de skulle vurdere 
scanningsbillederne, og om de havde 
ret, når de vurderede, om der var tale 
om tilbagefald af prostatakræft. Det 
var de i 95% af tilfældene. 

- Vi kunne konstatere, at det er en 
meget præcis teknik til at finde tilba-
gefald. Patienterne fik ingen bivirk-
ninger af undersøgelsen, de skulle 
ikke forberede sig eller faste. Kort 
fortalt foregik undersøgelsen ved, at 
patienterne fik sprøjtet det radioak-
tive sporstof (PSMA) ind i en blodåre. 
Kort efter fik de et vanddrivende 
middel og havde en time til at tisse 
af. Det var selvfølgelig lidt besværligt 
for nogle af dem, men det var vigtigt, 
at blæren var tømt, inden de blev 
scannet. De skulle ligge i scanneren 
i 30 minutter, og så var de færdige. I 
løbet af et par dage havde en læge 
vurderet billederne, og patienten fik 
svar på, om der var fundet noget på 
billederne, der krævede, at der skulle 
foretages en biopsi.

Skræddersyet behandling
Udover at den nye scanningsteknik 
er bedre til at opspore tilbagefald, 
kan den muligvis også vurdere, hvil-
ke patienter der vil have gavn af strå-
lebehandling, og hvem der ikke vil. 
Derved kan nogle patienter spares 
for strålebehandling og eventuelle 
bivirkninger og senfølger.

-  På Aalborg Universitetshospital 
diagnosticerer vi årligt cirka 350 med 
prostatakræft. Hos denne gruppe 
patienter benytter vi den nye scan-
ningsteknik i de tilfælde, hvor vi er i 

tvivl om forekomsten af metastaser 
efter standardundersøgelserne. I de 
tilfælde vi kan, sparer vi patienterne 
for en biopsi. Vi oplever også, at den 
nye scanning ændrer behandlings-
strategien hos en del af patienterne, 
siger Helle Damgaard Zacho. Hun har 
set langt over 1.000 scanningsbilleder 
med det radioaktive stof og forven-
ter, at den nye scanningsteknik vil 
forbedre udvælgelsen af patienter, så 
prostatakræftbehandling fremover 
bliver mere skræddersyet til den en-
kelte patient.

- Vi er i fuld gang med at undersøge 
og afgrænse præcist, hvilke patient-
grupper, der vil få gavn af scannings-
teknikken. På nuværende tidspunkt 
ved vi ikke, om prognosen bliver 
bedre for de patienter, der får ændret 
deres behandling på baggrund af 
den nye scanningsteknik, og det vil 
vi gerne belyse, siger overlæge Helle 
Damgaard Zacho. I skrivende stund 
undersøges det også, om den nye 

scanningsteknik med det radioaktivt 
stof 68-Ga-PSMA  kan gavne nydiag-
nosticerede med prostatakræft.

- Vi undersøger og evaluerer også 
scanningsteknikken ved vurdering af 
sygdomsudbredning hos patienter, 
der lige har fået stillet diagnosen 
prostatakræft. Vi ved, at vi laver 
bedre diagnostik med den nye scan-
ningsteknik, men vi vil naturligvis 
også gerne vide, om den gavner de 
nydiagnosticerede patienter. Det er 
et meget spændende arbejde, hvor 
tiden så at sige skal arbejde for os, 
udtaler Helle Damgaard Zacho. Hun 
glæder sig ikke kun over, at Aalborg 
Universitetshospital var med i det 
internationale forsøg, der har stor 
værdi for en gruppe af patienter, hvor 
der tidligere var begrænset mulighed 
for at lokalisere tilbagefald.
- At den nye scanningsteknik tilbydes 
i alle landets regioner, så alle patien-
ter har samme muligheder, er en lige 
så stor glæde, smiler hun. 

Den engelske artikel, der blev publiceret i JAMA Oncology, kan læses online på 
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2729065 
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I modsætning til det billede, der 
ofte tegnes i den offentlige debat, 

af en frygtsom patient, der ikke 
ønsker at dele sine data, viser en ny 
undersøgelse, at danske patienter 
gerne vil dele deres data. Undersø-
gelsen er foretaget af Data Redder 
Liv, et partnerskab bestående af 
mere end 25 offentlige og private 
organisationer og virksomheder, der 
sammen arbejder for bedre anven-
delse af danske sundhedsdata. 

Patienter ser fordelene 
ved at dele data 
Spørger man patienterne, er der stor 
villighed til at dele information om 
deres helbredsforhold. I undersøgel-
sen svarer 9 ud af 10 patienter, at de 
gerne vil dele deres data, hvis for-
målet med delingen er forskning. 8 
ud af 10 angiver, at de gerne vil dele 
deres data med lægemiddelvirk-
somheder. Tallene overrasker ikke 
Stephanie Lose:   

”Mange patienter er opmærksomme 
på, at deres data kan gøre en forskel. 
Både for dem selv og andre. Data 
forbedrer forskeres chancer for at 

finde ny behandling. Vi vil gerne 
være mere åbne om, hvordan vi 
opbevarer og anvender data i ano-
nymiseret form, så patienterne kan 
se, hvad de bliver brugt til. Danske 
Regioners ambition er derfor at gøre 
det endnu lettere for borgerne, at 
se, hvilke data vi har, og hvad de 
bruges til. Og vi er allerede godt på 
vej – både på sundhed.dk og med 
vores nye app ”Min Sundhed”.” 

Hvad er gevinsterne ved 
sundhedsdata  
Gevinsterne ved sundhedsdata er 
også et tema, som blev drøftet på 
Data Redder Liv konferencen i Børs-
salen den 16. maj 2019. Professor 
og klinikchef, Onkologisk afd. på 
Rigshospitalet, Ulrik Lassen, be-
kræfter behovet for anvendelse af 
sundhedsdata, og glæder sig over at 
patienterne forstår vigtigheden af 
datadeling:   

”Det er afgørende for kvaliteten 
i patienters behandling, at vi har 
adgang til deres sundhedsdata. Det 
hjælper os som læger med at få det 
fulde billede af patientens helbred 
og til at skræddersy medicinske for-
løb. Ligeså vigtigt er det, at vi kan 
dele dataene til forskning i læge-
middelindustrien, så vi kan forbedre 
og udvikle nye behandlingsmulig-
heder til de patienter, som vi i dag 
ikke har noget til. Det foregår selv-
følgelig fuldt fortroligt og sikkert”   
 
Værdifuld viden kan gå 
tabt
I undersøgelsen vurderer 8 ud af 10 
patienter, at sundhedsdata kunne 
bruges mere, end det er tilfældet 
i dag. Sundhedsdata anvendes til 
at sikre, at patienter modtager den 
bedste og mest relevante behand-
ling, når de bliver syge eller kommer 
til skade. Hver gang danskerne er til 
lægen, på apoteket eller skadestuen 
registreres deres data. Spørger man 

patienterne, oplever halvdelen, at 
de oplysninger, som indsamles ét 
sted i sundhedsvæsnet, ikke bliver 
brugt det næste sted. Nævner en pa-
tient eksempelvis nogle symptomer 
til konsultation hos en specialist, 
bliver oplysningerne ikke altid taget 
i betragtning hos den praktiserende 
læge. 
 
”Vi skal blive bedre til at dele patien-
ters data på tværs af sektorer. Danske 
Regioner har opfordret Christians-

Værdifuld information går tabt 
i sundhedsvæsenet
Data Redder Liv står bag en ny 
undersøgelse, der viser at patien-
ter ønsker, at deres sundhedsdata 
bliver anvendt meget bedre end 
i dag. Ifølge undersøgelsen er pa-
tienter villige til at dele deres ano-
nymiserede data med forskere og 
virksomheder, der udvikler ny me-
dicin og behandling. Patienterne 
fortjener at blive hørt i debatten, 
lyder det fra Stephanie Lose, for-
mand i Danske Regioner, der gen-
nem mange år har arbejdet for en 
bedre anvendelse af sundhedsdata 
til gavn for patienter. 

Stephanie Lose

Ulrik Lassen
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borg til en mere smidig lovgivning, 
og fået forbedret mulighederne. 
Samtidig er det blevet nemmere 
for sundhedsansatte og patienter 
at finde deres journaler digitalt. Det 

kan gælde svar på en blodprøve via 
sundhed.dk eller svar på prøver fore-
taget i en anden region. På tværs af 
landet kan man også få oplysninger 
om recepter og medicin, så der er 

Data Redder Liv er et partnerskab bestående af mere end 25 offentlige og private partnere, 
der sammen arbejder for bedre anvendelse af danske sundhedsdata.  
 
Data Redder Liv arbejder med at identificere og præsentere eksempler på forskning og in-
novation, der har tilvejebragt ny viden og bedre behandling på baggrund af sundhedsdata. 
Derudover afdækker initiativet de væsentligste udfordringer ved at anvende de danske 
sundhedsdata. Formålet er at definere konkrete bud på løsninger til bedre anvendelse af 
sundhedsdata inden for eksisterende rammer og gældende lovgivning.

Undersøgelsens hovedresultater 
•	 Knap halvdelen af patienterne indsamler data om dem selv og deres sygdom via udlev-

erede apparater, skemaer, aktivitetsure mv. 
•	 Af de patienter, som indsamler sundhedsdata om dem selv, anvender næsten 8 ud af 10 

dataene i samtalen med sundhedspersoner.  
•	 7 ud af 10 vurderer, at de sundhedsoplysninger, de selv indsamler, giver et godt grund-

lag for samtale med læger og sundhedspersonale.  
•	 8 ud af 10 vurderer, at sundhedsdata kunne bruges mere, end det er tilfældet i dag. 
•	 Halvdelen oplever, at de oplysninger, som indsamles et sted i sundhedsvæsnet, ikke 

bliver brugt det næste.  
•	 9 ud af 10 patienter vil gerne dele deres anonymiserede data til forskning. 
•	 8 ud af 10 er villige til at dele deres anonymiserede data med lægemiddelsvirksomheder. 
•	 6 ud af 10 har ingen bekymringer ved at dele deres sundhedsdata. 

Fakta om undersøgelsen 
Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. februar til 25. marts 2019 af Data Redder Liv. 
Den er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i alle aldersgrupper. 
Hensigten var at bringe patientens stemme frem i debatten om indsamling og anvendelse af 
sundhedsdata. Undersøgelsen er distribueret af 12 danske patientforeninger og paraplyor-
ganisationer. Patienter har herudover delt undersøgelsen i online patientfora. 
 
460 personer har besvaret undersøgelsen, heraf 333 kvinder og 127 mænd. Patienter fra 
følgende sygdomsområder er repræsenteret i undersøgelsen: Colitis-crohn, diabetes, gigt, 
hjertesygdom, kræft i underlivet, lungekræft, prostata kræft, psoriasis, psykisk sygdom, scle-
rose og sjælden sygdom.  

sket meget de senere år. Men det kan 
blive bedre - både med lovgivningen 
og med flere digitale løsninger, der 
understøtter en endnu bedre deling.” 
udtaler Stephanie Lose. 
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FC Prostata…
..skyldes en nysgerrig og klog fysiote-
rapeut (Eik Bjerre), som mente, at fod-
bold som motionsform var givende for 
mænd med diagnosen prostatakræft 
– såvel fysisk, psykisk som socialt. Hans 
studie er hele baggrunden for afviklin-
gen af Harald Nielsen Cup, for mænd 
med prostatakræft. 
Nej, det er ikke bare fodbold – det er 
konceptet som FC Prostata bygger på, 
der tæller: Opvarmning, styrketræning 
og så fodboldspil til sidst i timen og 
gerne to x pr. uge. – og så tredje halv-
leg.
Så det er for alle, uanset alder, fysiske 
form og kendskab til fodboldspillet – 
det er deltagelsen i motionen/koncep-
tet der tæller. 

Mange FC Prostata hold 
deltog fra hele landet
I modsætning til de foregående Harald 
Nielsen Cup, var der i år mange hold at 
invitere, i alt 17 FC Prostata hold i DK 
(10 hold i Jylland, 6 hold på Sjælland 
og 1 på Fyn). Heraf var de 8 hold ny-
etablerede – 5 af holdene deltog ikke 
idet de var meget få spillere - endnu. 
Alle de nye hold blev kontaktet med 
tilbud om at ”låne” spillere fra andre 
hold eller blot at deltage på dagene af 
sociale grunde. Kontakten med holde-
ne var en meget positiv oplevelse såvel 
de nye som de ”gamle” hold.  

De indledende øvelser
En oplevelse ud over det sædvanlige, 
for arrangørerne FC Prostata VSF i Vejle.
Med så stort et stævne, hvor ca. 115 
spillere med trænere deltog, var der 
behov for hjælp fra de professionelle i 
klubben VSF vedr.: Kampplanlægning, 
banefaciliteter, badefaciliteter og ikke 
mindst café-faciliteter. Uden mad og 
drikke …..

Pengene
Plangruppens mål var, at spillerne 
skulle deltage gratis ved bl.a. festmid-

dagen. En aftale med kassereren i 
Ambassadørforeningen om et tilskud 
og midler fra søgte sponsorater, gjorde 
det muligt. 

En stor dag med 
spændende gæster 
Igen i år igen var Rudi ”Mie” Nielsen en 
berigende æresgæst. I sin tale påpe-
gede hun meget, at det er vigtigt, at 
de pårørende ikke bliver glemt sådan 
en dag – det bør også spillere tage til 
efterretning.
Dommere sådan en dag er også vigtig, 
så ikke mindre end en tidl. internatio-
nal dommer kan gøre det. Henning 
Lund Sørensen takkede med glæde 
ja til opgaven. Det samme gjorde tidl. 
professionelle fodboldspiller Johnny 
Hansen til at åbne Harald Nielsen Cup 
2019. Og ikke mindst de pårørende, 
repræsentanter fra sygehusene i 
Aalborg, Odense og Vejle, PROPA, 
DBU og Eik Bjerre selv – var med 
til at gøre dagen festlig.

Årets vinder var FC Prosta-
ta-holdet fra Odense – men alle 
de deltagende hold er vindere 
på hver deres måde. 
En nyoprettet Fairplay pokal, skæn-
ket af PROPA, gik i år til FC Prostata 
Lyseng for deres store opbakning før 
og under stævnet.

En stor dag for alle – billederne taler for 
sig selv. 

Harald Nielsen Cup 2019 - 14. juni i Vejle
Vi kæmper den samme kamp – er mottoet for Harald Nielsen Cup.

Af Hedvig Møller 
Laarsen

FC Prostata VSF/Vejle startede op i oktober 2018 på initiativ af Michael Kra-
mer, støttet af formanden i VSF, DBU, en sygeplejerske og en supertræner. 
Der er nu 16 gæve mænd, der er en del af holdet – der er altid plads til flere 
– og det gælder alle holdene.
Læs mere om FC Prostata på dbu.dk/fcprostata/

Rudi ”Mie” Nielsen  overrækker pokalen til vinderneDommere og tidl. professionelle fodboldspiller Johnny Hansen
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Min historie

Den korte version af min historie er, at 
jeg for 12 år siden fik konstateret prosta-
takræft, og at jeg i dag er erklæret rask. 
Men den rejse, som jeg føler jeg har været 
ude på, har budt på mange udfordringer, 
spekulationer, tvivlsspørgsmål og faktisk 
også glæder, men frem for alt har den 
udviklet mig som menneske, og jeg er en 
helt anden person i dag, end jeg var for 12 
år siden.

Som mange af jer, der læser denne artikel 
og som er medlem af PROPA, havde jeg 
ikke rigtig nogen symptomer – i hvert fald 
ikke nogen, jeg tog mig ret meget af og 
ikke nogen, jeg troede havde noget med 
en cancerdiagnose at gøre.

Jeg havde haft lidt ondt i bækkenpartiet og 
var sendt til fysioterapeut. Jeg havde frosset 
og haft blærebetændelse og fået penicillin, 
men blærebetændelsen kom faktisk igen. 
Det, der reddede mig var, at en af mine 

musikervenner på et spillejob hørte mig 
fortælle, at jeg nogle gange pludselig ikke 
kunne holde mig og bare skulle tisse. Han 
sagde: ”Du skal gå til lægen, og jeg mener 
det!”  Lægen var en ung kvindelig læge, der 
var vikar i det lægehus, jeg var tilknyttet. 
Da hun hørte, hvorfor jeg kom og så i min 
journal, sagde hun: ”Bent, mænd har ikke 
blærebetændelse – vi tager en blodprøve 
og sender dig evt. videre…” 

I maj/juni 2007 fik jeg svar på blodprøven.  
Mit PSA tal 11 – ikke voldsomt højt, men 
dog for højt. Ved næste konsultation mær-
kede hun på min prostatakirtel, og den 
var større end den burde være. Jeg blev 
sendt på Næstved sygehus og fik taget 6 
vævsprøver (biopsi) med det resultat, at 
der var kræft i de 4. Jeg havde en Gleason-
score på 7*, hvilket var i den dårlige ende, 
ikke voldsomt aggressivt, men dog noget 
der ville udvikle sig i et tempo, så der 
skulle gøres noget snarest! Jeg var 52 år 
og meget ung af en prostatakræftpatient 
at være. 

Jeg husker de første 14 dage som et sandt 
mareridt: Jeg kunne ikke sove, tankerne 
om at jeg havde kræft var der hele tiden, 
det var point of no return, som det hedder 
i filmsproget – ”der var ingen vej tilbage 
og ingen steder, du kunne klage” - ikke 
noget, der bare kunne laves om eller gøres 
anderledes. Jeg havde egentlig kun ”fred”, 
når jeg spillede eller underviste børn og 
unge i sang og musik. 

Mine 3 fokuspunkter (det jeg synes, der er 
vigtigt): 1) Du skal tage aktiv del i din be-
handling – 2) Du skal være åben omkring 
din sygdom og 3) du skal bearbejde det 
forløb, du har været igennem.

1) Du skal tage aktiv del i din behandling: 
Det er din krop, og det er dit liv. Der er 
mange behandlingsmuligheder, og du skal 
være med til at vælge den behandling, der 
giver det bedste resultat. I 2007 sagde alle 
til mig, at jeg blot skulle lade Rigshospitalet 
operere mig og fjerne min prostata. Som 52 
årig kunne jeg slet ikke forholde mig til, at 
jeg kunne komme til at lide af inkontinens 
eller impotens. Jeg undersøgte andre mu-
ligheder bl.a. HIFU* (højfrekvent ultralyd), 
som på det tidspunkt - og vist stadig - ikke 
udføres i Danmark, men f.eks. i Tyskland. 

Min historie – min sygdom 
– mine fokuspunkter
Af Bent Kværndrup, prostatakræftpatient 
og medlem af PROPA

Bent Kværndrup (foto: privat)
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Min historie

Har du viden om behandlingsmetoder, 
som du tror, at andre prostatakræftpa-
tienter kan få glæde af? Har du haft god 
effekt med en kostplan? Eller oplevelser 
med alternativ behandling, som måske 
kunne være til nytte for andre mænd med 
prostatakræft? Har du gode råd og tips ifm. 
rehabilitering? Eller erfaring med effektiv 
smertebehandling? Er du pårørende med 
gode råd til andre pårørende?

Det kan være voldsomt frustrerende at 
sidde inde med en vigtig oplevelse eller 
erfaring i forbindelse med sin sygdom, som 
man gerne vil dele med andre for at hjælpe, 
dog uden mulighed for at nå ud til de rette 
med budskabet.  

I PROPA NYT nr. 1-2018 startede vi op med 
en ny klumme: ’Min historie’. Klummen er 
blevet godt modtaget blandt vores læsere, 
og også du har mulighed for at videregive 
dine erfaringer og oplevelser til andre pro-
statakræftramte og deres pårørende. Ene-
ste kriterie er, at du selv tror og håber, at din 
historie vil kunne hjælpe andre.

Du skal blot skrive din historie og sende 
den til os på propanyt@propa.dk eller 
med post til PROPA, Jernbanegade 23B, 
4000 Roskilde. Så læser vi den igennem og 
vurderer, om den har almen interesse til at 
blive den næste ’Min historie’ i PROPA NYT. 
Husk, at vi ikke efterlyser generelle syge-
historier, men konkrete erfaringer og råd. 

Vælger vi din historie, vil du blive kontaktet 
af os. 

Vi forbeholder os retten til at vælge blandt 
de indkomne indlæg og evt. redigere i tek-
sten (selvfølgelig med din accept), ligesom 
redaktionen ikke påtager sig noget ansvar 
for de i artiklerne foreslåede behandlinger 
m.m. Klummen dækker ikke nødvendigvis 
PROPAs synspunkter, men vil udelukkende 
være klummeskribentens historie og per-
sonlige synspunkt. 

Vi glæder os til at se dit forslag til 
’Min historie’

Venlig hilsen
Redaktionen

Min historie
Hjælp andre med ’Min historie’

børn, derefter til den øvrige familie og 
sidst på ferien til mine nærmeste venner. 
Det, at fortælle om sygdommen: udred-
ningen, symptomerne og behandlingsmu-
ligheder, var godt. Man fik vendt og drejet 
alvoren og hvad der skulle ske, når jeg 
kom hjem. Ferien var ikke så afslappende, 
som en ferie plejer at være, men det var 
godt med nye indtryk og andre omgivel-
ser. Jeg var således afklaret og klar til at 
fighte for mit liv og min helbredelse, da 
jeg kom hjem! Hjemme igen fik både min 
chef og mine kolleger besked om min syg-
dom, og selvfølgelig var der opbakning 
og vilje til at hjælpe. F.eks. var der jo aldrig 
senere i forløbet problemer med at få fri til 
undersøgelser, tjek mv. 

3) Du skal bearbejde det forløb, du har væ-
ret igennem: Det er og bliver på længere 
sigt et kæmpe traume at have fået diag-
nosen prostatakræft. Det videre behand-
lingsforløb gør ikke traumet mindre! Det 
skal bearbejdes gennem samtaler, terapi 
eller hvad man nu kaster sig over. Nogle 
kaster sig over haven, andre løber, cykler, 
maler, skriver digte eller tager en gammel 

hobby op. Da jeg er musiker og musik-
underviser, lavede jeg selvfølge sange 
om mit forløb. Det blev til 13 sange om 
prostatakræft, om hele forløbet, alle mine 
tanker og refleksioner, både de positive og 
de negative. Da sangene var færdige, blev 
de indspillet på CD og endelig blev det 
også til en bog, hvor sangene var omdrej-
ningspunktet for historien. Bog og CD har 
så igen affødt masser af samtaler og op-
træden – både i PROPA regi, men også ved 
’Stafet for Livet’ arrangementer. Jeg har 
således mødt mange, der på baggrund af 
min CD/bog eller min optræden, har fået 
gang i refleksionerne og bearbejdelsen af 
deres forløb. Det er godt at få sat ord på 
det, man har været igennem! Det kan også 
give styrke og fightervilje til andre, der lige 
er begyndt på et behandlingsforløb eller 
er midt i det. Det er dit liv, og det er dig, 
der skal kæmpe for det og dig, der skal 
leve det!

*) Gleason-scoren, HIFU-behandling og 
Brachyterapi kan googles på nettet – (jeg 
har i min bog ’Prostatakræft – i et musisk 
perspektiv’ kort forklaret begreberne). 

Jeg kunne ikke overskue at drage til Tysk-
land og blive behandlet, men så fandt jeg 
ud af, at man i Herlev udførte Brachyterapi*, 
som kan beskrives som indvendig stråling. 
Det valgte jeg. Min prostatakræft blev 
således bestrålet indefra, og mit PSA-tal 
gik efter nogle måneder ned! I løbet af de 
år, der er gået siden, er der kommet flere 
nye behandlingsformer til. Mit råd (eller 
fokuspunkt) er, at man undersøger behand-
lingsmulighederne via nettet, via erfarings-
udveksling, via PROPA foredrag eller ved at 
få en lægelig second opinion. Først derefter 
kan man være en kvalificeret medspiller og 
sammen med lægen, være med til at vælge 
den rette behandlingsform. 

2) Du skal være åben omkring din syg-
dom: Fortæl din familie, din arbejdsgiver 
og dine venner, at du har Prostatakræft! Ef-
ter at jeg havde fået diagnosen og fundet 
ud af, at sygdommen ville udvikle sig og 
noget skulle gøres (men at det jo ikke ville 
blive katastrofalt i løbet af en måned eller 
to), tog min kone og jeg på en planlagt 
14 dages tur til Paris. Jeg husker, hvordan 
jeg hver dag stod nede på fortorvet, hvor 
vi boede, og ringede hjem: Først til mine 



18 PROPA NYT   •   Nr. 3 - September 2019

 pslagstavlenNYT WEBSITE OM KOST & KRÆFT

Kostogcancer.dk er et website med viden 

om, hvorfor den rette ernæring er så vigtig 

ved kræft, og hvorfor det er vigtigt ikke at 

tabe sig før, under eller efter et kræftforløb. 

Man ved, at vægttab kan være medvirk-

ende til mindre funktionsevne, dårligere 

immunforsvar, flere infektioner og komp-

likationer under et kræftforløb. Desværre 

ved man også, at mellem 15 og 80% af alle 

kræftpatienter vil opleve et vægttab. Nogle 

kræftdiagnoser giver større anledning til 

vægttab end andre.

Rugbrød & 53 sløjfer

Asbjørn Rasmussen, Lokalgrup-

peformand for PROPA Guldborg-

sund-Lolland fortæller:

”I april måned i år donerede Kvickly 

Nykøbing Falster 5 kr. pr. solgt enhed af 

det grove rugbrød HANS til PROPA Prosta-

takræftforeningen Guldborgsund-Lolland. 

Kampagnen hed: ”Fuldkornsbrød til mænd 

– Gør hver dag til fuldkornsdag. Spis mindst 

75 g fuldkorn hver dag = 3 skiver.” – og 

forklaringen kom efterfølgende: ”Svenske og 

danske studier tyder på, at en høj indtagelse 

af fuldkornsrug kan sænke PSA i blodet 

blandt mænd med prostatakræft og muligvis 

hæmme eller forsinke udviklingen af syg-

dommen!”

Samtidig solgte Kvickly den blå sløjfe ved 

to kasser i butikken, hvilket resulterede i et 

samlet salg på i alt 53 sløjfer og en indtægt 

til PROPA på kr. 1.060,-. PROPA takker.

FØLGER DU OS PÅ FACEBOOK?

Hvis du allerede har en profil på 

Facebook, så gå ind og find vores 

Facebook-side ’PROPA Prostatakræft-

foreningen’ og følg med i de seneste 

nyheder, arrangementer og billeder 

fra os i PROPA.

Hvis du endnu ikke har oprettet en 

Facebook-profil, så gøres det nemt 

ved at gå ind på www.facebook.dk.

FØLG, DEL og LIKE os på Facebook, så 

vi kommer endnu bredere ud.
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pslagstavlen

Vidste du…..
at du altid kan finde alle numre af PROPA Nyt som PDF-filer på vores hjemmeside – helt tilbage til aller-første nummer, som udkom i juni 2000. Du finder dem her: www.propa.dk/prostatakraeft/propa-nyt/

September 2006

PROPA NYTProstatacancer 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.

PROPA NYTProstatacancer Patientforeningen

Nr. 4

November 2009 

PROPANYT NR.  3    S eptember 2019

 

De Unge Prostata Drenge
Stamceller mod rejsningsbesvær
Værdifuld patientinformation kan anvendes bedre

Fairness & Initiativ Vandrepokal 

Af Gitte Blixt, Landssekretær

FC Prostata turnering Harald Nielsen Cup 

blev afviklet 14.6. i Vejle (se side 14), og 

Prostatakræftforeningen PROPA har i den 

forbindelse indstiftet en vandrepokal.

Den hedder Fairness & Initiativ Van-

drepokalen.

Pokalen tildeles hvert år det klubhold, der 

gennem deres indsats og/eller aktiviteter 

på en særlig måde har bidraget til fællessk-

abet eller udviklingen i FC Prostata.

I 2019 gik den til FC Prostata Lyseng, 

som modtog pokalen af formand Tonny 

Clausen.

PRESSEN SKREV:
I Ekstra Bladet lørdag den 20.7.19 på forsiden 

af avisen og med 5 1/1 sider i Go´lørdag 

tillægget var der fokus på Prostatakræft: ”Ny 

skånsom Prostatascanning giver håb”.

Som Landsformand Tonny Clausen udtaler: 

” Det helt afgørende her er, at budskabet 

- Åbenhed omkring Prostatakræft - bliver 

kommunikeret til og forstået af "Hr og Fru 

Danmark".  
Og det var PROPAs Svend Erik Bodi (besty-

relsesmedlem og lokalgruppeformand i 

Midtsjælland-Stevns) på allerbedste vis 

medvirkende til ved at lade sig interviewe til 

avisen.
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02.09.2019 Kl. 17:00 Midtsjælland/Stevns Telefontid - ring om prostatakræft
02.09.2019 Kl. 19:00 Sønderborg Samliv, sex og prostatakræft
03.09.2019 Kl. 19:00 Odense M ERFA-møde
03.09.2019 Kl. 19:00 Aarhus C Samtalegruppe for prostatakræftpatienter
03.09.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis
04.09.2019 Kl. 15:30 Esbjerg Inkontinenscafé for mænd
05.09.2019 Kl. 16:00 København N Torsdagstræf for prostatakræftpatienter og pårørende
05.09.2019 Kl. 18:30 Herning Samtalegruppe for mænd, der er opereret for prostatakræft
05.09.2019 Kl. 19:00 Hillerød “Herreværelset” i Hillerød
06.09.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
07.09.2019 Kl. 11:00 Næstved Møde for ”De Unge Prostata Drenge”
09.09.2019 Kl. 14:00 Vordingborg Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
10.09.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis
11.09.2019 Kl. 15:00 Vejle Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
11.09.2019 Kl. 14:00 Thisted Træffetid for mænd med prostatakræft
16.09.2019 Kl. 10:00 Nykøbing Mors Besøg til udstillingen ”Kloge koner, kvaksalvere og kredslæger”
17.09.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis
17.09.2019 Kl. 19:00 Herning Siden sidst - om aktuelle emner indenfor prostatakræft
19.09.2019 Kl. 14:00 Kolding Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
19.09.2019 Kl. 17:00 Ringsted Om mænd med inkontinens og impotens - KUN FOR KVINDER
19.09.2019 Kl. 19:00 Aarhus C HOLD DA KRÆFT MAND - OG SMIL
20.09.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
23.09.2019 Kl. 16:00 Varde NanoKnife behandling i Tyskland
24.09.2019 Kl. 14:00 Slagelse Træffetid for mænd med prostatakræft
24.09.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis
24.09.2019 Kl. 19:15 Svendborg Erfaringsudveksling for såvel patienter som pårørende
24.09.2019 Kl. 19:00 Midtjylland Generalforsamling Reg. Midtjylland - mail med adresse udsendes
25.09.2019 Kl. 19:00 København N Generalforsamling Reg. Hovedstaden
26.09.2019 Kl. 19:00 Hillerød Prostatakræft: På vej mod bedre diagnostik og immunterapi
29.09.2019 Kl. 13:00 Roskilde Distinguished Gentleman’s Ride
30.09.2019 Kl. 15:00 Næstved Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
30.09.2019 Kl. 16:00 Varde Mandecafé i Varde
30.09.2019 Kl. 14:00 Ringsted Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
01.10.2019 Kl. 19:00 Odense M Stamcellebehandling af rejsningsproblemer
01.10.2019 Kl. 19:00 Aarhus C Samtalegruppe for prostatakræftpatienter
01.10.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis
02.10.2019 Kl. 19:00 Greve Opstart af ny Lokalgruppe i Greve-Solrød
02.10.2019 Kl. 15:30 Esbjerg Inkontinenscafé for mænd
03.10.2019 Kl. 16:00 København N Torsdagstræf for prostatakræftpatienter og pårørende
03.10.2019 Kl. 19:00 Hillerød “Herreværelset” i Hillerød
03.10.2019 Kl. 18:30 Herning Samtalegruppe for mænd, der er opereret for prostatakræft
04.10.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
09.10.2019 Kl. 16:00 Aabenraa Foredrag: Skanninger til diagnose og behandling af prostatakræft
09.10.2019 Kl. 15:00 Vejle Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
07.10.2019 Kl. 17:00 Hårlev Prostatakræft fra A-Z v. overlæge Hans Erik Wittendorf
08.10.2019 Kl. 10:00 Næstved Senior bordtennis

KORT MØDEOVERSIGT  - fed tekst angiver foredrag eller særlige arrangementer
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KORT MØDEOVERSIGT - fed tekst angiver foredrag eller særlige arrangementer

10.10.2019 Kl. 9:30 Herlev Seminar for prostatakræftpatienter 
                                                                                                     – især nydiagnosticerede - og pårørende
14.10.2019 Kl. 14:00 Vordingborg Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
17.10.2019 Kl. 14:00 Kolding Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
18.10.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
22.10.2019 Kl. 19:15 Svendborg Erfaringsudveksling for såvel patienter som pårørende
25.10.2019 Kl. 10.00 Vejle ”Træt af nat og sjat-tisseri” - Bækkenbundstræning, kun for mænd 
   Se program på www.propa.dk/aktiviteter
28.10.2019 Kl. 15:00 Næstved Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
28.10.2019 Kl. 14:00 Ringsted Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
28.10.2019 Kl. 16:00 Varde Mandecafé i Varde
29.10.2019 Kl. 19:00 Odense M Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedr. tillid til læger
29.10.2019 Kl. 14:00 Slagelse Træffetid for mænd med prostatakræft
30.10.2019 Kl. 15:50 Næstved Besøg i Stråleterapien i Næstved med efterflg. foredrag
01.11.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
02.11.2019 Kl. 9:30 Maribo Dagseminar: Fokus på de mest almindelige kræftsygdomme
04.11.2019 Kl. 16:00 Sønderborg Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
05.11.2019 Kl. 19:00 Aarhus C Samtalegruppe for prostatakræftpatienter
06.11.2019 Kl. 15:30 Esbjerg Inkontinenscafé for mænd
07.11.2019 Kl. 16:00 København N Torsdagstræf for prostatakræftpatienter og pårørende
07.11.2019 Kl. 19:00 Hillerød “Herreværelset” i Hillerød
07.11.2019 Kl. 18:30 Herning Samtalegruppe for mænd, der er opereret for prostatakræft
07.11.2019 Kl. 18:00 Roskilde Roskilde Lokalgruppes legendariske Julearrangement
11.11.2019 Kl. 14:00 Vordingborg Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
11.11.2019 Kl. 17:00 Midtsjælland/Stevns Telefontid - ring om prostatakræft
12.11.2019 Kl. 19:00 Odense Ægtefællemøde
13.11.2019 Kl. 15:00 Vejle Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
13.11.2019 Kl. 14:00 Thisted Træffetid for mænd med prostatakræft
14.11.2019 Kl. 16:00 Toreby Erfaringsudveksling m. forfatter Hans Jakob Helms
15.11.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
19.11.2019 Kl. 19:00 Næstved Den 3. alder - Papirarbejdet
21.11.2019 Kl. 14:00 Kolding Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
25.11.2019 Kl. 15:00 Næstved Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
25.11.2019 Kl. 14:00 Ringsted Træffetid for mænd med prostatakræft og pårørende
25.11.2019 Kl. 16:00 Varde Mandecafé i Varde
26.11.2019 Kl. 19:15 Svendborg Erfaringsudveksling for såvel patienter som pårørende
26.11.2019 Kl. 14:00 Slagelse Træffetid for mænd med prostatakræft
29.11.2019 Kl. 10:00 Aalborg Patient til patient
03.12.2019 Kl. 11:30 Odense Julefrokost for medlemmer i Region Fyn
03.12.2019 Kl. 19:00 Aarhus C Samtalegruppe for prostatakræftpatienter
04.12.2019 Kl. 15:30 Esbjerg Inkontinenscafé for mænd
05.12.2019 Kl. 16:00 København N Torsdagstræf for prostatakræftpatienter og pårørende
05.12.2019 Kl. 19:00 Hillerød “Herreværelset” i Hillerød
05.12.2019 Kl. 18:30 Herning Samtalegruppe for mænd, der er opereret for prostatakræft
09.12.2019 Kl. 14:00 Vordingborg Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
11.12.2019 Kl. 16:00 Aabenraa Samtalegruppe for mænd med prostatakræft
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Mødekalender
Region Hovedstaden

København
Den første torsdag i hver måned
Kl. 16.00-18.00 
Sted: Center for Kræft og Sundhed, 
Nørre Allé 45, 2200 København N 
Emne: Torsdagstræf for prostatakræft-
patienter og deres pårørende På mødet 
vil der være en erfaren patient og en 
pårørende, som vil være klar til en snak 
om mange af de problemer, man har som 
prostatakræftpatient. For specielt nye 
patienter er her en god lejlighed til at få 
talt om de spørgsmål, som rejser sig efter 
en diagnose.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding, og 
alle er velkomne.

København
Onsdag 25. september 2019 
kl. 19.00-21.00
Sted: Center for Kræft og Sundhed, 
Nørre Alle 45, 2200 København N 
Emne: Generalforsamling i PROPA 
– Region Hovedstaden
I henhold til gældende vedtægter indkal-
des PROPA-medlemmer, som er bosid-
dende i Region Hovedstaden, til ordinær 
generalforsamling. Dagsorden kan ses på 
propa.dk/aktiviteter– se under aktiviteten 
i kalenderen.
Tilmelding: Tilmelding til generalforsam-
lingen er nødvendig. Tilmelding kan kun 
ske pr. e-mail til regionsformanden: john.
pedersen.store.filer@gmail.com 
Tilmeldinger skal være regionsforman-
den i hænde senest 2 uger før afholdelse 
af generalforsamlingen. 
Regionsbestyrelsen opfordrer vore 
medlemmer til at tilmelde sig generalfor-
samlingen. Dette giver mulighed for at 
få indblik i og drøfte regionsafdelingens 
igangværende og planlagte opgaver. 
Ud over muligheden for at stille op til 
bestyrelsesvalget, er der også mange 
muligheder for at melde sig til arbejdet i 
lokalgrupperne. Har du lyst, så tag gerne 
en snak med en af lokalgruppernes for-
mænd.

København
Torsdag den 10. oktober 2019 
kl. 9:30-16:00
Sted: Kræftens Bekæmpelses Center for 
Kræft og Sundhed ved Herlev Hospital, 
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
Emne: Seminar for prostatakræftpatien-
ter – især nydiagnosticerede - og deres 
pårørende
PROPA Region Hovedstaden planlæg-
ger et interessant heldagsseminar med 
lægefaglige indlæg om diagnose og be-
handlingsmuligheder for prostatakræft 
i sygdommens forskellige stadier, med 
indlæg om de psykiske aspekter ved syg-
dommen, mental robusthed og hjælp til 
selvhjælp samt med indlæg om, hvad vi 
som kræftramte kan bruge Kræftens Be-
kæmpelse og PROPA til.
Når programmet er helt på plads, ud-
sendes e-mail invitation til alle PROPA-
medlemmer i Region Hovedstaden og i 
Region Sjælland.
Er det noget for dig? – Så reserver da-
toen!

Hillerød
Torsdag den 26. september 2019 
kl. 19:00-21:00
Sted: Kræftens Bekæmpelse i Hillerød, 
Østergade 14, 3400 Hillerød
Emne: Prostatakræft: På vej mod bedre 
diagnostik og immunterapi
Oplægsholder: Per Guldberg, der til dag-
ligt leder et forskerteam ved Kræftens 
Bekæmpelses Forskningscenter. Han har i 
mange år arbejdet med at forstå, hvorfor 
og hvordan kræft opstår. Han vil fortælle, 
hvordan ny viden om genernes betyd-
ning kan udnyttes til at udvikle bedre og 
mere skånsomme metoder til påvisning 
af prostatakræft og til at udvikle nye 
former for behandling, herunder særligt 
immunterapi. 
Efter pausen vil der være mulighed for 
spørgsmål og diskussion.
Mødeleder: Roman Sumczynski.
Husk tilmelding er nødvendig forud for 
mødet, da der er pladsbegrænsning.
Tilmelding: Senest den 23. september 
2019 til Kræftrådgivningen i Hillerød, 
tlf. 70 20 26 58

Hillerød 
Den første torsdag i hver måned 
Kl. 19.00-21.00 
Sted: Kræftens Bekæmpelse i Hillerød, 
Østergade 14, 3400 Hillerød 
Emne: ”Herreværelset” 
”Herreværelset” i Hillerød blev etableret i 
foråret 2017 og er en aktivitet for mænd, 
der er ramt af prostatakræft. ”Herreværel-
set” er et sted, hvor man kan møde andre 
mænd i samme situation og åbent og 
ærligt tale om private problemer og dele 
sine erfaringer.
 I ”Herreværelset” er der mulighed for at 
tale om de ting, der er vigtige for en i et 
hyggeligt og afslappet miljø. ”Herreværel-
set” har i øjeblikket omkring 20 deltagere, 
men flere med diagnosen prostatakræft 
er velkomne.
Tilmelding: Har du lyst til at høre nær-
mere om aktiviteterne, eller vil du deltage 
i et af møderne, kan du tilmelde dig hos 
Hans Møller, tlf. 20904000 eller 
e-mail hansmoeller@hotmail.com

Bornholm
Lokalafdeling Bornholm er nystartet og i 
gang med at tilrettelægge sine aktiviteter. 
Derfor var der ved redaktionens afslutning 
endnu ikke fundet faste datoer for ”Her-
reværelset”. Kig derfor på propa.dk under 
Aktiviteter.

REGION SJÆLLAND

Køge
Mandag 2.9.19 og mandag 11.11.19 
kl. 17.00-18.30
Telefontid – Ring om Prostatakræft
Emne: Ring til Svend Erik Bodi og få 
en snak om Prostatakræft. Der kan evt. 
aftales tid for et møde til en personlig 
samtale.
Kontakt: Svend Erik Bodi, 
mail: sbodi@outlook.dk, tlf. 24 64 11 39

Midtsjælland/Stevns
Mandag 7.10.2019, kl. 17.00-18.30
Sted: Stevns Frivillighedscenter, 
Hovedgaden 46, 4652 Hårlev
Emne: Prostatakræft fra A-Z v. overlæge 
Hans Erik Wittendorf, Roskilde

Region Sjælland
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En gennemgang af prostatacancer fra 
screening, udredning, diagnose og be-
handlinger.
Tilmelding: Svend Erik Bodi, 
mail: sbodi@outlook.dk, tlf. 24 64 11 39

Greve
Onsdag d. 2. oktober 2019
kl. 19-21.30
Sted: Greve Borgerhus, 
Greveager 9, 2670 Greve
Emne: Opstart af ny Lokalgruppe i 
Greve-Solrød
Vi begynder aftenen med lidt oplysning 
om prostatakræftforeningen PROPA.
Herefter vises den korte udgave af 
PROPA-filmen (ca. 15. min.). Filmen er 
inddelt i 6 afsnit, der hver især indeholder 
overordnet oplysning om diagnose og 
behandlinger, - og filmen kommenteres 
af 2 PROPA-medlemmer. Der vil være tid 
til spørgsmål af almen karakter, - og der 
vil være oplysning op oprettelse af en 
Lokalgruppe-bestyrelse, - og eventuelt 
oprettelse af en pårørendegruppe.
Ca. midtvejs er der mulighed for køb af 
lidt kaffe og kage!
Mødeleder: Steffen Maschvitsz
Tilmelding: Senest d. 28/9 til: 
Steffen Maschvitsz,  21438832, 
mail maschvitsz@os.dk

Roskilde
Søndag 29.9.2019, kl. 13.00-16.00
Sted: Roskilde og København
Emne: Distinguished Gentleman’s Ride
Igen i år kører disse fantastiske mænd på 
deres lige så fantastiske motorcykler en 
tur for at skabe opmærksomhed omkring 
mænd. Der vil være flere arrangemen-
ter, og Lokalgruppe Roskilde støtter op 
omkring både et preparty i Roskilde den 
21. november og selve køreturen den 29. 
november i København.
Følg med på hjemmesiden og i vores 
mails til jer om dette arrangement.

Roskilde
Torsdag 7.11.2019 kl. 18:00-22:00
Sted: Frivilligcenter Roskilde, 
Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde
Emne: Roskildes legendariske Julearran-
gement
Julearrangement i lighed med tidligere 
år, herunder amerikansk lotteri. Delta-
gerantallet er begrænset til 40 personer 
grundet lokalernes størrelse, så tilmel-

ding efter først til mølle-princippet. 
Pris pr. deltager kr. 150,00 der omfatter 
maden, 1 øl + 1 snaps. Yderligere drik-
kevarer kan købes til rimelige priser. 
Bindende tilmelding senest fredag den 1. 
november 2019!
Tilmelding: roskilde@propa.dk 
eller SMS på 60 71 74 26

Næstved
Onsdag den 30. oktober 2019 
kl. 15:50-18.00
Sted: Kræftrådgivningen, 
Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Emne: Besøg i Stråleterapien i Næstved, 
med efterfølgende foredrag i Kræftråd-
givningen
Vi mødes kl. 15:50 i Kræftrådgivningen, 
hvorefter vi samlet går over i Stråleterapi-
en, hvor vi får en rundvisning i lokalerne. 
Efterfølgende går vi tilbage til Kræftråd-
givningen, hvor der vil være et foredrag 
vedr. bestrålinger – mængder og antal 
gange o.m.a. Ca. midtvejs kan der købes 
kaffe/te + kage til kr. 25,00
Mødeleder: Poul Erik Andersen
Tilmelding: Senest 28/10 til Poul Erik, 
Tlf.: 20874391, mail: pea.propa@gmail.com

Næstved
Tirsdag 19. november 2019
kl. 15.50-18.00
Sted: Kræftrådgivningen, 
Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Emne: Den tredje alder – se nu at få pa-
pirarbejdet klaret
Skal vi / bør vi ” bekymre ” os om, hvad 
der skal ske med den / det – vi efterlader 
os? Emnet er generelt livet igennem, men 
bliver mere nærværende, jo ældre vi bli-
ver, – og især hvis vi rammes af en alvor-
lig – og/eller en livstruende sygdom! Af-
tenens foredragsholder er advokat Karina 
Sejersbøl Christiansen– fra ADVODAN 
i Næstved. Karina vil fortælle os om de 
vigtigste arveregler, både overfor vores 
ægtefælle/samlever, – samt overfor vore 
børn/dine/mine/fællesbørn – og andet, 
samt oprettelse af testamente, så de ting 
DU ØNSKER, kan blive noteret! Efter fore-
draget vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål af almen karakter! Midtvejs 
kan der købes kaffe/te+kage – kr. 25,00.
Mødeleder: Poul Erik Andersen
Tilmelding: Senest d. 15/11 til 
Poul Erik på mail pea.propa@gmail.com 
eller tlf.: 20974391

Næstved
6 lørdage – fra den 3.9.2019 til den 
8.10.2019, kl. 10.00-12.00
Sted: Herlufsholms Idrætscenter - på 1. sal, 
Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved
Emne: Senior bordtennis 
Kom og prøv lidt let bordtennis for senio-
rer. Som forsøg opstarter vi lidt let bord-
tennis – i samarbejde med Bordtennis-
klubben Kvik-Næstved. De første 6 gange 
er det gratis, og vi kan låne bats og bolde! 
Ingen tilmelding – bare mød op!
Kontakt: Palle Weber, tlf. 22 77 13 81 eller 
på mail: rebewellap@gmail.com

Næstved
Den sidste mandag i hver måned 
Kl. 15.00-17.00 
Sted: Kræftrådgivningen, 
Ringstedgade 71, 4700 Næstved
Emne: Træffetid for mænd med prosta-
takræft og deres pårørende Til stede vil 
være en patient/repræsentant fra PROPA 
samt en pårørende, som begge er klar til 
en snak om de mange problemer, der er 
ved at få en prostatakræft diagnose. Vi er 
ikke læger – men hjælper, så godt vi kan! 
Tilmelding: Ikke nødvendig, bare mød op. 

Ringsted
Den sidste mandag i hver måned 
Kl. 14.00 til 15.30 
Sted: Anlægspavillonen, 
Tværalle 5, 4100 Ringsted 
Emne: Træffetid for mænd med pro-
statakræft Mød en repræsentant fra 
PROPA til en god snak om prostata-
kræft, behandling m.m. Vi hjælper, 
så godt vi kan. Pårørende og andre 
interesserede er meget velkomne.                                                                                                                                        
Tilmelding: Ikke nødvendig, bare mød op.

Ringsted
Torsdag d. 19. september 2019 
kl. 17.00-18.30
Sted: Apoteket, 
Sankt Hansgade 23, 4100 Ringsted
Emne: Foredrag om mænd med inkonti-
nens og impotens/rejsningsbesvær v. fy-
sioterapeut og sexolog Hanne Ryttergård. 
MØDET ER KUN FOR KVINDER.
Tilmelding: Svend Erik Bodi,
mail: sbodi@outlook.dk, tlf.: 24 64 11 39
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Slagelse
Den sidste tirsdag i hver måned 
Kl. 14.00-15.30
Sted: Slagelse Bibliotek, 
Stenstuegade, 4200 Slagelse 
Emne: Træffetid for mænd med prostata-
kræft Mød en repræsentant fra PROPA til 
en god snak om prostatakræft, behandling 
m.m. Vi hjælper, så godt vi kan. Pårørende 
og andre interesserede er meget velkomne.                                                                                                                                       
Tilmelding: Ikke nødvendig, bare mød op.

Vordingborg
Den anden mandag i hver måned
Kl. 14.00-16.00 
Sted: Brænderigården, 
Algade 104, 4760 Vordingborg 
Emne: Åben samtalegruppe for mænd 
med prostatakræft Pårørende er vel-
komne.
 
Maribo
Lokalgruppen Guldborgsund-Lolland 
indbyder i samarbejde med KB – Guld-
borgsund samt KB – Lolland medlemmer, 
pårørende og interesserede til et DAGSE-
MINAR.
Lørdag den 2. november 2019 
kl. 9.30-16.45
Sted: ”Bangs Have Pavillonen”, 
Formålet med dagseminaret er at sætte 
fokus på de mest almindelige kræftsyg-
domme og at få flere kræftpatienter på 
Lolland og Falster i tale. Langt de fleste 
medlemmer af Kræftens Bekæmpelse og 
PROPA er bidragsydere; men nu ønsker vi 
at tilbyde en lokal aktivitet, der dels infor-
merer om kræftsygdomme generelt og 
mere specifikt i forhold til de mest almin-
delige kræftsygdomme – SAMT at give 
kræftramte mulighed for at møde andre 
kræftramte og herved få mulighed for at 
danne netværk. Det søges belyst ved en 
række foredrag, temamøder, informati-
onsstande og samvær.
Program: kan ses på propa.dk/aktivite-
ter– se under aktiviteten i kalenderen.
Deltagerpris: Det koster kr. 150 for med-
lemmer af PROPA og KB og kr. 200 for 
ikke medlemmer. Prisen dækker kaffe og 
Ostemad ved ankomst, frokostbuffet, ef-
termiddagskaffe med kage samt frugt og 
vand i dagens løb. Drikkevarer til frokost 
er for egen regning.
Tilmelding: Senest 21. oktober 2019 til 
Asbjørn Rasmussen tlf. 22874021. E-mail: 
asseras@outlook.dk. Deltagerbetalingen 

sker ved tilmeldingen ved indbetaling på 
konto 0693-0001727915.
Dagseminaret kan gennemføres takket 
være støtte fra Kræftens Bekæmpelse 
Guldborgsund -Lolland – ”Lolland-Falster 
indsamlingen” og fra PROPA Prostata-
kræftforeningen.

Toreby, Guldborgsund-Lolland
Torsdag den 14. november 2019 
kl. 16:00-20:00
Lokalgruppen Guldborgsund-Lolland 
indbyder medlemmer og pårørende til 
erfaringsudveksling.
Sted: Grænge Beboerhus, 
Lolle Allé 11. 4891 Toreby.
Emne: ”Erfaringsudveksling.” Er du ramt 
af prostatakræft, har du sikkert behov 
for at møde ligestillede. Vi er en gruppe 
mænd, der er parat til at støtte og hjælpe 
dig.
Forfatter Hans Jakob Helms indleder 
mødet med en sørgmunter beretning om 
livet med prostatakræft. I bogen ”Hold da 
kræft mand” beskriver han, hvordan det 
er at få diagnosen, OG HVORDAN DEN ER 
AT LEVE MED. Forfatteren beskriver med 
humor og alvor, hvordan han i ti år har 
oplevet behandlersystemet på godt og 
ondt; men mest godt. 
For en prostatakræftpatient er det vigtigt, 
at man møder livskloge mennesker, der 
er i stand til at skabe overbevisning om 
og erkendelse af, at man må leve videre 
med kræften. Det er vigtigt at tale med 
andre – ikke miste modet – for der kom-
mer nedture og opture, men verdenen 
går ikke under, fordi du ikke kan dyrke 
sex som før.
Herefter dialog og erfaringsudveksling. Vi 
opdeler deltagerne i nogle samtalegrupper. 
Der afsluttes med ”et let måltid”. -  Delta-
gerprisen kr. 100 for spisningen.
Tilmelding: Senest 11. november 2019 
til Asbjørn Rasmussen. 
E-mail: asseras@outlook.dk eller 
mobil: 22874021

REGION FYN

Odense 
Tirsdag den 3. september 2019 
Kl. 19.00-21.00 
Sted: Seniorhuset, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense M. 

Emne: Erfamøde – emnet til diskussion 
vil være iht. aktuelle emner.
Tilmelding: Senest d. 27. august 2019 til 
Eske Brun  SMS: 21 47 94 88 eller
odense@propa.dk 

Odense 
Tirsdag den 1. oktober 2019 
Kl. 19.00-21.00 
Sted: Seniorhuset, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense M. 
Emne: Stamcellebehandling af rejsnings-
problemer v. Lars Lund, Urinkirurgisk Afd. 
OUH. 
Lars Lund har et projekt om anvendelse 
af stamceller til behandling af rejsnings-
problemer. De mener, at der er 80% mu-
lighed for helbredelse.
Tilmelding: Senest d. 24. september 2019 
til Eske Brun  SMS: 21 47 94 88 eller
odense@propa.dk 

Odense 
Tirsdag den 29.10.2019 
Kl. 19.00-21.00 
Sted: Seniorhuset, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense M. 
Emne: Resultater fra Spørgeskemaunder-
søgelse vedr. tillid til læger. 
Overlæg Søren Birkeland vil fortælle om 
resultaterne af undersøgelsen.
Tilmelding: Senest d. 25. oktober 2019 
til Eske Brun  SMS: 21 47 94 88 
eller odense@propa.dk 

Odense 
Tirsdag den 12. november 2019 
Kl. 19.00-21.00 
Sted: Kræftens Bekæmpelses Hus, 
Kløvervænget 18B, 5000 Odense 
Emne: Ægtefællemøde. 
Kom og få en snak med andre, der også 
har en prostatakræft ramt mand.
Vi ved, at det er meget forskelligt, hvor-
dan sygdommen udvikler sig hos den 
enkelte – men vi bliver alle ramt på fø-
lelserne, og måske kan vi finde støtte i at 
tale med hinanden.
Man siger – når én får kræft, rammes hele 
familien. Hvis det har interesse for dig, så 
mød op til ægtefælle/samlever møderne.
Tilmelding: til Eva Mott, pårørende re-
præsentant i PROPA, SMS: 20 44 76 04 
eller mail: eva55mott@mail.com.

Region Fyn
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Odense
Tirsdag den 3. december 
kl. 11.00-17.00
Sted: Seniorhuset, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense M
Emne: Julefrokost for Region Fyn
Der indtages den traditionelle julefrokost 
under kyndig ledelse af Eske Brun. Prisen 
oplyses senere.
Tilmelding: Senest den 26. november 
2019 på odense@propa.dk eller
på SMS til Eske Brun tlf. 21 47 94 88

Svendborg 
Den fjerde tirsdag i hver måned
Kl. 19.15-21.00 
Sted: Kræftens Bekæmpelse, 
Brogade 35, 5700 Svendborg 
Emne: Erfaringsudveksling for såvel pa-
tienter som pårørende 
Tilmelding: Lajla Gregers, tlf. 40500430 
eller e-mail lajlagregers@gmail.com
 
REGION NORDJYLLAND

Aalborg 
Fredage i lige uger Kl. 10.00-12.00 
Sted: Forhallen i Sygehus Syd, 
Hobrovej 18-22, 9100 Aalborg 
Emne: Patient til patient er et samarbejde 
mellem Nordjyske patientforeninger og 
Aalborg Sygehus. PROPA deltager i dette 
samarbejde og har træffetid for mænd 
med prostatakræft fredage i lige uger. På-
rørende er også meget velkomne. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Thisted
Onsdag den 11. september og 
13. november 2019 
kl. 14.00-16.00
Sted: Plantagehuset, Plantagevej 18, 
7700 Thisted 
Emne: Træffetid for mænd med prostata-
kræft. Mød en repræsentant fra PROPA til 
en god snak om prostatakræft, behand-
ling m.m. Vi hjælper så godt vi kan. Pårø-
rende og andre interesserede er meget 
velkomne. 
Tilmelding ikke nødvendig

Nykøbing Mors
Mandag d. 16. september kl. 10-14
Sted: Dueholm Kloster, 
Dueholmgade 9, 7900 Nykøbing Mors
Emne: Besøg til udstillingen ”Kloge ko-
ner, kvaksalvere og kredslæger”

Vi møder kl 10.00 på Dueholm Kloster. 
Her vil overlæge Berth Larsen fortælle om 
Thisted og Nykøbing sygehus´ historie. 
Derefter er der rundvisning ved museets 
leder i særudstillingen ”Kloge koner, 
kvaksalvere og kredslæger – en fortælling 
om sundhed og sygdom på Mors gen-
nem tiderne”
Kl. 12 begiver vi os til Restaurant Limfjor-
den, hvor der bliver serveret en frokost-
ret.
Arrangementet er gratis for medlemmer 
og pårørende bortset fra drikkevarer.
Tilmelding: Tilmelding vigtig af hensyn 
til bestilling af frokost til Sven Thor Larsen 
mail: sventhorlarsen@gmail.com 
mobil 51917714 eller 
Ole Jensen mail: olj@propa.dk 
mobil 29800638 
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Herning 
Den første torsdag i hver måned 
Kl. 18.30 til 20.00 
Mødet arrangeres i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse i Herning
Sted: Kræftrådgivningen Herning, Nørga-
ards Allé 10, 7400 Herning
Emne: Samtalegruppe for mænd, der er 
opereret for prostatakræft, og som for 
nærværende er sygdomsfrie. Møderne 
begynder med kaffe og fælles samvær. 
Vi drøfter aktuelle emner med baggrund 
i ønsker fra deltagerne. Især vil vi dele 
oplevelser om såvel fysiske som psykiske 
følger af en kræftsygdom. Der er tavs-
hedspligt i gruppen. Gruppen ledes af to 
frivillige. 
Tilmelding: Frits Jeppesen, tlf. 20 10 78 34 
eller e-mail frits0309@gmail.com

Herning
Tirsdag d. 17. september 2019 
kl. 19-21
Sted: Kræftrådgivningen i Herning, 
Nørgaards Alle 10, 7400 Herning
Emne: Siden sidst. Foredrag om aktuelle 
emner indenfor prostatakræft. Lars Høst, 
overlæge, Urinvejskirurgisk Afd., Regions-
hospitalet i Holstebro, vil komme ind på 
sundhedsreformen. Hvad betyder den for 
os og hospitalerne/lægerne? Desuden vil 
Lars Høst også komme ind på MR-scan-
ning før biopsier. Og om der er kommet 
nye behandlingsformer.
Tilmelding: Senest søndag den 8. septem-

ber med navn, telefon og deltagerantal til 
KB Rådgivningscenter, tlf. 70 20 26 63 eller 
på mail herning@cancer.dk

Aarhus 
Den 1. tirsdag i hver måned 
Kl. 19.30 til 21.30 
Sted: Hejmdal, Kræftpatienternes Hus, 
Peter Sabroes Gade 1, 8000 Aarhus C 
Emne: Samtalegrupper for prostatakræft-
patienter og deres pårørende (erfarings-
udveksling). Tag gerne din ægtefælle/ 
partner med. Der serveres kaffe/te. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Aarhus 
Torsdage kl. 16.45 til 17.45 
Sted: Rosenvangsskolen, 
Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J. 
Emne: Motion og prostatakræft Mål-
gruppe: Mænd, der har eller har haft 
prostatakræft 
Gymnastik: Vi arbejder med bevægelig-
hed, styrke, balance, kondition og koordi-
nation samt bækkenbundstræning. Ved 
hjælp af disse fokusområder arbejdes 
hele kroppen igennem. Der trænes in-
tensivt med varierende øvelser. Der tages 
individuelt hensyn, så alle kan få optimalt 
udbytte af træningen. Der kan være op til 
12-14 deltagere på holdet. Kom og prøv 
en gratis time. 
Pris: kr. 300 for et halvt kalenderår.
Tilmelding og leder: Fysioterapeut Isaac 
Ervandian, tlf. 40 79 12 28 eller 
e-mail ervandian@gmail.com  

Aarhus
Torsdag den 19. september 2019 
kl. 19-21
Sted: MarselisborgCentret - Bygning 8, 
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C
Emne: HOLD DA KRÆFT MAND – OG SMIL
Et causeri over en virkelig historie med 
forfatter Hans Jakob Helms. En fortæl-
ling om ikke bare at lære at leve med sin 
prostatakræft, men om at bruge kræften 
aktivt til et nyt og spændende liv.
Causeriet fokuserer på livet med diag-
nosen Prostatakræft – på godt og ondt. 
Udgangspunktet er Hans Jakob Helms’ 
egen historie som fortalt i bogen ”Hold 
da kræft mand” (Gyldendal 2017) og 
opdateret med det, der er sket for ham, 
siden bogen udkom.
Det bliver en underholdende, selvironisk 
og tabudræbende fortælling om mere 
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end 10 år som prostatakræftpatient – 
med kontinuerlig udvikling af sygdom-
men, med nye kampe og nye håb.
Med en humoristisk tilgang vendes for-
fatterens egne oplevelser og erfaringer 
fra opdagelsen over operationen til alle 
de personlige konsekvenser og oplevel-
ser, som livet med behandlet og fortsat 
prostatakræft medfører – og der er ingen 
tabuer. Helms taler lige ud af posen og 
kalder en spade for en spade.
Du behøver ikke have læst bogen for at 
få en inspirerende oplevelse, men måske 
bliver du så inspireret, at du får lyst til at 
købe den efter causeriet. Så er der mu-
lighed for det. Med personlig hilsen fra 
forfatteren.
Der serveres kaffe/te i pausen for kr. 25.
Tilmelding: Senest mandag den 16. sep-
tember 2019. Af pladshensyn er tilmelding 
nødvendig til e-mail aarhus@propa.dk 
eller telefon 24 46 53 51 (Arne Ellerup).

Midtjylland
Tirsdag den 24. september 2019 
kl. 19:00 til 21:00
Sted: Kommer senere. Du får tilsendt 
mail, ligesom adressen vil blive offentlig-
gjort i Aktivitetskalenderen på propa.dk.
Emne: Generalforsamling i Region Midt-
jylland
Vi skal holde generalforsamling i Regio-
nen inden 1. oktober iht. vedtægterne. 
Dagsorden og sted vil blive sendt til jer 
pr. mail.
Tilmelding: til Regionsformand 
Ole Hansen på tlf. 40 27 68 62 
eller på mail: vest@propa.dk
 
REGION SYDJYLLAND

Varde
Den sidste mandag i måneden 
kl. 16-17
Sted: Frivillighuset 
Storegade 25 B   6800 Varde
Emne: Mandecafé
Kontaktperson: Erik Ole Jørgensen 
20322425

Varde
Mandag den 23. september 
kl. 16.00-ca 17.00
Sted: Frivillighuset, 
Storegade 25 B, 6800 Varde
Emne: NanoKnife behandling Tyskland
John Jensen, Esbjerg, vil fortælle om sin be-

handling i Tyskland med de elektriske stråler, 
med de fordele og ulemper, der måtte være.
Forinden kan alle kort informere om egen 
situation.
Kontaktperson: Erik Ole Jørgensen, 
20322425, erikole@dlgmail.dk

Vejle
Den anden onsdag i hver måned 
Kl. 15.00-17.00 
Sted: Kræftens Bekæmpelse i Vejle, 
Beriderbakken 9, 7100 Vejle 
Emne: Samtalegruppe for mænd med 
prostatakræft Erfaringsudveksling mel-
lem mænd på lige fod. Vi er en gruppe 
mænd, der er parate til at støtte og 
hjælpe hinanden i spørgsmål om sygdom 
og behandling. Så mød op og få en snak, 
det bliver i gruppen. Du må gerne tage 
pårørende med. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Kontaktper-
son: Henning Martinussen, e-mail marti-
nussen@dukamail.dk eller tlf. 51 52 80 27 

Kolding
Den tredje torsdag i hver måned 
Kl. 14.00-16.00 
Sted: Sundhedscenter Kolding, 
Skovvangen 2, 6000 Kolding 
Emne: Samtalegruppe for mænd med 
prostatakræft Erfaringsudveksling mel-
lem mænd på lige fod. Vi er en gruppe 
mænd, der er parate til at støtte og 
hjælpe hinanden i spørgsmål om sygdom 
og behandling. Så mød op og få en snak, 
det bliver i gruppen. Du må gerne tage 
pårørende med. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Kontaktper-
son: Henning Martinussen, e-mail marti-
nussen@dukamail.dk eller tlf. 51 52 80 27 

Esbjerg
Den første onsdag i hver måned 
Kl. 15.30-17.00 
Mødet arrangeres i samarbejde med 
Esbjerg Kommune 
Sted: Esbjerg Sundhedscenter Højvang, 
Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg
Emne: Inkontinenscafé for mænd. Her 
mødes mænd med prostatakræft sam-
men med andre mænd til drøftelse om 
livet generelt. Der er mulighed for, at 
mænd med prostatakræft kan få en sam-
tale i et rum for sig, når det ønskes. En fra 
PROPA deltager ved cafémøderne. 
Kontaktperson: Niels Juhler, tlf. 21 23 56 16 
Tilmelding: ikke nødvendigt. 

Sønderborg
Mandag, 2. september 2019 
kl. 19.00-21.00
Sted: Frivillighedens Hus, 
Perlegade 50, 6400 Sønderborg 
Emne: Samliv, sex og prostatakræft
Mette-Marie Perregaard fortæller og taler 
med os om de udfordringer med samliv 
og sex, som prostatakræft giver for pa-
tienten og hans partner. Mette-Marie er 
sexolog og jordemoder og arbejder på 
Sexologisk Ambulatorium, Sygehus Søn-
derjylland, Sønderborg.
Tag din kone med til mødet!
Kontaktperson: Georg Nissen, e-mail 
georg.nissen@stofanet.dk. tlf. 29 49 51 52
Tilmelding: Gerne på tlf. 70 20 26 72 eller 
e-mail aabenraa@cancer.dk

Aabenraa
Onsdag den 9. oktober 2019 
kl. 16.00-18.00
Sted: Kræftrådgivningen, 
Søndergade 7, 6200 Aabenraa
Emne: Skanninger til diagnose og be-
handling af prostatakræft
Foredrag ved overlæge Daniel Thomas, 
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, 
Urinvejskirurgi
Kontaktperson: Erik Lildholdt, 
e-mail: e@lildholdt.dk
Tilmelding: på telefon 70 20 26 72 eller 
aabenraa@cancer.dk

Aabenraa
Onsdag den 11. december 2019 
kl. 16.00-18.00
Sted: Kræftrådgivningen, 
Søndergade 7, 6200 Aabenraa
Emne: Erfaringsudveksling mellem 
mænd på lige fod.
Vi er en gruppe mænd, der er parate til at 
støtte og hjælpe hinanden i spørgsmål 
om livet med prostatakræft og behand-
ling. Så mød op og få en snak med os den 
anden onsdag hver anden måned.
Det bliver i gruppen, og tag gerne din 
pårørende med. De pårørende har også 
støtte i at tale med hinanden.
Alle interesserede er velkomne.
Kontaktperson: Erik Lildholdt, 
e-mail: e@lildholdt.dk
Tilmelding: på telefon 70 20 26 72 eller 
aabenraa@cancer.dk
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Forretningsudvalg
Tonny Clausen, tlf.  29909902, e-mail toc@propa.dk
Børge Munksgaard, tlf. 28359952, e-mail boem@bbsyd.dk
Svend Erik Bodi, tlf. 24641139, e-mail sbodi@outlook.dk

Medicinudvalg
Niels Einer-Jensen, formand, tlf. 66191949, 
e-mail nielseinerjensen@gmail.com
Ole Jensen, tlf. 29800638, e-mail olj@propa.dk
Bo Barfod, tlf. 50306022, e-mail bo.barfod@gmail.com
Leif Otterstrøm, tlf. 40434679, e-mail leif_otterstrom@hotmail.com
Axel Petersen, tlf. 21283197, e-mail axp@propa.dk

Kommunikationsudvalg
Tonny Clausen, tlf. 29909902, e-mail toc@propa.dk
Gitte Blixt, tlf. 33127828, e-mail sekretariat@propa.dk

Patientstøttegruppen
Støttepersonerne i Patientstøttegruppen findes på 
PROPAs hjemmeside – PATIENTSTØTTE

Webmaster
Johnny Ejs, tlf. 28102479, e-mail joe@propa.dk

Medlemskartotek
Alle henvendelser vedrørende medlemsregistrering og 
modtagelse af PROPA NYT til:
Sekretariatet, tlf. 33127828, e-mail sekretariat@propa.dk

Sekretariat
Prostatakræftforeningen PROPA,
Jernbanegade 23 B, 4000 Roskilde
Tlf. 33127828, e-mail sekretariat@propa.dk
Gitte Blixt, landssekretær, tlf. 33127828, e-mail gib@propa.dk
Sekretariatet er åbent hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00

Udvalg m.m.

Landsorganisation
         Landsbestyrelsen
 Landsformand Tonny Clausen Roskilde 29909902 toc@propa.dk Sjælland
 Næstformand Børge Munksgaard Nordborg 28359952   boem@bbsyd.dk Reg.form. Sydjylland
 Best.medlem John Pedersen Smørum 41600947 John.pedersen.store.filer@gmail.com Reg. form. Hovedstaden
 Best.medlem Poul Erik Andersen Næstved 20874391 pea.propa@gmail.com  Reg.form. Sjælland
 Best.medlem Viggo Munck Middelfart 29329319 viggomunck@gmail.com Reg.form. Fyn
 Best.medlem Ole Jensen Thisted 29800638 olj@propa.dk Reg.form. Nordjyll.
 Best.medlem Ole Hansen Aulum 40276862 oleagent@gmail.com Reg.form. Midtjyll.
 Best.medlem Niels Einer-Jensen Odense M 66191949 nielseinerjensen@gmail.com Fyn
 Best.medlem Svend Erik Bodi Bjæverskov 24641139 sbodi@outlook.dk Sjælland
 Best.medlem Eva Mott Nyborg 20447604 eva55mott@gmail.com Fyn
         
 Suppleanter til landsbestyrelsen
                   Hans Jakob Helms  København Ø 53631249 hanshelms@icloud.com Hovedstaden
    Per Thorsen Aarhus 41893288 perthoriha@gmail.com Midtjylland

Regioner og lokalgrupper
Du kan finde PROPAs Regionsbestyrelser og Lokalgrupper med navne, e-mail adresser og telefonnumre 

på vores hjemmeside www.propa.dk under menupunktet ”Om os – Lokalbestyrelser”

PROPA arbejder for at:
    - øge oplysningen om prostatakræft
    - støtte forskning i sygdommen 
Støt dig selv!   Bliv medlem!
Indmeld dig på www.propa.dk 
eller tlf. 33 12 78 28

Vi ses i Prostatakræftforeningen
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Inserat

PROPA har er aktivt Medicinudvalg, hvor 
vi søger og videregiver viden om relevant 
diagnostik, behandling og opfølgning.

Vi forsøger at have kontakt til PROPAs medlemmer, 
ligesom vi indhenter oplysninger hos specialister 
i Danmark. Vi læser en del videnskabelig litteratur. 
På det politiske niveau forsøger vi at bruge vores 
indflydelse på en positiv måde, som sikrer, at ingen 

Nye medlemmer søges
til PROPAs Medicinudvalg

patienter bliver klemt eller glemt. Vi er repræsen-
teret i det kliniske udvalg under Medicinrådet, som 
udfører forpligtende vejledninger for hele Dan-
mark, og i den tværfaglige forsknings-organisation 
for urologer, radiologer, onkologer mm. indenfor 
prostatakræft (Daproca).

Vi mødes ca. 5 timer, ca. 4 gange om året på cen-
trale steder - vi har det hyggeligt og uformelt 
- men vi er grundige og seriøse. Vi har mistet 2 
medlemmer og er i øjeblikket 5 personer. Vi vil ger-
ne være 1-3 medlemmer mere for bedre at kunne 
dække det store område. Du må gerne være læge, 
men det er ikke nødvendigt (det er der ingen af 
os andre, der er). Du skal helst være nysgerrig og i 
stand til at læse videnskabelig og populærvidensk-
abelig litteratur på dansk og engelsk. Medicinud-
valget har en pligt til at informere, så du må gerne 
være interesseret i at formidle viden.

Vi vil meget gerne inspireres af nye tanker, og vil 
derfor opfordre dig til at tænke på, om du vil med-
virke til at påvirke vores prostataverden. Vi hører 
meget gerne fra dig og indbyder dig til et givende 
arbejde med betydning. Du får ingen betaling, 
men dine rejseudgifter bliver dækket iht. PROPAs 
rejseregler.

Kontakt: Niels Einer-Jensen, 40268149 eller 
nielseinerjensen@gmail.com


