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Hvad kan PROPA byde ind med?
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Prostatakræftforeningen PROPA

arbejder for…..

• At udbrede viden og information om sygdommen

• At sikre ensartede behandlingsmuligheder af høj standard over hele landet

• At fjerne tabuer i forbindelse med sygdommen og i stedet støtte 
kommunikationen mellem patienter ved at oprette lokalforeninger og 
personlige netværk overalt i landet

• At bruge den samlede viden om og erfaring med alle aspekter af sygdommen 
og dens behandling, til at påvirke politikere, myndigheder, læger og øvrige 
behandlere til at forbedre vilkårene for patienter og deres pårørende
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Nyttige værktøjer
til prostatakræftramte og pårørende

Find værktøjskassen her:   
https://propa.dk/2021/02/16/propas-vaerktoejskasse/

https://propa.dk/2021/02/16/propas-vaerktoejskasse/
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# PROSTATAGUIDEN

Find ProstataGuiden her:  
https://prostataguide.dk/

https://prostataguide.dk/
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# GUIDEN OM AVANCERET PROSTATAKRÆFT

Find Guiden her:  
http://www.niudafti.dk/

http://www.niudafti.dk/
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# INFORMATIONSFILM

6 informationsfilm om prostatakræft

Filmene er lavet med faglig støtte fra Peter Iversen, Klinisk 

Professor Emeritus, tidl. Urologisk Klinik, Rigshospitalet; 

Lisa Sengeløv, Ledende overlæge, Afd. for Kræftbehandling, 

Herlev Hospital og Julie Midtgaard, Psykolog, Seniorforsker, 

Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig 

Forskning.

Find informationsfilmene her: 
https://propa.dk/informationsfilm-arkiv/

https://propa.dk/informationsfilm-arkiv/
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# VIDEOSEMINARER

Find videoseminarerne her : 
https://propa.dk/videoseminar/

https://propa.dk/2020/08/31/videoseminar/
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# PODCASTS

Find podcasts her: 
https://propa.dk/podcast/

https://propa.dk/podcast/


www.propa.dk

# PATIENTSTØTTE / HOTLINE

Find Patientstøttegruppen her: 
https://propa.dk/stoettepersoner/

https://propa.dk/stoettepersoner/
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# ÅBEN FACEBOOK SIDE

Find facebook siden her: 
https://www.facebook.com/propa.dk

https://www.facebook.com/propa.dk
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# LUKKET FACEBOOK SIDE

• Kun for mænd

• Kun for PROPA 
medlemmer
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# ARTIKELSAMLING

Find artikelsamlingen  her: 
https://propa.dk/artikelsamling/
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# BROCHURER

Find brochurerne her: 
https://propa.dk/brochurer/
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PROPA Cartoons kampagne
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Cartoon

postkort
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Cartoon udstilling

Ønsker I PROPAs udstilling på jeres sygehus –
kontakt os på sekretariat@propa.dk

mailto:sekretariat@propa.dk
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Temadag om 

Prostatakræft 

på din afdeling

Læs hele artiklen fra PROPA Nyt her

Interesseret i tilsvarende arrangement, send 

os en mail på sekretariat@propa.dk

https://propa.dk/wp-content/uploads/2021/10/Temadag-Vejle-PN1-19-s..pdf
mailto:sekretariat@propa.dk
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Nye PROPA værktøjer 

hører du om på Facebook

Find vores facebook side her:
facebook.com/propa.dk

https://www.facebook.com/propa.dk
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PROPA skal blive bedre 

til at hjælpe jer….

Idéer?                       Spørgsmål?                    Ønsker?

Skriv til Landsformand Tonny Clausen på 
formand@propa.dk 

mailto:formand@propa.dk
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Reklameindslag…

Teaterforestillingen ‘En lille smule ubehag’ 

kommer på landsturné i 2023.
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Bag om forestillingen

https://www.youtube.com/watch?v=whPXqbEZpHs
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Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=t_M3Emc4st4&t=8s
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