
Södra en förening i tiden

Så här började det

Den 11 februari 1987 kan ses som Södras inofficiella födelsedag. Då skrev Karl 
Baernert i Vellinge ett brev till de som var medlemmar i RFB och boende i Södra 
sjukvårdsregionen.
RFB =Riksförbundet för blodsjuka hade bildats 1982 och efterhand hade det 
skapats föreningar i regionerna, dock ingen i Södra sjukvårdsregionen.
RFB blev ofta förväxlad med blödarsjukas förening och skiftade därför senare namn 
till Blodcancerförbundet. Södra behöll sitt namn eftersom vi sade att inte alla 
blodsjukdomar var cancer
Kallelsen sändes till ett 30- tal personer. Avsikten med Karl Baernerts brev var att 
bilda en förening inom ovan nämnda område och han kallade till ett möte den 21 
februari i cafeterian på lasarettet i Lund. 17 personer hörsammade kallelsen och vid 
sammanträdet, där Ulf Kihlberg satt ordförande, beslöts att bilda en förening vars 
namn blev Föreningen för blodsjuka i Södra sjukvårdsregionen.

Till ordförande valdes Kurt Berglund, bosatt i Baskemölla, som tillsammans med 4 
andra och en suppleant blev den första styrelsen. Föreningens första sekreterare blev 
Karl Baernert, en idealist och föreningsman som Södra hade stor glädje av.

Redan första arbetsåret hade Södra fart på verksamheten. Ur den första 
verksamhetsberättelsen kan vi utläsa att redan i mars var man klar med 
informationsmaterial som placerades ut på olika sjukhus.
I maj 1987 fick Elsie Eriksson, verksam som sjuksköterska i Karlskrona, lärare för 
blivande laboratorieassistenter och en av pionjärerna vad gäller analys av benmärg 



och blodprover, RFBs guldnål. Elsie berättade att hon blev både stolt, glad och 
hedrad över utmärkelsen.

Kontakterna med pressen har alltid varit goda och redan första året var det reportage 
om vår verksamhet både i Sydsvenskan och  Ystads Allehanda. Fler fina reportage 
kom även senare i olika tidningar och i förbundets egen tidning "Häma"
Numera finns det även nytt att läsa på vår hemsida som har kommit till i de senare år.

Den första medlemssammankomsten hölls den 9 september på Östarps gästgivargård 
och föredragshållare var professor Inge Olsson, Lund, en välkänd profil som Södra 
haft mycket goda och täta kontakter med under alla de år som föreningen verkat. 
Redan tidigt hade Södra goda kontakter med Universitetssjukhuset i Lund, avd 4. 
Nästan varje år har det varit någon form av föreläsning eller studiebesök, där våra 
medlemmar efter föreläsningarna fått tillfälle att ställa frågor till sakkunniga från 
sjukhuset. Besöken i Lund har varit mycket uppskattade av Södras medlemmar och 
enligt uppgift även av personalen på avd 4 som alltid ställde upp. Ett evenemang som
personalen på avd 4 ordnade med varje påsk  var ett kafferep i korridoren med 
långbord och med goda tårtor. Mycket uppskattat av patienter och anhöriga och det 
gentog sig i flera år ända tills en personal kom på att det inte var så smart att blockera
korridoren om något akut skulle hända. Då skedde det naturligtvis. Som tur var gick 
det bra men efter den händelsen blev det inte några fler långbord.
Många är de läkare och den sjukvårdspersonal som har stött oss under alla år.
Bl a  kan nämnas Dr Bengt Sallerfors, som också har fått en guldnål, Dr Göran Lilja 
och många, många fler.

Ekonomin är ofta en stötesten för nybildade föreningar. Södras medlemmar har hela 
tiden visat en mycket stor offervilja och otaliga är de gåvor som föreningen fått under
åren. En av eldsjälarna var Anni Håkansson, Simrishamn. Hennes syalster finns nog i 
de flesta av medlemmarnas hem. Till alla medlemssammankomster som julbord, 
årsmöten, och liknande hade Annie med sig alster som hennes flitiga händer 
förfärdigat och som lottades eller auktionerades ut. Föreningens första tusenlapp 
fixade Annie. Till årsmötet 1988 på St. Gertruds i Malmö hade hon virkat en stor duk 
plus lite andra saker som var vinster i ett lotteri, 100 lotter à 10 kr st = 1000 kr
Annie hade ett av de lägsta numren på sitt medlemsbevis. Mitt (Ingrids)första möte 
med Annie var på lasarettet i Simrishamn där jag skulle gå en del av min utbildning 
och där Annie jobbade som sjukvårdsbiträde. Omtyckt av alla för sin goda vård. 
Senare ordnade hon med att jag kom med i styrelsen några år senare.

När 1987 var till ända hade föreningen 66 medlemmar som under 1988 ökade till 
107. Det har hela tiden gått framåt och vid årskiftet 2016-2017 var vi 604 
medlemmar. Södra kan glädjas åt att vara den största regionala föreningen inom 
Riksförbundet.

En tradition som startade redan 1988 var intagande av julbord och många 
gästgivargårdar och andra näringsställen har besökts under åren. Detta har uppskattats



mycket av medlemmarna, trots att det blivit lite väl många kalorier som bjudits. 
Utfärderna har varit många och lärorika, alla präglade av ett gott humör och trevlig 
samvaro med tillfälle att prata med andra om sin sjukdom om man nu ville det.

Föreningens första ordförande Kurt Berglund var så länge krafterna stod honom bi en
verklig eldsjäl som alltid såg till föreningens bästa och ständigt drev föreningen 
framåt. Vi har haft många eldsjälar genom åren. Annie var en av dem. Helge 
Mårtensson som har skrivet en del av denna historia om föreningen är en av dom. 
Han var ordförande i flera år. Allas vår Ingalill Perserot som berikade livet för 
patienter och anhöriga med besök på lasarettet, med kakor till personal och patienter, 
värvade nya medlemmar och blev ett år vald till årets medmänniska i 
Falsterbo/Skanör. En sann medmänniska trots sin egen svåra sjukdom. Vår kassör 
Anita Myrkvist är ännu en som verkligen har jobbat enormt mycket med sitt 
"kassörsskap" och allt annat inom föreningen. Det finns många flera som har varit 
och är eldsjälar. Svårt att nämna alla.

En stor donation från Georg Danielsson har gjort det möjligt att bidra till forskningen 
om blodsjukdomar. GD fonden delar ut pengar till denna forskning och fonden 
administreras av Föreningen.Vi ärar hans minne varje år med blommor på hans grav i
Småland

Allt förändras, så även en patientförening, men andan från pionjärarna lever kvar. 
Någon expedition har vi inte utan allt föreningsarbete sker hemifrån. Styrelsemöten 
har vi i regel på sjukhuset i Lund, som välvilligt ställer upp med lokal, eller på andra 
sjukhus om tillfälle ges. Vi omfattar tre län Skånes, Blekinges och Kronobergs län  
Det finns mycket mer att berätta om föreningen men lagom är bäst.

Ett stort TACK till alla 
som under åren stöttat Södra



Bild 1 : Ingalill Perserot överlämnar frukt och julgodis korg till Blodcentralen, Lund
Bild 2 : Bössinsamling  ICA, Bjärred
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