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Verksamhetsberättelse för år 2019 

Medlemmar 
Fördelningen vid årsskiftet 2019 - 2020, föregående års siffror med kursiv stil. ”Anhöriga” 
(=familjemedlemmar) räknas de som bor på samma adress som ”Patient” eller ”Stödjande” .

Patienter Anhöriga Stödjande Totalt 

Län utanför regionen 10 8 7 5 12 17 29 30

Blekinge län 37 39 29 28 10 8 76 75

Kronobergs län 51 48 21 18 12 14 84 80

Region Skåne 342 326 177 167 113 112 632 605

Summa 440 421 234 218 147 151 821 790

Årsmötet 
Årsmötet hölls lördagen den 9 mars på Skånes Universitetssjukhus i Lund, med 45 deltagare. Det 
inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. På dagordningens sista punkt 
överlämnades blommor till mötesordföranden Gerhardt Wendt, mötessekreteraren och kassören Lars 
Knutsson, mötessamordnaren och vice ordföranden Malin Hanson, avgående styrelsemedlem Margareta 
Gullberg samt föreningens ordförande Arne Lundblad som tack för utfört arbete. Efter årsmötet 
berättade Stefan Scheding (överläkare, docent mm på hematologen i Lund) bland annat om sin och 
klinikens forskning som började när Stamcellscentrum grundades för 15 år sedan. Han tackade också 
för forskningsstödet som erhållits från Södra.

Styrelsen 
Efter årsmöte och konstituerande sammanträde fick styrelsen följande sammansättning: 
Ordförande och sekreterare Arne Lundblad, vice ordförande Malin Hanson, kassör och webbmaster 
Lars Knutsson.
Övriga ordinarie ledamöter: Anders Johansson, Ingrid Malmgren, Jan Jönsson och Nicholas Lamb.
Suppleanter: Birgitta Anderberg, Lena Johansson och Ingrid Petersson, Tommy Jensen, Ann-
Margret Swärd-Nilsson och Gert Bülov.
Adjungerade till styrelsen blev Ingrid Christiansen och Kristina Persson.
Hedersledamot är Anita Myrkvist.
Revisorer: Bertil Andersson och Ann-Charlotte Israelsson Kraft. Revisorssuppleant Ingemar 
Zentio. 
Valberedning: Margareta Gullberg och Christel Wendt 
Adjungerad ledamot för GD-fonden i styrelsen: överläkare Lars Nilsson. 
Fondföredragande: Arne Lundblad
7 st protokollförda styrelsesammanträden har hållits under året: 14 februari i Lund, 9 mars i Lund, 30 
mars i Lund, 4 maj i Växjö, 2 juni i Landskrona, 24 augusti i Lund samt 23 oktober i Lund.
Avgått ur styrelsen under året har Anders Johansson gjort (16 juni), och Jan Jönsson har tagit Time 
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out (11 april) och avgår senast på nästföljande årsmöte.

Stipendier och Bidrag från föreningen
Forskningsanslag
Inga forskningsanslag har betalats ut under året (föregående år totalt 791 900 kr)

Bidrag till kurser/utbildning.
(Ur fonden Med 4 Lund)
Annika Samuelsson kurs Varberg, 2 000 kr
Martina Andersson konferens Oslo,  6 000 kr
Kristina Redegard, DKMS Symposium i Tübingen, 5 000 kr (ej utbetalt)
(Ur Minnesfonden)
Inger Andersson, MPN dag Stockholm, 1 600 kr
Ellinor Ericsson, ESMO kongress Barcelona, 9 495 kr
Ellinor Wingård, ESMO kongress Barcelona ,6 571 kr
Elin Mähl, kurs Stockholm, 4 925 kr
Patrik Håkansson, kurs Stockholm, 5 000 kr
 
Bidrag för patienters trivsel (RG = riktad gåva)
(Ur föreningens resultat)
Prenumeration på Året Runt till Kristianstad, 1 159 kr.
Prenumeration på Allers till Malmö, 799 kr.
Prenumeration på Illustrerad Vetenskap till Helsingborg, 1 413 kr.
Prenumeration på Hemmets till Hematologen Lund, 1 159 kr.
Prenumeration på Allers till Dagvården Kristianstad, 1 159 kr.
Prenumeration på Allers till Ängelholm, 1 159 kr.
Prenumeration på Hänt i Veckan till Malmö 1 129 kr.
Prenumeration Helsingborgs Dagblad till Helsingborgs Lasarett, 307 kr.
Tidningspaket till Malmö, 2 781 kr.
Avslutningsfika 1 PIL grupp SUS Lund, 1 649 kr.
Avslutningsfika 2 PIL grupp SUS Lund, 1 891 kr.
Till de stora sjukhusens Medicinavdelningar med hematologi, dagvårdsavdelningar och blodcentraler 
samt Onkologen Lund avd 87 har skänkts julgodis/fruktkorgar, vardera max 500 kr, totalt 5 802 kr 
(föregående år 9 558 kr).
Julgåvor har lämnats på respektive sjukhus av både medlemmar, nuvarande och tidigare 
styrelseledamöter. 
Övriga gåvor från föreningen
(Ur föreningens resultat)
Anmälningsavgifter till tävlingen Blodomloppet, totalt 6 660 kr.
(Ur GD-fonden)
Behandlingsstol  till Central Lasarettet i Växjö, Hematologi och Dagvård 14 999 kr.
Bidrag till lunchmöten i Växjö där hematologläkare informerar andra läkare om blodsjukdommar för att
stärka kompetensen, 3 000 kr.
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Gåvor till föreningen
Ett antal gåvor har under året skänkts till föreningens fonder, varav en del riktade till specificerade 
ändamål. Alla kan inte nämnas i verksamhetsberättelsen, och vi tar här upp endast gåvor över 1 000 kr. 
Naturligtvis är alla gåvor lika mycket välkomna även om det rör sig om mindre summor. 
Gåvor
Berit Stenlund Hjärup, har donerat 40 000 kr till Hematologen Lund.
Minnesgåvor vid dödsfall 
Göran Olofsson Malmö, Ingrid Peterson Kristianstad, Bibi Langryd Skanör, Rune Andersson Malmö, Ulla
Johansson Växjö, Jan-Åke Ljungdahl Ängelholm.
Övriga gåvor till fonder 
Se ekonomisk redovisning. 
Insamlingar 
Andra gåvor till Blodsjukas förening kommer från insamlingsbössor, som har varit utplacerade på ICA 
Supermarket i Bjärred och på Hematologen i Lund. Det har varit mycket pengar i bössorna och blivit 
ett fint bidrag till föreningen. Dessutom samlas allt tomglas och burkar in på avd 3, mottagningen och 
avd 4 i Lund och panten från dessa går till föreningen. Från augusti 1999 har Ingrid Christiansen, 
tidigare sjuksköterska på Hematologen i Lund, samlat in pengar från pantburkar/flaskor och bössor om
totalt långt mer än 100 000 kr. 
Årets totala insamling är 8 534 kr. 
Ett stort tack till Ingrid, ICA Supermarket i Bjärred samt till Hematologen, Skånes 
Universitetssjukhus i Lund. 

Sammankomster 
Världscancerdagen den 4 februari 
Världscancerdagen uppmärksammades i Växjö domkyrka, en tradition sedan år 2012. Vi i ”Södra” är en 
av sju föreningar som medverkar. Växjö stift omfattar i stort sett hela Småland och Öland med en 
befolkning på närmare 700 000 i 76 församlingar. 

Stödpersonsåterträff i Lund den 6 mars
”Södra” bedriver sedan ett antal år en stödpersonverksamhet med Kristina Persson som samordnare. I 
år hölls en återträff i Lund för stödpersoner och anhöriga ledd av Kristina Persson och Ingrid 
Malmgren. Nedanstående personer var närvarande Sixten Bergsten, Marita Björkman, Ulla Lundberg, 
Ingmar Ljunggren, Nicholas Lamb, Margareta Bengtsson. Mötet gav tid till utvecklande samtal och alla 
var inspirerade att börja arbeta som stödpersoner i Blodsjukas förening i ”Södra”.

Myelomdagen i Växjö den 4 maj
Föreläsningsdagen om myelom riktade sig till patienter och närstående i regionen och hölls på Elite 
stadshotell i Växjö. Arrangörer var läkemedelsföretaget Takeda i samarbete med ”Södra”. Det var 65 
stycken anmälda men på grund av hastigt påkommet snöväder var det dessvärre några som inte kunde 
komma. Dagens föreläsningar inleddes med en mycket uppskattad föreläsning av en av Växjös 
hematologer, dr Jonas Bjereus. Han gav en grundläggande introduktion till myelom och några av de 
behandlingsalternativ som finns idag. Det blev en hel del frågor från publiken och efteråt var det flera
som påtalade att det var en mycket bra föreläsning, på precis rätt nivå. Efter lunchen var det dags att 
höra några berättelser från livet med myelom. Först delade Börje Eidenskog med sig av sin historia 
som myelomsjuk och därefter var det Katarina Olausson och hennes make Fredrik som berättade. De 
lät oss ta del av hur det kan vara både som patient och närstående när man själv eller ens livskamrat 
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får en cancerdiagnos och de ofta tuffa behandlingar som följer. Som avslutning på dagen pratade 
kontaktsjuksköterskan Ulrika Svalin om vad man som patient med myelom själv kan göra för att 
förbättra sin livskvalitet. Vad man kan tänka på när det gäller omvårdnad, nutrition, fysisk aktivitet 
med mera.

Medlemmar med ET den 22 maj
Fyra förväntansfulla medlemmar som har Essentiell Trombocytos (ET) träffades för ett lunchmöte på 
restaurang Gamla Franska, Saluhallen, Lund. På två timmar hann vi med att diskutera mediciner, 
biverkningar på medicinerna, läkare, mm. Vi tyckte alla att det var mycket intressant och lärorikt.

Utfärd till Ven den 2 juni
Vi var 24 medlemmar som samlades i Landskrona för att ta 10-båten över till denna lilla pärla i 
Öresund. Vädret var perfekt för en ötur och vi kunde inta båtens soldäck både på ut- och hemresa.
I Bäckvikens hamn möttes vi av vår guide som var kunnig och bosatt på ön sen många år. Han tog oss 
först till Tycho Brahe minnena – de arkeologiska resterna av slottet Uraniborg och observatoriet 
Stjärneborg. Dessutom museet och den rekonstruerade renässansträdgården. Vi fick höra flera 
spännande historier om denne vetenskapsman, där guiden hade många unika kunskaper. På Backafallsbyn
intog vi vår goda lunchbuffé och sen blev det besök i St Ibbs gamla kyrka belägen högt uppe på 
Kyrkbacken med vidunderlig utsikt över sundet. Gabriel Jönsson fick inspiration till sin ”Flickan från 
Backafall” här. Efter gedigen guidning av kyrkan avslutade vi Venbesöket på Nämndemansgården, 
numera hembygdsgård, med en rik historia. Alla transporter mellan aktiviteterna skedde med buss.
Innan båtresan tillbaka till Landskrona passade flertalet av oss på att njuta av en Ven-glass i solskenet.

MPN-möte ”Södra” den 13 november
Ett möte med temat Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) kombinerades med ett av Malmögruppens 
höstmöten, se avsnittet om Kontaktverksamheten nedan.

Julbordet lördagen den 30 november, Hurva gästis
Vi hade bokat 79 platser och det kom 73 personer för att äta årets julbord, Ett ypperligt tillfälle att 
lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det är en mycket uppskattad tradition inom Södra. 
Deltagarna, kunde även i år glädjas åt god mat och mycket trevlig stämning med piano-underhållning 
och sång från luciatåg och tomtenissar.
Fem lotterier, som bestod av fina skänkta vinster från medlemmar och företag, gick som vanligt enkelt 
och snabbt att sälja. 

Kontaktverksamheten 
Sjukhuspärmarna
Vi har 24 sjukhuspärmar utdelade och lätt tillgängliga på alla relevanta mottagningar och avdelningar. 
De innehåller information om vår verksamhet, kontaktpersoner, broschyrer mm. 
Minst en kontaktperson finns på varje sjukhus och tillhör i regel ordinarie personal.
Haema
Föreningen prenumererar på tidskriften HÆMA till viss sjukvårdspersonal, medicinklinikerna samt 
patientbiblioteken vid sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen, sammanlagt 38 st.
Malmögruppen
Malmögruppen har haft 6 möten på Dammfrigårdens Servicecentrum under 2019 med olika program, 
huvudsakligen om hälsovård men det har också varit allmänna ämnen. Inbjudningar skickas till 
medlemmar i Malmö med omnejd, och alla hälsas välkomna under temat: Må bra och tänk positivt. 
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Exempel på program som hållits under året är bland annat information av Petter Allvin som är kurator 
på Cancerrehabiliteringsmottagningen om hur den kan vara till hjälp för oss, samt föreläsning av läkare 
Elena Holm om sjukdomarna ET, Polycytemia Vera och Myelofibros. Dessutom alltid givande och 
uppskattade samtal mellan medlemmarna om deras sjukdomar. Antalet deltagare har varit c:a 30 
personer på varje möte. Inbjudningar utgår med Postnord till c:a 100 Malmöbor inför varje termin. 
Många tack till Ingrid Malmgren för en exemplarisk insats med Malmögruppen.

Faktabroschyrer 
Föreningen förfogar över 13 faktabroschyrer om blodsjukdomar, som ges ut av Blodcancerförbundet 
och kan beställas via föreningen. Broschyrerna ger saklig information till patienter på ett enkelt och 
för lekmän helt förståeligt språk. På ett tiotal sidor får man en orientering om sjukdomens karaktär, 
diagnos och behandling. Hundratals broschyrer distribueras varje år (se Ekonomi).
Förbundet ger också ut ett lexikon "Blodcancer A-Ö". Andra utgivningar från Förbundet är "Att få 
cancer",  "SkallePer", och  ”Att vara stödjande”.
 

Ekonomi 
För fullständig information om föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska rapporten, som finns 
tillgänglig på årsmötet. Den kan också rekvireras från kassör Lars Knutsson e-post 
lars.b.knutsson@telia.com. Se sammanfattning nedan. Alla belopp i kr. 

Bland de större inkomsterna märks:
Bidrag landsting:
  Region Kronoberg
   Landstinget Blekinge
   Region Skåne 

12 000
  6 000
66 035

   Summa bidrag 84 035
Intäkter från medlemsavgifter 48 978
Intäkter från lotterier, pins. 
Intäkter från försäljning av broschyrer

  9 022
22 798

Blodcancerförbundet betalar numera ett nettobelopp av medlemsavgifterna till oss. Förbundet har 
behållit 70 kr per patient eller stödjande medlem samt 20 kr för anhöriga medlemmar. Då betalar 
”Södra” inget mer till förbundet utom för extra-nummer/extra-information i Haema. Alla årsavgifter 
från medlemmar som direktbetalar till Södras plusgiro vidarebetalar vi till förbundet (27 st + 13 
anhöriga under 2019).

Fonder
Föreningen har haft förmånen att få disponera ganska betydande summor genom donationer. All 
fördelning av donationspengar till forskning sker i dialog med ett medicinskt "expertråd" för att 
säkerställa ett professionellt urval. Vi stödjer också olika typer av vårdpersonal i deras 
kompetensutveckling med kurser och annan utbildning.
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Fonder i Södras redovisning
Dessa fonder finns på separata bankkonton ägda av Södra.

Behållning 2019-12-31
Föreningens minnesfond, inkomna medel 22 325 
utbetalt 27 592
Gunda Nilssons testamente, utbetalt 0

280 685

70 952
Helén Eliassons fond, avslutad 0
Gunnel Björks fond, avslutad 0
VO Hematologi Forskning, 74 091
VO Hematologi, Avd. 4,  inkomna medel 40000 
utbetalt 8 000

114 997

Per Sjetnes minne, avslutad 0

Fond ägd av föreningen men med separat redovisning och administration   
Arbete pågår med att bilda en stiftelse för att administrera GD-fonden. Redovisning av GD-fonden 
sker på årsmötet. ”Södra” har under året förlängt gravrätten till Georg Danielssons grav med 15 år.  

     Värde 2019-12-31
Georg Danielssons fond               6 408 321 kr (föregående år 5 729 682)

Representation 
Flera av våra medlemmar representerar oss på dialogmöten i RCC Syds nya Patient- och 
Närståenderåd. 
Arne Lundblad har deltagit i dialogmöte med Cancerrådet i Region Kronoberg.
I projektet Skånes nya Digitala Vårdsystem är vi representerade genom Ann-Margret Swärd-Nilsson i 
arbetet med att utveckla  framtidens hälso och sjukvård.
I Regionalt Cancer Centrum (RCC) är vi representerade genom Nicholas Lamb, Gert Bülow och Hans-
Christian Lofthus.
Nick Lamb har varit på Workshop i Lund om Patientsäkerhet för att göra vården medveten om 
patientsynpunkter.
Ann-Margret Swärd-Nilsson har varit på Workshop 13 – 14 maj,  ett möte om vårddokumentation. 
Birgitta Anderberg och Ingrid Malmgren representerar oss i Patientforum i Lund (PIL) på två  
utbildningar för SCT-patienter respektive myelompatienter och deras anhöriga, vardera c:a 2x4 ggr 
per år. Ingrid Malmgren brukar berätta om vår förening och vad vi gör för patienter och sjukhusen 
samt säljer pins och värvar medlemmar. Hon berättar också om Myelom och hur hon själv lever med 
sjukdomen och svarar på alla patienters och närståendes frågor.  
Kristina Persson har varit på MPN-dagen i Stockholm den 27 april som förberedelse för höstens 
temadag i Skåne.
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Uppsökande verksamhet / Information 
Personliga besök
I samband med utdelning av julgåvor har hematologavdelningar inom regionen fått besök av 
representanter för föreningen. 
Informationstavlor
Hematologavdelningar/mottagningar på våra sjukhus, 20 st, har informationstavla om Södra så att fler 
får kännedom och kunskap om föreningen. 
Epost mm
Alla medlemmar med epostadress i vårt medlemsregister får information om intressanta händelser och
sammankomster i sina mailkorgar. Under året har 10 stycken sådana utskick gjorts. Endast de 
viktigaste inbjudningarna skickas med Postnord till dem som inte har epost registrerad.
Haema
Artiklar och information skrivs/bladas in i förbundets tidning Haema, som skickas till alla medlemmar 
som är patienter och stödjande samt till 15 st intressenter (hvudsakligen sjukhusen i regionen).

Hemsidan 
Adressen till ”Södras” hemsida är www.blodcancerforbundet.se/sodra. Hemsidan administreras av 
webbansvarig Lars Knutsson. 
All information av allmänt intresse samt ansökningsblanketter för anslag ur fonderna finns på 
hemsidan. Varje sammankomst annonseras på hemsidans kalender så snart informationen är tillgänglig. 
Är det något som saknas på hemsidan så tag kontakt med styrelsen eller 
lars.b.knutsson@telia.com. 

Arkiv 
Under året har ”Södra” varit med i Skånes Arkivförbund i Lund, och samlat allt arkivmaterial på ett 
strukturerat och säkert sätt. På ”Södras” hemsida finns en lista på allt som är arkiverat. Materialet är 
tillgängligt för forskning och för intresserade efter godkännande av föreningen.

Förbundsfrågor
Arne Lundblad från ”Södra” är ledamot i Blodcancerförbundets styrelse och Blodcancerfonden. 
Vid  årsmötet i Uppsala 17 – 18 maj representerade Arne Lundblad och Lars Knutsson ”Södra”.
Förbundets Kickoff 30 - 31 augusti samt ordförandekonferensen 18 - 19 augusti deltog Arne Lundblad 
på som ledamot i förbundsstyrelsen.
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Slutord 
Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som har gjort 2019 till ett bra verksamhetsår. 
Tillsammans kommer vi att göra även 2020 till ett framgångsrikt år med fler medlemmar och många 
aktiviteter. 

Lund januari 2020

Arne Lundblad
lundblad.arne@telia.com
Ordförande
Fondföredragande
Sekreterare

Malin Hanson
malinhanson@bredband.net
Vice ordförande

Lars Knutsson
lars.b.knutsson@gmail.com
Kassör 
Webbansvarig

Nicholas Lamb
nicklamb55@gmail.com
Styrelseledamot

Ingrid Malmgren
imalmgren14@gmail.com
Styrelseledamot

Birgitta Anderberg
birgitta.anderberg@gmail.com 
Suppleant i styrelsen

Ingrid Petersson
121petersson@gmail.com 
Suppleant i styrelsen

Lena Johansson
hjulstorp1@outlook.com
Suppleant i styrelsen

Gert Bülov
gert.bulov@telia.com
Suppleant i styrelsen

Tommy Jensen
tommy.skanor@outlook.com
Suppleant i styrelsen

Ann-Margret Swärd-Nilsson
a-m.sward-nilsson@telia.com
Suppleant i styrelsen

Anita Myrkvist  
anitamyrkvist1@gmail.com  
Hedersledamot  
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