
2021-03-04

Verksamhetsplan 2021 för SÖDRA

Södras syfte är att främja de blodsjukas intressen beträffande 
behandling, vård, social trygghet och rehabilitering. 
Södra företräder och tillvaratar också de blodsjukas intressen 
gentemot politiker, myndigheter och organisationer.
 Aktuell information kommer medlemmarna tillhanda genom förbundstidningen 

HÆMA, föreningens hemsida, e-post till de som har och övriga med post.
 På Södras hemsida www.blodcancerforbundet.se/sodra kan man hitta all 

information om föreningen. 
 Kontaktsjuksköterskorna på sjukhusen utgör en viktig grupp för att sprida 

information om vår patientförening och fungerar som en länk mellan styrelse 
och patienter. 

 Vi får gåvor till vår Minnesfond. Allt – inga som helst administrativa kostnader 
avgår - delas ut till sjukhusen och som stipendium vid utbildning, vid önskemål 
även till forskning. 

 Föreningen disponerar summor i olika fonder från donationer. Dessa används 
för bidrag till FoU om blodsjukdomar i enlighet med gåvobrev etc men alltid i 
samråd med ett medicinskt expertråd.

 Södra ska verka för ett ökat medlemsantal. Genom att medlemmarna och 
sjukhuspersonal berättar om vår förening bidrar vi alla till att få fler patienter
och anhöriga som medlemmar.

 Verka för utökade utbildningar för patienter och närstående.             

 Medverka i andra möten som vi bjuds in till i regionen. 

 Att hålla lokalgrupper aktiva med ett ökat antal deltagare prioriteras och som 
vi stöder. Malmögruppen är ett fint exempel. G- och K- grupper hoppas vi på. 

 Styrelsemöte har hållits i huvudsak i Lund men att hålla möten ute i regionen 
uppskattas och vi lär samtidigt känna personal på de olika sjukhusen.

 Regionalt Cancercentrum, RCC, ska vi vara representerade i.
 Världscancerdagen i Växjö domkyrka den 2 februari 2021 är vi medarrangör i. 
 Anordna Myelomdag/Lymfomdag.
 Anordna  MPN-dag i Lund.
 Studiedag Växjödag/Temakväll ska anordnas.
 En stödpersonsträff kommer att hållas för att utveckla verksamheten.
 Minst en utflykt och andra möten ska arrangeras under året för att öka den 

sociala gemenskapen mellan patienter och anhöriga.
 Julbordet har blivit en uppskattad tradition och anordnas även det här året. 

Styrelsen i Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen


