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Blodsjukas f6rening i
Sddra sjukv6rdsregionen

Verksomhetsberrittelse filr 61 ?:O2O

iiedlemmor
Fdrdelningen vid irsskiftet 2O2O-O1-O1, fdregdende 6rs siffror med kursiv stil. "Anh6rigo"
(=familjenredlemmar) riiknas de son bor pE samno cdress som "Pctient" eller "5t6djcnde" .

Potienter Anhdrigo

75
29 28

Stddjonde Totolt

17 29

876
t2

10

Lcin utanfor regionen 10

Blekinge lcin 37

Kronobergs ldn 51

Region Skdne 342

Summo 444

I
39

48

s26

421

Kvinno165 0 0 0
Mon l4l 0 0 t
Hen ?4 0 0 0

21 18 t2

177 167 113

234 218 t47

14 84

112 632

151 821

3A

75

80

6CI5

790

Antof medlemnq? 2A2O-t2-31: Blekinge 74 (76), Kronoberg T7 (84), Sk6ne
618 (632) och dvriga l6n 2t (29) dvs totolt 79O (82t).

AldersfOrdelning: Kcjn * -6 7-t5 t6-25 264A 31-65 66-9A 9F Medel Antol
5 111 151 2 67 434
0 70 n6 067 328
o 0 4 077 28

Hoemo skickos till 586 medlemmor och 2O4 har meddelot att de inte behtiver Hoema.
Antof medlemmor som har e-postadress tir 403 st och 387 har ingen e-postodressl

Arsmritet
Arsmotet htills ldrdogen den 7 mors pd skdnes Universitetssjukhus i Lund, med 33 dehogore. Det
inleddes med en tyst minut for de medlemmar som ovlidit under dret. lyldtesordfdronde vor sittonde
Arne Lundblod och mdtessekreterare vor Ann-Morgret Svdrd-Nilsson. Motet gick plonenligt enligt
dagordningen ton S 13. Vid S 14 val ov fiireningsordfdronde hode volberednin gen inget fdrslog.
Auditoriet tdre.slog "sittonde" som undonbod sig dd det inte fonns forslag pd koss6r, sekreterare och
ledomdter. €xtro drsmo'te skulle h8llos senare under 2020 om kondidater fonns som kassdr mm. Ddrfo'r
togs inie S 15 -21 upp om volov ledomdler, suppleonter. revisorer, valberedning mm. M6tet forisatte
med S 22 ilvrigt med ftjredrog ov Anniko M Kirsch som berb'ttode mycket fcingslonde om sin ovhondling
"Allogen stomcellstronsplantotion ur potienters och syskondonotorers perspektiv". fngrid Christionsen,
Ingrid Molmgren och Kristino Persson utncimndes till hedersmedlemmor for mdnga 6rs orbete i
foreningen. Avg&ende kosso'ren Lors Knutsson ovtackodes med en "Bloddroppe" pins. Blommer utdelades
tiven tiff Anniko M Kisch, vice ordfdronde Malin Honsson, motessekreterare,n och mdtesordfdronde.
Arne Lundblod fortscitter som ordfb'ronde i interim styrelsen.
,4rsmcitesprotokoll mm finns pd vdr hernsido www.blodconcerforbundet.selsodro.
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Blodsjukas forening i
Sddra sjukv6rdsreg ionen

Styrelsen
Efter drsmdte bestdr interim styrelsen av fdljonde:
Ordfdrande och sekreterore Arne Lundblod somt vice ordfdronde tlAalin Honson.
Ovrigo ordinoria ledomo-ter: Iryrid Alolngren och Nicholos lamb.
Suppleonter: Ann-rtiorgret Swdrd-Nilsson, Ingrid Pefersson och Leno Johonsson.
6ert B0fow avled ?O?O-05-15.
Adjungerode till styrelsen hor vorit frErid Christionsen och webbmoster Lors Knutsson.

Hedersladonot dr Anito iliyrkvist.
Revisorer: Bertil Andersson och Ann-Chorlotte Israelsson Kroft. Revisorssuppleant Ingemar
Zentio.
Volbaredning: Styrelsen.
Adjungerad ledomot fdr GD-fonden i styrelsen: overl<ikare Lars Nilsson.
Fondfdredrogonde for 6D-fonden: Arne hndblod

Fyro protokollfordo styrelsesommontrdden hor hdllits under dret: 11 jonuori i Lund, 15 februori i Lund,
7 mors i Lund och 18 december digitolt vic Zoom.

Stipendier och Bidrog frin fdreningen
Forskningsonslog
Tnga forskningsanslag har betalats ut under 61 2019 och 2020 {Er 2015 delade vi ut totalt 791 900 kr)

Bidrog till kurser/utbildning.
(Ur fonden lAed 4 Lund)
Temqkurs till Hemotologens personol i Lund, 25 000 kr.
Bidrag till "The Nordic Blood ond Morrow Tronsplant Nurses Forum" I Oslo for
Sofie Blomberg, Lund, 8 000 kr och
Mofin Mertz Sjiigren, Lund,8 000 kr.
(Ur lilinnesfonden)
Bidrog till uppdrogsutbildning i Hemotologi i Gtiteborg fclr Julio Striim och Josefine
Andersson, V<ixjii, 10 000 kr.

Bidrog fdr potienters trivsel
(Ur lAinnesfonden)
TV-opporot till Med kliniken HEi,lA dcgvdrd Kristisnstod. 10 000 kr.
(Ur foreningens resultot)
Trciningscykel till Hemotologimottogningen i Korlskrono, 7 000 kr.
Prenumerotion pd Allos till Molmo, 4O9 kr.
Prenumerotion p6 lret Runt till Kristiqnstod, L t99 kr.
Prenumerqtion Helsingborgs Dogblcd till Hemotologimottogningen iHelsingborg,4764kr.
Prenumerotion pd lllustrerqd Vetenskop till HemotologimottcAningen i Helsingborg, 1 586 kr.
Prenumerotion pd Hemmets till Hemctologen Lund, L t99 kr.
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Prenumerotion p6 Hemmets Journaltill Hemotologimottogningen i Helsingborg,l 363 kr.

Prenumerotion pd Allqs till Hematologimottogningen i l{olm6, t t99 kr.
Tidningspoket till Hemotologimottcaningen i i!tolm6,3 040 kr.

Prenumerotion p& Allers till Angelholm, 1 199 kr.
Prenumerotion pd Hcint i Veckon till Molrno t t?9 kr.
Till sjukhusens Medicinovdelningor med herrotologi, dogvdrdsovdelningor och blodcentraler

sqmt Onkologen Lund ovd 87 hor skdnkts jul-(olt p6sk-) godis/fruktkorgor vqrdero mox 500

kr, totqlt 10 895 (fdreg8ende 61 5 802 kr).

Julgdvor hor lcimnats pd respektive sjukhus av b8de rnedlemmor, nuvorcnde och tidigore

styrelseledomdter.

6wigo givor frin fdreningen
(Ur fb'reningens resultot)
fnga Anmiilningsavgif ter till ttivlingen Blodomloppet, under ?AZA.

(Ur Georg Donielssons fond, 6D-fonden)
Inga utbetolningor fr8n 6D-fonden fdrutom grovskdtsel och revisionskostnod.

G&vor till f6reningen
Ett antol gdvor hor under 6ret skdnkts till fdreningens fonder, vorav en del riktsde iill specificerade

iindomdl. Alla kon inte ncimnas i verkscmhetsberdttelsen, och vi tor hdr upp endost g8vor 6ver 1000 kr.

Noturligtvis dr ollo gdvor liko mycket vdlkomna dven om det rb'r sig om mindre summor.

Totoft hor 96vor mottogits till ett belopp av 75 O?7 kr
G&vor
Ingc b'ver 1000 kr.
liinnesg8vor vid dddsfall
Nomn pd de som hedrots med minnesgdvor Bengf Ohlsson Hovby, Bdrje Eidenskog Vdxj6, 6ert Bi.ilow

Arild,66ron Nilsson Hcirjo, Jon 6yllin Varberg, Kenneth Larsson Ronneby, Kjell Sunesson Angelholm,

Lars Huftman Vcix.16, Svrzs Andersson Vdxj6, Thomos grcndin Kristianstad och Tore Abrahomsson

Hogon<is.

Owigo givor till fonder
Se ekonomisk redovisning.
Insomlingor
Andro 96vor till Blodsjukos forening kommer frdn insomlingsbossor, som hor vorit utploceradepSrce
Supermorket i Bj<irred och pd Hemotologen i Lund. Det hor vorit mycket pengor i btissorno och blivit
eti fint bidrog till ftireningen. Dessutom somlas ollf tomglas och burkqr in pd ovd 3, rnottogningen och

avd 4 i Lund och pcnten frdn dessa gdr till f6reningen. Frdn augusti 1999 hor fngrid Christionsan,

tidigare sjukskotersko pd Hemotologen i Lund, ssmlat in pengor frdn pantburkar/floskor och btissor om

totolt l6n9t mer dn l0O 000 kr.
Arets totofo insornling 6r tl ?73 kr.
Ett stort tock till Ingrid Christicnsen, fCA Supermorkef i Bj6'rred samt till Hemotologen, Skdnes

Universitetssjukhus i Lund.

'"-,#rvffi
l,,r/i'.&



Blodsjukas ffrening i
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Sommonkomster
Viirfdsconcerdogen den 4 februori 2O?A.

V<irldsconcerdagen uppmrirkscmmodes som wonligt i Vdxjd domkyrka, en tradition sedan &r ?Qt?. Vi i
"Sodro" cir en ov sju foreningor som medverkor. Vdxj6'stift omfqttor i stort sett helo SmSlond och
Olond med en befolkning pd ncirmcre 700 000 i 171forsomlingor.

St6dpersonsverksonhet.
"Sddro" bedriver sedon ett ontol 6r en stodpersonverksomhet med Nicholos Lomb som somordnore
efter Kristino Persson som drogit sig tillboko. I3r hor ov Corono skcil inga sammonkomster hdllits.

ttAyelomdog i VdxJ6

En myelom dog hor anordnots i Va'xjij i maj rndnod under 2Ot5, ?076 , 2Qt7 , ?OtA och 2019.
Foralcisningsdogen riktode sig till potientar och ncirstdende i regionen och holls pd Elite stodshotell i
Vdxj6. Deltogore kom frdn hela sodro Sverigefrdn Stockholm i norr, Srnygehuk i sdder och Goteborg i

vcister. Awangcirer vor lcikemedelsfdretag i somarbete ned "Sodro". Tyvdrr blir det ingo fler dogor.

Uffiirder
N6gro utfi'rder hor inte vorif oktuella eller genomforbcra med hansyn till pondemi resfriktionerno.

Julbordet.
Vdrt troditionello julbord kunde vi i 6r inte genomforo pgo pandemi restriktionerno. Vi hoppas ott vi till
ncisto 6r kon ho ett julbord p,6 n6got skdnskt g<istgiveri. Det cir en myckef uppskottad trodition inom

Sodro.

Kontoktverksomheten
SJukhuspdr"marno .

Vi har 24 sjukhusp<irmor utdelode och latt tillgcingligo pd ollo relevonto mottogningor och ovdelningor.
De inneh8ller informotion om vdr verksomhet, kontoktpersoner, broschyrer mm.

Minst en kontaktperson finns pd varje sjukhus och tillhur irqel ordinqrie personal.
Ingrid Christionsen hdller i detta sedon mdngo mdngo dr.
Hqenro

Fdreningen prenuhereror pE tidskr;ftenHI€.MA till viss sjukvdrdspersonal, medicinklinikerna somt
patientbibliofeken vid sjukhusen i Scjdro sjukvdrdsregionen, sommonlogt 38 st.
rlloln6gnuppen
Molmdgruppen hEr inte hoft ndgot mdte pd Dommfrigdrdens Servicecentrum i Mclm6 under 202A.
Inbjudningor skickcs till ca 100 medlemmor i lVlolrnd rned omnejd, och ollo hdlsos vcilkomna under ternot:
Md bro och tank positivt. Dessutom olltid givonde och uppskattode somtal mellon medlemmsrno om

deros sjukdomar. Antalet deltagare hor vorit c:o 30 personer pd varje mote.
Mdngo tock till Ingrid lulolmgren fdr en exemplorisk insots med Molmogruppen.

Faktobroschyrer
Fdreningen farfoEar 6ver 13 fcktabroschyrer om blodsjukdomor, som ges ut ov Blodconcerforbundet
och kon bestcillos viafdreningen. Broschy?errnge? soklig informotion tillpotienter pd ett enkelt och
for lekman helt forstdaligt sprdk. P6 ett tiotol sidor fdr mon en orientering om sjukdomens koroktcir,
diognos och behandling. Hundrctals broschyrer distribueras vorje €r (se Ekonorni).
Fo'rbundet ger ocksd ut etf lexikon "Blodconcer A-6". Andro ufgivningor frdn Fdrbundet <ir "Att fd
cancef", "Skolle Per" och "Att vcrc st6'djonde".
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Blodsjukas fdrening i
S0dra sjukv6rdsregionen

Ekonomi
For fullstandig inforrnotion om foreningens ekonomi hdnvisos till den ekonomisko ropporten, som finns
tif fgdngf ig pd drsrncitet. Den kon ocksd rekvireros frdn foreningen. Se sommonfottning nedon. Allo
belopp i kr.

Blond da stdrre inkomsterno mdrks:

Bidrog londstitg:
Region Kronoberg
Londstinget Blekinge
Region Skine
Summo bidrog

Intdkter frdn nredlemsovgifter
Xntiikter fr6n lofterier, pins.
Infdkter frin fdrs6lJning ov broschyrer

10 000
6 000

83 950
99 950
64 825

o
13 004

336 411

Blodcancerfdrbundei betolor numers ett nettobelopp av medlernsovgifterno till oss. Forbundet hor
beh6f lit 7O kr per patient eller stddjande medlem samt 20 kr f6r onhtirigo medlemmar. Dd betolor
"Sodro" inget mer till firrbundet utom fdr axtro-nummer/extra-informotion i Hoemo. De drsovgifter
frdn medlehmor som direkt betolor till 56'dras plusgiro vidore betolar vi tillfdrbundet.

Fonder
Foreningen hor hoft formdnen att fd disponero gonsko betydonde summor genom donotioner. All
fordelning ov donotionspengor till forskning sker i diolog med ett medicinskt "expertrdd" for ott
sdkerstcillo eft professionellt urval. Vi stddjer ocksd olika typer av vdrdpersonol i deros
kompetensutveckling med kurser och cnnan utbildning.

Fonder i S6'dros redovisning
Desso fonder finns pE s€pdrdio bankkonton dgda cv Sddro.

Beh6lfning 2O?O-t2-3t
Fdrenirgens minnesfond, inkomna medel 75 O?7,

utbetolt e0 000
6unda Nilssons testonente, utbetolt O 70 95?
VO Hemotologi Forsknirg, 74 O9t
VO Hemotologi, Avd. 4, inkomno medel 0, utbetolt tl4 997
41 000

Fond dgd ov fdreningen men med separat redovisning och administration
Arbete p6gdr med ott bildo en stiftelse fdr ott odministrera Georg Donielssons fond, 6D-fonden.
Redovisning ov 6D-fonden sker pd drsmdtet.

6eorg Dsnielssons fond
Vtirde 2O2O-t2-3t

6 8OZ 181 kr (foregdende 61 6 408 321)
Under€ren 1993 -2Ot6 hor 58 forskare i Sddro sjukvdrdsregionen fdtt 5 65? 000 kr.
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Blodsjukas fOrening i
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Representotion
Arne Lundblod dr vdr representont i Blodconcerfb'rbundet, Blodconcerfonden, Cdncerrddet i P,egion

Kronoberg, Potient och FunktionsvariationsrEdet i Region Kronoberg, Vdrldsconcerdagenoch ldi-&
KunskapsCentrum Kronoberg.
f projektet Skdnes'nya Digitala VErdsystem rir vi represenlerade genom Ann-Margrel Swdrd-Nilsson i

orbetet med ott utvecklo fromtidens hdlso- och sjukvdrd.
T Regionalt. Cancer Centrun (RCC) Syds Patient- och no'rstdenderdd 6r vi representerode genom

Nicholcs Larnb och Hons-Christion Lofthus.
Ingnid Mofmgren repr*enteror oss i Patientforun i Lund (PLL)

Uppsiikonde verksornhet / Informotion
Personligc bes6k
I sambond med utdelning av julgdvor vid luciotid hor v8ro hematologovdelningar och blodcentroler inom
re.gionen fAff besdk av rep??.serrtonter t6r fdrexingu.
Infonnationstcvlor
Hemotologovdelningar/mottagnlngor pd vdro sjukhus, 20 st. har informotionstovla om 56dro sd ott f ler
fdr kdnnedom och kunskop om foreningen.
Epost nn
Allo medlemmor med eposiodress i vdrf medlemsregister fdr information om infrassonto h<indelser och
sommankomster i sina moilkorgar. Under 6ret har 10 stycken sddono utskick gjorts. Dessutom f&r de
forbundets mdnadsbrev mm. Endast de viktigoste inbjudningorno skickos med Postnord till dem som
inte hor epost registrerad.
Hoemo
Artiklor och information skrivs in i fdrbundets tidning Hoema, som skickos till ollo medlemmor som cir
pofienter och stddjonde somt till 15 st intressenfer (huvudsakligen sjukhusen i regionen).

Hemsidon
Adressen till "S6dros" hemsida rir www.blodcancerforbundet.selsodro. Hernsidan administrerds ov
webbonsvarig Lors Knutsson.
All informotion ov cllmcint intresse somt onsdkningsblonketter f6'r onslag ur fonderno finns pd

hemsidon. Vorje sommonkomst annonseros pd hemsidcns kolender sd snart informotionen dr tillgcinglig.
Ar det nSgof som soknos pd hemsidon sd tog kontokt med styrelsen eller
lsrs.b. knutsson@tel io.com.

Arkiv
Under 6ret har "56dro" vorit med i Skdnes Arkivfi'rbund i Lund, och samlat allt crkivmcteriol pd ett
strukturerot och sdkert sdtt. PA "Sddras" hemsido finns en listo pd ollt som cir orkiverot. fuloteriolet <ir

tillgcingligt fdr forskning och fdr intresserode efter godkannande ov fiireningen.

Ftirbundsfr8gor
Arne Lundblad frdn "S6'dm" dr ledomot i Blodconcerforbundets styrelse och Blodconcerfonden.
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Slutord
Ett stort tock tillallo engogerode medlemmor som gjort ?Q?A till ett bro verksomhetsdr trots ott vi
inte kunnot tr<iffos fysiskt sedon drsmo'tet pgo av Covid-l9. Vi hor hoft kontokt vio moil, telefon och
Zoom. Ncir restriktionerno slcipper och vi k6'nner oss sdkro sd stdr vi kloro f6r ott tillsommons att goro
2021 tif l ett 6r med fleraoktiviteter.

Vdxjit ?O?L-A?-fl

fu"*W l/&#.,*ts.t
Motin Horls6n
Vice ordforonde

Arne Lundblod
Ordf6ronde,
6D-f onden och sekret erare

//k h^-/,
Lors Knutsson

Ekonomi och webbmosfer

\ot*k,fuS
Ledornot

frWlilUalbryr
!6iia Mahsren /

-Yqid.Ws*u.*
IngriH Petersson
Suppleant Suppleont.
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