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Verksamhetsberättelse – verksamhetsåret 2021 
 
Blodcancerföreningen Västsverige är en ideell organisation, medlem i Blodcancerförbundet. Vår 
verksamhet är att organisera patienter med en blodsjukdom och skapa förutsättningar inom vården. Vi 
skall genomföra medlemsaktiviteter i form av föreläsningar samt gemensamma arrangemang. 
 
Blodcancerföreningen Västsverige – en aktiv förening för blodcancerpatienter och dess anhöriga!  
 

Aktiviteter och föreläsningar 
Vi har även under detta år haft stora bekymmer i vår vanliga verksamhet på grund av de rådande 
restriktioner och hälsorisker som Covid-19 pandemin har medfört. En del av våra aktiviteter har vi därför 
genomfört på ett digitalt sätt. Ibland med bra hjälp av Blodcancerförbundet.  
 
Våra medlemsträffar blev inställda dem med. Men vi hittade andra lösningar. Vi bjöd in till en Zoom-
föreläsning där Koncernkontoret VGR, som har ett regionalt samordnaransvar för 1177.se och dess 
invånartjänster, presenterade 1177.se generellt och e-tjänster på 1177.se i synnerhet. Det blev mycket 
information om vad man kan göra på 1177.se, t ex om hur man kommer åt patientjournalen.  
Och vi hann vara med på ett antal digitala föreläsningen som Blodcancerförbundet anordnade.  
 
Men…under hösten hävdes en del restriktioner som gjorde att vi kunde genomföra 2 välbesökta 
julluncher. Ca 70 personer deltog vid 2 tillfällen i slutet på november. Vi hade god mat och trevligt 
umgänge. Strax efter dessa luncher återgick Regionen till skarpare restriktioner igen. Vi hade riktigt tur! 
 
 
Inför påsk, Allhelgon (eller Halloween) och Jul har vi även i år gästat de största hematologi-avdelningar 
och mottagningar i Alingsås, Borås, Kungälv, Kungsbacka, Göteborg och Uddevalla med att överlämna 
korgar med påsk- respektive julgodis. Vi har haft ständigt kontakt med dessa avdelningar och ser att detta 
är ett bra sätt att göra föreningen känd.  
Vid ett tillfälle har vi sponsrat inköp av nya blommor och krukväxter på SU:s hematologiavdelning. Vi har 
även sponsrat Hematologiavdelning på SÄS i Borås med en Corona-säker picknic och en liten godsak som 
de kunde erbjuda patienterna vid frukosten.  
Inför jul har vi sponsrat personalfrämjande åtgärdar på olika Hematologiavdelningar, som ett tack för 
deras stöd och insatser. 
Det är små men viktiga initiativ. Vi välkomnar tipps från medlemmar om sådana behov hos de olika 
hematologiavdelningar och mottagningar. 
 
 

Ekonomi och Administration 
Vår förening lever på medlemsavgifter från medlemmarna, minnesgåvor och bidrag från regionen. 
Gällande föreningens ekonomi räcker det att säga att den är god, samt att jag hänvisar till den 
ekonomiska berättelsen.  
 
I år har vi inte bidragit till vårdpersonalens fortbildning eftersom ansökningar enbart gick till 
Blodcancerfonden. Styrelsen har skaffat en ny broschyr som kommer att finnas på sjukhusen.  
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Styrelse 
Styrelsen består sedan Årsmötet 2021 av följande personer:  
 
Ronald van Veen - ordförande    vald på 1 år fram till 2022 
Ulrika Hallgren - Sekreterare      vald på 2 år fram till 2022 
Kågan Karlsson - Kassör     vald på 2 år fram till 2023  
Malin Edvardsson - Medlemsansvarig   vald på 2 år fram till 2023 
Eva-Christine Stenberg - ordinarie ledamot   vald på 2 år fram till 2022 
Mikael Boberg – Webbansvarig   vald på 2 år fram till 2022 
Ulf Karlsson (Suppleant)     vald på 1 år fram till 2022 
Susan Hansson (Suppleant)     vald på 1 år fram till 2022 
 

Revisorer 
Britt-Marie Andréasson    vald på 1 år fram till 2022 
Björn Edvardsson     vald på 1 år fram till 2022 
 

Revisorssuppleant 
Vakant      -- 

 

Valberedning 
Någon valberedning gick inte att få fram så styrelsen har haft detta uppdrag under året. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har vi haft 5 möten, via Skype, samt haft mycket kontakt mellan möten via mail och telefon. 
Mötena har varit fyllda med bra ämnen, där vi har försökt att hålla vår verksamhet aktiv under detta år.  

 

Slutord 
Jag vill tacka föreningsmedlemmar för tålamodet, förtroendet och deltagandet i våra aktiviteter samt 
styrelsen för det fina samarbetet vi har haft. Utan dem hade det inte blivit så mycket! 
 
Ronald van Veen 
Ordförande Blodcancerföreningen Västsverige 


