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POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

 

Föreningen har i enlighet med sina stadgar alltjämt fortsatt bekämpa cancersjukdomar inom sitt 

verksamhetsområde i landskapen Österbotten, Syd-Österbotten och Mellersta Österbotten. 

Föreningens 59:e verksamhetsår utmärktes av patientarbete, ekonomisk balans samt fortsatt 

kvalitetsutveckling av verksamheten. Det var ett år av förändringar. Rådgivningsverksamheten har genom 

nyanställning fått ökade resurser, nationella koncept har tagits i bruk inom stödpersonsverksamheten, och 

man har deltagit aktivt i Cancerorganisationernas strategiarbete.  

Föreningen publicerade ett informationsblad för att förbättra informationen för cancerpatienter. 

Informationsbladet utgavs två gånger under året, en gång i början av året och en gång på hösten. Genom 

att effektivisera informationsspridningen och genom att utnyttja elektroniska kanaler (www, e-post, 

Facebook) vill föreningen också underlätta vårdinstansers och övriga samarbetspartners möjligheter att 

sprida aktuell information om föreningen. Som ny elektronisk kanal testades s.k. Info-TV på Seinäjoki 

Centralsjukhus med goda resultat.  

Under verksamhetsåret fick föreningen åter olika donationer. Tack vare av dessa donationer har 

föreningens ekonomi varit stabil. Kommunernas och samkommunernas roll som finansiärer för den 

palliativa vården har också ökat: kommunerna finansierar 25-75% av nämnda verksamhet, beroende på 

område. Nyarrangemang kring förvaltningen av investeringstillgångar samt god avkastning på placeringar 

har bidragit till att stabilisera föreningens ekonomi. Övriga betydande finansiärer är Cancerstiftelsen 

(rådgivningsverksamhet) och RAY (palliativ vård och rehabilitering). 

Räkenskapsperiodens resultat visar på ett överskott på 1.160,71 euro (år 2014 var överskottet 74.103,21 

euro). Slutsumman för balansräkningen var 2.550.068,69 euro (2014: 2.367.129,72 €). Förlusten från 

föregående räkenskapsår är -19,853,48 € (2014:-93 956,69 euro).  

Det preventiva arbetet mot cancersjukdomar är viktigt, och därför arrangerades det många olika 

allmänna evenemang inom verksamhetsområdet.  

Ett flertal skol- företags- och studerandegrupper fick höra om tobakens skadeverkningar, samt om övrigt 

preventivt arbete mot cancer. För arbetsplatser har det ordnats flera rökavvänjningskurser. Under år 2015 

fortsatte användandet av rökavvänjningsmetoden ”28-dagar utan”. I dessa kurser deltog sammanlagt 138 

personer. 

Tillfällen för födelsemärkesgranskningar runt om i verksamhetsområdet varit särskilt populära. Också 

självunderökning av brösten har lärts ut under några tillfällen.  I tillfällen för granskning av födelsemärken 

som ordnats av föreningen, deltog under år 2015 sammanlagt 504 personer. 

För tidig diagnosticering av cancer har man även detta år, på uppdrag av kommunerna, gjort 

sållningsundersökningar av gynekologisk cancer. Den verksamheten bedrivs av bolaget Oy Cytlab Ab (FO-

nummer 2223444-9). Bolagets affärsverksamhet såldes i slutet av räkenskapsperioden till 

Uleåborgsföretaget Coronaria Diagnostiikka Oy. 

Cytlabs omsättning för sitt sista verksamma år 2015 sjönk till 354.677,40 €, och resultatet var tack vare 

försäljningen av affärsverksamheten en klar vinst på 66.434,22 € (2014: -4 207,68 euro). Föreningen äger 

hela fortsättningsvis hela aktiekapitalet. Under året undersöktes 17.169 grupp-papa prov (2014: 19.782).  

Inom patientverksamheten har det arrangerats 12 (2014:12) femdagars internatrehabiliteringskurser 

(finansierade av FPA), samt 7 kurser som inhiberades pga. för få deltagare (2014:7). I kurserna deltog 

sammalagt 178 patienter ochanhöriga. Som ansvarig arrangör för samtliga kurser finansierade av FPA 

fungerar föreningens samarbetspartner Härmä Rehabiliteringscenter. Det ordnades också tre 

anpassningsträningskurser finansierade av RAY, en i Härmä Rehabiliteringscenter och en i Vasa skärgård, 
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med temat ”kraft från naturen”. Dessutom ordnades under hösten 2015 den första sk. öppna 

rehabiliteringskursen. 

De lokala cancerpatientklubbarnas antal var vid årets slut 29, varav åtta var svenskspråkiga.  

Under verksamhetsperioden har föreningen stött patientklubbarnas verksamhet på många sätt, speciellt 

gällande deras gemensamma projekt, såsom österbottnisk cancerpatientdag (i Vasa i september), 

utbildningstillfällen för funktionärer, de kristliga dagarna i Kalajoki i maj och de svenskspråkiga klubbarnas 

rekreationsdagar. 

Klubbarnas och avdelningarnas motivationsdagar arrangerades på våren i Härmä rehabiliteringscenter 

(finskspråkig) och på Stundars i Solf (svenskspråkig). De finskspråkiga klubbarnas och avdelningarnas 

samarbetskommitté samlades i februari 2015. Klubbar har också varit väldigt aktiva med att arrangera bl.a. 

månadsmöten, rekreationsresor och utfärder. Ungefär 2000 österbottningar är med i klubbarnas 

verksamhet i området. 

Föreningens palliativa hemvård av cancerpatienter i Korsholm-Vörå, på resultatområdet för Social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad, i Kust-Österbottens K5-område (Korsnäs, Malax, Närpes, Kristinestad, 

Kaskö) samt i Karleby-Kronoby området. Verksamheten finansierades delvis med hjälp av RAYs stöd och 

delvis med kommunernas och cancerföreningens hjälp och de lokala patientklubbarnas insamlade medel.  

Kristerapeuten, psykoterapeut Ulla Korpinen inledde arbetet 4.5. Patientkurator Gunnar Norrlund gick i 

pension i början av april. Föreningens kristerapeut olika patienter sammanlagt 326 gånger (under 8 

månader). Patientkuratorn har ytterligare dragit arbetshandledning på Vasa Centralsjukhus och 

hälsovårdcentraler för personalen.  

De palliativa skötarna har under verksamhetsåret haft sammanlagt 1201 patientbesök (2014: 1227), med 

sammanlagt 201 olika patienter (2014: 337, innehåller också Jakobstadsnejdens patienter). De palliativa 

skötarnas arbete sker i allt tätare samarbete med kommuner och samkommuner. 

Utvecklandet av stödpersonsnätverket fortsatte under verksamhetsperioden med att föreningen ordnade 

såväl finskspråkig som svenskspråkig stödpersonsutbildning i enlighet med Finlands Cancerorganisations 

koncept. Vi har varit en aktiv del i att bygga upp konceptet. Under år 2015 utvidgades 

stödpersonsutbildningen så att man kunde ordna de första utbildningarna för kamratstödgruppsledare. I 

slutet av året hade fyra stödpersoner deltagit i denna utbildning. I stödpersonsnätverket fanns år 2015 

ungefär 70 personer.   

Cancerrådgivning har ordnats på byråerna i Vasa, Karleby, Jakobstad och Seinäjoki. På 

rådgivningsstationerna har man gett information om cancersjukdomar till patienter, anhöriga och 

allmänheten. Diskussionsgrupperna för cancerpatienter har fungerat enligt följande: Fyra grupper i Vasa, 

två grupper i Seinäjoki, två grupper i Jakobstad och fyra grupper i Karlebynejden. Våra sakkunnigskötare 

har gett råd och stöd åt patienter och anhöriga sammanlagt 3.667 gånger. 

 

Under verksamhetsåret arrangerades utbildningstillfällen gällande cancersjukdomar för 

sjukvårdspersonal på områdets sjukhus och hälsocentraler, samt på föreningens rådgivningsstationer. Det 

arrangerades också ett eget skolningstillfälle i maj för personal inom cancervården vid Södra Österbottens 

hälsovårdscentraler och centralsjukhuset. 

Medlemsantalet sjönk med 139 personer under året. Föreningens sammanlagda medlemsantal per 

31.12.2015 var 12 835 personer, då det ett år tidigare varit 12 974 personer.  

Befolkningens och medlemskårens stigande åldersnivå borde bidra till stigande medlemsantal på nationell 

nivå. 

Medlemsavgiften för personmedlemmar var 22 € och kommunmedlemsavgiften 3 cent/ mantalsskriven 

invånare. Endast en del av områdets kommuner är kommunmedlemmar. 
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Inom medelanskaffningen har de viktigaste inkomstkällorna varit medlemsavgifter 266.359,46 euro 

(2014: 243.325,67), och särskilt stor betydelse hade donationer och testamenten, sammanlagt 503.274,88 

€ (2014: 288.931,35). Adressförsäljningen har också haft en roll inom medelanskaffningen 45.318,60 € 

(2014: 39 740,80 euro). 

Administration och personal. Till föreningens styrelse hör 11 ordinarie och 10 suppleanter, som 

representerar olika yrkesgrupper, medborgarkretsar och områden. Under verksamhetsåret hölls två 

stadgeenliga möten, och utöver det 11 möten inom olika förvaltningsorgan (styrelsen och styrelsens 

arbetsutskott).  

Den ordinarie personalstyrkan utgjordes vid årets slut av 11 personer. Personalkostnadernas 

sammanlagda summa var 523.793,39 €  (år 2014: 477.107,58 €). 

Föreningen anställde en ny kristerapeut, Ulla Korpinen, som inledde arbetet i maj 2015. Patientkurator 

Gunnar Norrlund gick i pension i april 2015..   

Till framtida hotbilder hör fortfarande finansieringen av verksamheten och ökandet av nya cancerfall. Den 

rådande situationen på finansmarknaden oroar: utvecklingen av placeringarnas värde och avkastning är 

små, speciellt under ett längre tidsperspektiv. På grund av detta har förvaltningen av placeringarna 

utvecklas och fokuseras till två samarbetspartners (Andelsbanken och Aktia) så att placeringarna ger bättre 

avkastning och förvaltningen underlättas.  

Föreningen har fortsättningsvis aktivt tagit del i Finlands Cancerorganisationers utvecklingsarbete. Avsikten 

är att effektivisera samarbetet och garantera grundfinansieringen av medlemsföreningarna.  

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry – Österbottens Cancerförening rf:s medlemmar betalar troget sin 

medlemsavgift, vilket dels vittnar om att föreningen är viktig för medlemmarna, men också om att de vill 

stödja föreningen i dess viktiga uppgift; att bekämpa cancer. Ett stabilt stöd uppmuntrar till nya 

ansträngningar.  

Till föreningen finansiella risker hör bl.a. det allmänna finansiella läget och attitydernas inverkan på 

insamlingar och donationer. Också den svagare kommunalekonomin och de strukturförändringar sote-

reformen medför kan vara en riskfaktor speciellt gällande finansieringen av palliativa tjänster.  

Genom att utföra ett värdefullt arbete, de österbottniska cancerpatienterna till fromma, förtjänar vi vår andel 

av donationer, insamlingar och medlemsavgifter även i framtiden.  

Också utvecklingen av värdet för den av föreningen delvis ägda fastigheten (KOY Raastuvankatu 13) samt 

omsättningsutvecklingen för det av föreningen ägda bolaget Oy Cytlab Ab medför en risk för föreningens 

ekonomi. Bolagens aktier är i föreningens balansräkning upplånade till fullt belopp.  

Under verksamhetsåret har Markku Suoranta fungerat som föreningens verksamhetsledare och Oy Cytlab 

Ab:s verkställande direktör. 
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