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POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 

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

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

Föreningens 60:e verksamhetsår utmärktes av patientarbete, ekonomisk balans samt fortsatt 

kvalitetsutveckling av verksamheten. 2016 var föreningens jubileumsår. Vi har firat att föreningen nått 60 år 

genom såväl insamling som cancerarbete. Finlands Cancerorganisationers strategiarbete har fortsatt, och 

vi har deltagit i dess spetsprojekt och i förverkligandet av utvecklingsplaner.  

Föreningen publicerade ett informationsblad för att förbättra informationen för cancerpatienter. 

Informationsbladet utgavs i en upplaga på 4000 exemplar. Genom att effektivisera informationsspridningen 

och genom att utnyttja elektroniska kanaler (www, e-post, Facebook) vill föreningen också underlätta sina 

samarbetspartners möjligheter att sprida aktuell information om föreningen.  

Under verksamhetsåret fick föreningen 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. De 

investerade medel som grundlagts av insamlings- och donationstillgångar har bidragit till att stabilisera 

föreningens ekonomi. Övriga betydande finansiärer är Cancerstiftelsen (rådgivningsverksamhet) och STEA 

(tidigare RAY, palliativ vård och rehabilitering). 

Räkenskapsperiodens överskott  är 30.595,80 euro  (år 2015: 1.160,71 euro). Slutsumman för 

balansräkningen var 2.773.327,48 euro (år 2015: 2.550.068,69 euro). Förlusten från föregående 

räkenskapsår är 18.192.77 euro ( år 2015:-19,853,48 euro).  

Det preventiva arbetet mot cancersjukdomar, inom organisationen numera Hälsofrämjande, är viktigt, 

och därför arrangerades det återigen många olika allmänna evenemang inom verksamhetsområdet. 

Deltagarantalet under dessa evenemang var sammanlagt 1434 personer.  

Skol-, företags- och studerandegrupper fick höra om tobakens skadeverkningar, samt om övrigt preventivt 

arbete mot cancer. För arbetsplatser har det ordnats rökavvänjningskurser. Under år 2016 fortsatte 

användandet av rökavvänjningsmetoden ”28-dagar utan”. I dessa kurser deltog sammanlagt 69 personer. 

För tidig diagnosticering av cancer har det arrangerats dagar för granskning av hudförändringar runt om 

i landskapen. På Vasas, Karlebys och Seinäjokis rådgivningsbyråer har man också haft möjlighet att 

komma och kontrollera hudförändringar. Sammanlagt 623 personer deltog i de hudgranskningar föreningen 

ordnade under år 2016.  

Under olika tillställningar har det berättats om egenundersökning av brösten. Dessutom har det gjorts 

sammanlagt 18 st ärftlighetsutredningar på rådgivningsbyråerna i Vasa, Karleby och Seinäjoki. 

Eftersom affärsverksamheten gällande sållningsundersökningar såldes till Coronaria Oy i årsskiftet 2015-

2016, kunde Oy Cytlab Ab, som tidigare skött verksamheten, läggas ner i början av år 2016. 

Inom patientverksamheten har det arrangerats 16 (2015:12) femdagars internatrehabiliteringskurser, 

finansierade av FPA. I kurserna deltog sammalagt 190 patienter och anhöriga (2015: 178). Som ansvarig 

arrangör för samtliga kurser finansierade av FPA, fungerar föreningens samarbetspartner Härmä 

Rehabiliteringscenter. Det ordnades också fyra anpassningsträningskurser finansierade av RAY (numera 

STEA): en svenskaspråkig kurs för kroniskt cancersjuka i Härmä Rehabiliteringscenter och tre sk öppen 

rehabiliteringskurser.  

De lokala cancerpatientklubbarnas antal var vid årets slut 29, varav åtta var svenskspråkiga.  
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Under verksamhetsperioden har föreningen understött patientklubbarnas verksamhet på många sätt, 

speciellt gällande deras gemensamma projekt, såsom österbottnisk cancerpatientdag (i Jalasjärvi i 

oktober), utbildningstillfällen för funktionärer och de kristliga dagarna i Kalajoki i maj.  

Klubbarnas och avdelningarnas finskspråkiga motivationsdagar arrangerades på våren i Härmä. De 

svenskspråkiga klubbarna har ordnat sk motivationsmöten. Det motivationsmöte som planerats in samtidigt 

som resan till Åland i oktober, inhiberades pga för lågt deltagarantal. De finskspråkiga klubbarnas och 

avdelningarnas samarbetskommitté samlades i februari 2016. 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. Då föreningen, och den nationella Cancerorganisationen, firade 

jubileum, valdes Länsi-Suupohjan osastos ordförande Aino Pihlajamäki till Jubileumsårets frivilligarberare. 

Föreningens palliativa hemvård av cancerpatienter har fortgått 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 både med 

kommunernas och cancerföreningens hjälp och med hjälp av de lokala patientklubbarnas insamlade medel 

och stöd. 

De palliativa sjukskötarna har under verksamhetsåret sammanlagt gjort 1.394 patientbesök (2015: 1.201 st) 

hos sammanlagt 297 olika patienter (2015: 201). De palliativa skötarnas arbete sker i allt tätare samarbete 

med kommuner och samkommuner. 

Föreningens kristerapeut träffade patienter sammanlagt 476 gånger under året, per telefon och via 

internet har kontakterna varit sammanlagt 406. Dessutom ha psykoterapeuten hållit arbetshandledning på 

Vasa Centralsjukhus och hälsovårdcentraler för personalen. Föreningen har utöver detta köpt 

kristerapitjänster av två sk freelancer-terapeuter, huvudsakligen i Södra Österbotten. 

Utvecklandet av stödpersonsnätverket fortsatte under verksamhetsperioden med att föreningen ordnade 

svenskspråkig stödpersonsutbildning i enlighet med Finlands Cancerorganisations koncept. Dessutom har 

det ordnats ledda stödpersonsträffar och påbyggnadsutbildningar, där 33 kamratstödpersoner har deltagit. I 

stödpersonsnätverket fanns år 2016 ungefär 60 personer. Dessa har stött sammanlangt 144 personer, och 

har med dessa haft 286 träffar.  

Inom föreningen verkar 14 olika kamratströdgrupper. Det sammanlagda deltagarantalet är 80 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. Våra sakkunnigskötare har gett råd och stöd åt patienter och anhöriga sammanlagt 3.195 

gånger. 

Föreningen tog upp en ny verksamhets- och serviceform under året; man påbörjade lymfarådgivningstjänst 

för bröstcancerpatienter i Vasa, i samarbete med Vasa Centralsjukhus. I Karleby inleddes förmedlingstjänst 

av bröstproteser i maj 2016, för alla kunder i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. 110 kunder använde 

sig av protestjänsten under året, och 45 kunder använde lymfarådgivningen.  

Vasa centralbyrå flyttade till helt nya verksamhetsutrymmen under år 2016, och rådgivningsbyråns 

utrymmen i Karleby renoverades för att passa protesförmedlingen. Rådgivningsbyrån i Seinäjoki flyttades 

till befolkningsskyddsutrymmen i oktober 2016, och fanns kvar där till årets slut, då man kunde flytta tillbaka 

till förnyade och utvidgade utrymmen i Järjestötalo. 

 

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. 
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Föreningens sammanlagda medlemsantal per 31.12.2016 var 12 815 personer, då det ett år tidigare varit 

12 835 personer, dvs en minskning med 20 personer. 

Befolkningens och medlemskårens stigande åldersnivå borde bidra till sjunkande medlemsantal också på 

nationell nivå. 

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

invånare i kommunen. Endast en del av områdets kommuner är kommunmedlemmar. 

 

Inom medelanskaffningen har de viktigaste inkomstkällorna varit medlemsavgifter 264.334,81 euro 

(2015: 266.359,46 euro), och naturligtvis insamlingen Stop Syöpä – Stop Cancer, som inbringade 

254.241,34€. Stor betydelse hade också donationer och testamenten, sammanlagt år 2016 gav 

nettontäkten 182.212,98 euro (2015: 503.274,88 euro). Adress- och övrig försäljning, så som Rosa Bandet,  

har också haft en roll inom medelanskaffningen: 35.772,23 euro.   

Administration och personal. Till föreningens styrelse hörde under året 11 ordinarie medlemmar 

(ordförande och 10 styrelsemedlemmar) och 10 suppleanter, som representerade olika yrkesgrupper, 

medborgarkretsar och landskap. Under verksamhetsåret hölls tre stadgeenliga möten, varav ett var ett 

extraordinarie möte för godkännande av stadgeändring. Utöver det höll styrelsen och styrelsens 

arbetsutskott 11 möten.  

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

sammanlagda summa var 571.488,07 euro (2015: 523.793,39 euro). 

 

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

rådande situationen på finansmarknaden oroar: utvecklingen av placeringarnas värde varierar kraftigt och 

avkastningen är mindre än genomsnittet, speciellt under ett längre tidsperspektiv.  

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

med samarbetet är att 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. Förändringen 

inom den allmänna frivilligverksamheten och gemenskapen påtvingar också förändringar inom föreningen. 

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

av donationer, insamlingar och medlemsavgifter även i framtiden.  

Också affärsverksamheten och utvecklingen av värdet för den av föreningen delvis ägda fastigheten (KOY 

Raastuvankatu 13) medför en risk för föreningens ekonomi.  

Under verksamhetsåret har Markku Suoranta fungerat som föreningens verksamhetsledare och 

verkställande direktör för det under verksamhetsperioden slutgiltigt avslutade Oy Cytlab Ab. 
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Österbottens Cancerförening 
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