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POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RYSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020
Föreningen har i enlighet med sina stadgar alltjämt fortsatt bekämpa cancersjukdomar inom sitt
verksamhetsområde i landskapen Österbotten, Syd-Österbotten och Mellersta Österbotten.
Föreningens 65:e verksamhetsår utmärktes av patientarbete, ekonomisk balans samt fortsatt
kvalitetsutveckling av verksamheten, nu i skuggan av Corona. Uppbyggnadsarbetet i enlighet med Finlands
Cancerorganisationers strategi för tidsperioden 2021–2025 har slutförts, och vi har tagit del av planerna för
utvecklingsprojekten med start år 2021.
Föreningen publicerade fortsättningsvis ett informationsblad för att förbättra informationen för
cancerpatienter. 4000 exemplar av informationsbladet har tryckts och delats ut. Genom att effektivisera
informationsspridningen och genom att utnyttja elektroniska kanaler (websidor, e-post, Facebook,
Instagram och Twitter) vill föreningen också underlätta sina samarbetspartners möjligheter att sprida aktuell
information om föreningen.
Kommunernas och samkommunernas roll som finansiärer för den palliativa vården och olika tjänster är
betydande. De investerade medel som grundlagts av donationstillgångar har bidragit till att stabilisera
föreningens ekonomi. Övriga betydande finansiärer var Cancerstiftelsen (rådgivningsverksamhet och
koordineringen av den svenska verksamheten), Aktiastiftelserna (hälsofrämjande och frivilligverksamhet)
samt STEA från Veikkaus Ab:s vinst. De här riktade vinsternas och bidragens totala summa under
verksamhetsåret var 540.732,87€.
Räkenskapsperiodens underskott är -103 758,56 €. Slutsumman för balansräkningen var 2.899.225,67 €.
Vinsten från föregående räkenskapsår är i balansräkningen 36.342 €.
Hälsofrämjande arbete och tidig diagnostisering av cancersjukdomar
År 2020 fortsattes hälsofrämjandet med de redan utvalda huvudtemana nikotin-, sol- och sexualhälsa.
Coronarestriktionerna inverkade speciellt på temadagar i skolor och på olika offentliga tillställningar, vilka
inte kunde arrangeras som planerat.
Det anordnades enbart fyra offentliga tillställningar som vi deltog i, samt två föreläsningar riktade åt
yrkesutövare. Med dessa tillsammans nådde vi nästan 300 personer. Med skolornas nikotinföreläsningar
och temadagar nådde vi ut till 310 barn och unga i grundskoleåldern, vi hann även hålla en föräldrakväll
före begränsningarna började.
I enlighet med fjolårets praxis deltog vi i uppbådstillfällen, vi hann vara på tre orter (Seinäjoki, Korsholm och
Vasa) före begränsningarna förhindrade deltagande. Vid dessa tillfällen nådde vi totalt ut till ungefär 650
män i uppbådsåldern. Hudgranskningar och förebyggande solhälsoarbete utfördes vid föreningens
rådgivningsstationer, totalt 327 hudgranskningar utfördes.
Hälsofrämjande arbete utfördes i form av aktivt nätverksarbete, speciellt tillsammans med andra
föreningsaktörer, varav de viktigaste var Ehyt rf samt Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.
Dessutom har det gjorts sammanlagt 11 ärftlighetsutredningar på rådgivningsbyråerna i Vasa och
Seinäjoki.
Inom patientverksamheten har det arrangerats 7 femdagars internatrehabiliteringskurser, finansierade av
FPA. Som ansvarig arrangör för samtliga kurser finansierade av FPA, fungerar föreningens
samarbetspartner Härmä Rehabiliteringscenter.
Det ordnades också tre rehabiliteringskurser delvis finansierade av STEA, s.k. öppna rehabiliteringskurser,
varav en var en ny typ av skrivterapikurs.
De lokala cancerpatientklubbarnas antal var vid årets slut 29, varav åtta var svenskspråkiga.
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Corona har haft stor inverkan på klubbarnas och avdelningarnas verksamhet. Österbottniska
cancerpatientdagen och de s.k. Motivationsdagarna kunde inte anordnas på grund av Corona, men två
samarbetsmöten, såväl på finska som på svenska, för klubbarnas nyckelpersoner anordnades. De första
av dessa möten var innan Corona och kunde hållas i person.
Dessutom har klubbarna på grund av Corona bara kunnat anordna månadsmöten, rekreationsresor och
utfärder i begränsad utsträckning. Under normala omständigheter är uppskattningsvis 2000 österbottningar
med i klubbarnas verksamhet i området. Under verksamhetsåret har även grupper med småskalig
verksamhet utan ”byråkrati” (utan sekreterare, kassa, bankkonto) ihärdigt fortsatt att erbjuda sina
medlemmar kamratstöd och rekreation – till en stor del även på sociala medier.
8975 vårddagar har ersatts åt cancerpatienter för totalt 44.875€ och i bidrag har totalt 80.160€ betalats.
Cancerforskningar har stöttats med totalt 30.000€.
Föreningens palliativa hemvård av cancerpatienter Verksamheten fortsätter på resultatområdet för
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby), i Kust-Österbottens
K5-område (Korsnäs, Malax, Närpes, Kristinestad, Kaskö) samt i Karleby-Kronoby området. Verksamheten
finansierades delvis med insats från kommunerna och Cancerföreningen samt de lokala patientklubbarnas
insamlade donationer.
De palliativa sjukskötarna har under verksamhetsåret sammanlagt gjort 1141 patientbesök i hemmen. De
palliativa skötarnas arbete sker i tätt samarbete med kommuner och samkommuner.
Kristerapeut. Föreningens egen kristerapeut mötte patienter och närstående sammanlagt 815 gånger
under året. Dessutom ha psykoterapeuten hållit arbetshandledning på sjukhus och hälsovårdscentraler för
personalen. Föreningen har utöver detta köpt kristerapitjänster av två sk. freelancer-terapeuter.
Föreningens egen kristerapeut har även skött södra Österbottens krishjälp, eftersom en av freelancerterapeuterna har varit på familjeledighet.
Det frivilliga stödpersonsnätverkets verksamhet fortsatte genom att föreningen arrangerade en
svenskspråkig grundutbildning för palliativa stödpersoner. Totalt 36 olika fortsättningsutbildnings- och
arbetsstyrningstillfällen anordnades för den palliativa vårdens frivilliga, dessa hade tillsammans 231
deltagare. I stödpersonsnätverket fanns vid slutet av år 2020 112 personer, varav 67 var
kamratstödpersoner. Kamratstödpersonerna mötte 232 olika personer totalt 646 gånger. I år stöttade 52
palliativa stödpersoner 229 personer totalt 442 gånger.
Inom föreningen verkar 22 olika kamratstödgrupper. En del av grupperna avbröt sin verksamhet under
Coronanedstängningarna, en del var helt och hållet eller delvis verksamma via TEAMS-förbindelser.
Cancerrådgivning har ordnats på byråerna i Vasa, Karleby, Jakobstad och Seinäjoki. På
rådgivningsstationerna har man gett stöd och information om cancersjukdomar till patienter, anhöriga och
allmänheten. Våra sakkunniga skötare har gett råd och stöd åt patienter och närstående sammanlagt 3672
gånger. Arbetet har skett på kansliet, i hemmen, på sjukhus, under Coronatiderna särskilt per e-post och
per telefon samt genom s.k. TEAMS-distanskontakt. På grund av Corona ordnande vi även möjligheten att
få rådgivning på webbsidorna genom en s.k. chat-funktion, men än så länge har den funktionen inte haft
något genombrott.
I Vasa och i Karleby fortsatte tjänsten att prova ut bröstproteser åt kunder inom Vasa och Syd-Österbottens
sjukhusdistrikt. 287 kunder använde sig av protestjänsten under året.
Utbildningstillfällen gällande cancersjukdomar var under verksamhetsåret märkbart färre än tidigare.
Utbildningstillfällena är avsedda för sjukvårdspersonal på områdets sjukhus och hälsocentraler. Bl.a.
skolningstillfället för personal inom cancervården vid Syd-Österbottens hälsovårdscentraler och
centralsjukhuset var vi tvungna att avboka.
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Medlemmar. Föreningens sammanlagda medlemsantal per 31.12.2020 var 12 417 personer, då det ett år
tidigare varit 12 405 personer, dvs en ökning med 12 personer. Oroväckande gällande medlemsantalet är
en stor mängd obetalda medlemsavgifter, vilka i slutet av året var 541.
Befolkningens och medlemskårens stigande åldersnivå har betydelse för minskning i medlemsantalet.
Medlemsavgiften för personmedlemmar var 24 €. Kommunmedlemsavgifter faktureras inte längre.
Inom medelanskaffningen har de viktigaste inkomstkällorna varit medlemsavgifter 275 951,99 €.
Donationers och testamentens sammanlagda intäkt var 88.6527,18€. Intäkterna för adress- och övrig
försäljning var sammanlagt: 40.213,55€. Insamlingen som var planerad för verksamhetsåret avbröts i
startgroparna på grund av Corona, resultatet av insamlingen stannade därför av vid 84.431,73€.
Placeringsverksamhetens intäkter var under verksamhetsåret 32.182,57€. Placeringsverksamheten
belastades av försäljningen av Fastighets-Ab Rådhusgatan 13 -aktierna, dessa orsakade en förlust på 148.030,91€.
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 två stadgeenliga möten, vår- och höstmöte.
Utöver det höll styrelsen och styrelsens arbetsutskott 11 möten.
Den ordinarie personalstyrkan utgjordes vid årets slut av 12 personer. De prestationsbaserade lönernas
sammanlagda summa var 583.609,04 €.
Under 2020 användes den sk. Järkkäri-tjänsten för styrningen, Järkkäri är Cancerföreningarnas
gemensamma verksamhetsstyrningsprogram. Med programmet hanteras i praktiken all information om
personer inom vår verksamhet. Det internetbaserade programmet Nepton används för personalens
arbetstidsuppföljning. Övriga tjänster inom ekonomisk förvaltning köps av Ekova Oy Ab.
Till framtida hotbilder hör fortfarande finansieringen av verksamheten och ökandet av nya cancerfall. Den
rådande instabila situationen på finansmarknaden oroar: utvecklingen av placeringarnas värde varierar
kraftigt och avkastningen är mindre än genomsnittet. Detta beror i synnerhet på Coronakrisen, men delvis
också på den måttfulla investeringsstrategin som vi valt. En betydande ekonomisk risk är den inverkan
Coronapandemin har på den finansiella situationen, vår verksamhet och därigenom på vår ekonomi. Också
den svagare kommunalekonomin och de strukturförändringar sote-reformen medför kan vara en riskfaktor
speciellt gällande finansieringen av den palliativ vården och bröstprotesförmedlingen.

Förändringen inom verksamhetsomgivningen, särskilt inom den allmänna frivilligverksamheten och
gemenskapen påtvingar också förändringar inom föreningen. Därför har föreningen fortsättningsvis aktivt
tagit del av Finlands Cancerorganisationers strategiutvecklingsarbete och samarbete kring
medelanskaffning. En av avsikterna med samarbetet är att garantera nya kvalitativa verksamhetsmodeller
och grundfinansieringen av dessa. Cancerföreningen i Finland rf:s och Cancerstiftelsens årliga finansiella
och funktionella stöd har visat sig vara betydande för föreningen.
Genom att utföra ett värdefullt arbete, till förmån för de österbottniska cancerpatienterna, förtjänar vi vår
andel av donationer, insamlingar och medlemsavgifter även i framtiden.
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