
Er du ramt af Prostatakræft  

   - som patient  

   - som pårørende 

Kunne du tænke dig at tale med ligestillede? 
 

PROPA | Kræftens Bekæmpelse  

PROPAs formål 

Foreningen har til  formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft 
og deres pårørende.  
 
Det gør vi ved at arrangere møder og foredrag over hele landet og udgive 
medlemsbladet PROPA NYT om sygdommen og livet med den, behand-
ling og ny forskning. 
 
Herved får du som medlem mulighed for at følge udviklingen i behand-
lingsmulighederne af prostatakræft, og for at møde andre i samme situati-
on. 
 
Som medlem af PROPA hjælper du til at gøre foreningen stærkere – og du 
støtter også dig selv og dine nærmeste ved at være en del af et fælles-
skab. 

Jernbanegade 23B 
4000 Roskilde 
Telefon: 33 12 78 28 
Mail: sekretariat@propa.dk  
Hjemmeside: www.propa.dk  

Hvem, hvornår & hvor? 

Vi er prostatakræftramte mænd og pårørende, der med en baggrund i PRO-
PA, og som frivillige i Kræftens Bekæmpelses netværkstorsdage, står til rådig-
hed for samtaler og spørgsmål om livet med prostatakræft.  
  

Kontaktpersoner 

Jens Nielsen, tlf.: 40 76 62 71 (patient) 
Annemarie Nørhave, tlf.: 61 26 33 01 (pårørende) 
 

Vi mødes 

Den første torsdag i hver måned  kl. 16.00-18.00  
(undtagen juli, august og december) 
  

Sted 

Kræftrådgivningen  
Center for Kræft og Sundhed København 
Nørre Allé 45,  
2200 København N   

Fotos: Pernille Bering 

mailto:sekretariat@propa.dk
http://www.propa.dk


 

Netværksgruppe i Kræftens Bekæmpelse for 

prostata-kræftramte og pårørende 

 

Denne pjece henvender sig både til dig, der har fået prostatakræft, 
og til din pårørende som enten kan være din hustru, datter eller 
søn. 
 
På hospitalet har du/I – ud over information fra lægen - sikkert fået 
en del skriftligt materiale fra PROPA og fra Kræftens Bekæmpelse, 
hvor du/I kan finde en lang række gode oplysninger, men disse 
tryksager besvarer ikke alle spørgsmål.  
  
Derfor tilbyder vi dig og din pårørende muligheden for at få en 
samtale med en eller flere, der er i samme situation som dig/jer. 
Vi er patienter og pårørende, der ud fra egne erfaringer kan hjælpe 
dig med at reflektere over, hvordan dit liv forandrer sig og hvordan 
du kan forholde dig til det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Som patient 

Du kan møde mænd, som er frivillige i Kræftens Bekæmpelse og  
i PROPA. Vi har hver især været gennem et behandlingsforløb  
og kan derfor svare på de mange spørgsmål, der melder sig efter 
hjemkomsten fra hospitalet. 
 
Du kan også møde andre nydiagnosticerede og få en snak om, 
hvordan de har oplevet deres forløb. Vi ved, at det er følsomme 
emner, som det er svært at snakke om, men vi har også erfaret 
hvilken kolossal lettelse det er, at møde andre i samme situation 
og opdage, at vi ikke behøver at skjule noget for hinanden.  
 
Vi kan måske også hjælpe dig med at finde oplysninger, som du 
har brug for. 
 
 
 
 

Som pårørende 

Vi har erfaret, at behandlingsvæsnet kan have en tilbøjelighed til 
at fokusere på manden og hans sygdom, og den pårørende kan 
opleve at stå lidt på sidelinjen.   
 
Stort set al behandling af prostatakræft har alvorlig indvirkning  
på mandens sexliv, og dermed vil også partneren være påvirket af 
situationen.   
 
I netværksgruppen kan ægtefæller/partnere til patienter møde  
ligestillede kvinder, og få en samtale om den betydning, som pro-
statakræften har for parforholdet.  
 
Mød trygt op, du må gerne være anonym, vi skriver ikke journal, 
og vi har tavshedspligt.  
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