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Anders Olsson, ordförande i WTG:s organisationskommitté, H.K.H. Prins Daniel och Åsa Sandberg, general manager WTG, träffades i början
av april för att diskutera prinsens medverkan i WTG 2011 och donationsfrågan i Sverige.
Foto: Carl-Johan Ahl, WTG

Prins Daniel blir högste beskyddare av WTG 2011
I början av april blev det klart att
H.K.H. Prins Daniel, som själv är njurtransplanterad, blir högste beskyddare
av World Transplant Games 2011. Han
kommer att besöka spelen i samband
med invigningen den 18 juni.
Beskedet om prinsen medverkan hade
föregåtts av en längre tids uppvaktning
och arbete.
– Vi har ju jobbat väldigt länge med
det här och blev extra glada att datumet
fungerade med hans agenda. Det ger en
status till tävlingarna och han kommer
att vara med på invigningen och träffa
tävlande från hela världen, säger Anders
Olsson, ordförande i organisationens
kommitté.
När Prins Daniel genomgick en njurtransplantation 2009 blev det en stor
nyhet i medierna. Frågan om transplan-

tationer lyftes och i samband med Prins
Daniels transplantation fyrdubblades antalet registreringar till Donationsrådet. I
dagsläget är bristen på organ fortfarande
stor, men med kungligt stöd hoppas
många att bristen ska kunna minskas.
– Prinsen brinner verkligen för frågan
och han har, precis som alla andra, frågor
och funderingar kring donationer. Det
känns oerhört bra att ha hans stöd och
engagemang i den här frågan, fortsätter
Anders Olsson.
Planeringen med tävlingen fortlöper och
invigningen den 18 juni närmar sig med
stormsteg. Antalet anmälningar i Sverige
är rekordmånga med 1 108 personer från
54 länder. WTG räknar med totalt 4 400
starter. Tävlingen har planerats i fem år
och nu ska allt omsättas till verklighet.

– För donationsfrågan i Sverige betyder
det oerhört mycket att WTG äger rum
i Göteborg. Vi har bjudit in socialminister Göran Hägglund och hoppas att
han också kan komma, avslutar Anders
Olsson.

dig och bli volontär
vid WTG 2011 i Gtg
Anmäl

Johanniterhjälpen sponsrar WTGspelen i Göteborg och bidrar med
volontärer. Vi behöver all volontärhjälp vi kan få och alla intresserade
är välkomna att kontakta JHJ:s projektledare Claes Skiöldebrand på:
cskioldebrand@hotmail.com
eller
mobil 0705-13 38 09. Välkomna!
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Kära medlemmar i Johanniterhjälpen
Det har varit en kall och lång vinter och desto mer efterlängtad är nu våren med en härlig sommar framför oss.
Inom hjälpen har året varit fullt av förberedelser inför våra
engagemang i World Transplant Games och insamling av
pengar till solidaritetsfonden Operation One World. Där
lyckades vi tillsammans med scouterna nästan nå vårt mål
på 6,2 miljoner kr. Många generösa bidrag har kommit in
från stiftelser och privatpersoner, vilket möjliggör att ca 370
scouter från utvecklingsländerna också kan få delta i World
Scout Jamboreen i sommar. Själv besökte jag förra WSJ i
England för fyra år sedan. Det var en fantastik upplevelse
och har Du möjlighet och tid så är det ett måste att besöka
den. Läs i artikeln hur Du kan köpa entrébiljetter till medlemspris.
Under året har det kommit in olika förslag från våra medlemmar på aktiviteter och idéer. Broschyren för anhöriga till
dementa personer är ett sådant initiativ, och ett eventuellt
samarbete med Räddningstjänsten är ett annat. Att få våra
medlemmar engagerade har varit ett av våra problem och
vi hoppas nu mycket på att det nya samarbetet med Volontärbyrån skall bära frukt. Genom den nya volontärportalen
blir det nästan omöjligt för Dig att inte hitta någon typ av
syssla som kan få Dig att leva upp till vårt motto ”För medmänniskan i centrum”.
På senaste årsstämman, som glädjande nog var välbesökt,
avtackade vi Cecilia Elving, som tackat nej till omval p.g.a.
utökat politiskt engagemang. Cecilia har varit en entusiastisk medlem i styrelsen och ”mamma” till vårt goda
samarbete med scouterna. Som ersättare har vi glädjen att
välkomna Tove Strauss, med en gedigen erfarenhet från internationella hjälpfrågor, genom arbete på på Världsbanken
i Washington och afrikanska Utvecklingsbanken i Tunis.
Välkommen, Tove! Vi ses i portalen eller ute på fältet.

Med vänliga sommarhälsningar

Hans-Eric von der Groeben
ordförande

Jan-Erik Damber sitter med i Socialstyrelsens expertgrupp för prostatacancerfrågor och forskar främst på tumörmetastasering.

Nationell PSA-screening aktuell om fem år
Cancerforskargruppen med Jan-Erik Damber och Jonas
Hugosson, vid Sahlgrenska Akademien Göteborgs universitet, har rönt stor framgång med sin forskning, som
publicerats i flera medicinska tidskrifter. Trots forskningsfynd behövs ytterligare forskning för att en nationell PSAscreening ska kunna bli aktuell.
Den svenska prostatacancerforskargruppen, som Johanniterhjälpen stöttade med en insamlingskampanj 2008, fortsätter
enträget sin forskning. Sedan 1994 följer de 20 000 män
50–65 år, där 10 000 av männen genomgår PSA-test vartannat
år, övriga inte. Den svenska studien ingår i en större Europastudie med 180 000 män från Holland, Finland, Belgien,
Italien, Schweiz och Spanien.
Sommaren 2010 publicerades en svensk delstudie som visade
en minskad dödlighet med 50 procent, jämfört med 20 procent
för den stora europeiska studien. Forskningsresultatet visar att
PSA-prover fungerar, men aspekten kring kostnader, överdiagnostisering och överbehandling gör att ett nationellt screeningbeslut dröjer. Ytterligare forskning om sorteringsstrategi måste
till, där patienter med hög cancerrisk identifieras och de med
låg cancerrisk kan sorteras bort. Den ståndpunkten delas av
såväl forskargruppen som Socialstyrelsen.
– PSA-testerna måste ses i ett större perspektiv och ställas i
relation till andra angelägna problem. Ska vi rädda liv men
samtidigt riskera överbehandling eller ska vi prioritera svårt
sjuka? säger forskaren Jan-Erik Damber.
Än så länge tillämpar inget land populationsbaserad PSAscreening. Damber tror att det behövs ytterligare fem års
forskning innan det kan bli aktuellt i Sverige. Att mammografi
utövas brett i Sverige beror på att konsekvenserna är mindre.
Forskarlagets framgångar har bland annat publicerats i medicinska tidskrifterna Lancet Oncology och New England Journale of Medicine. Utöver ovanstående forskning arbetar de
med biologin bakom tumörmetastasering, alltså varför prostatacancer oftast hamnar i skelettet och inte i andra organ.
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Operation One world-insamling landade på 6 miljoner
nerna som ställts i ordning till barnen.
Kungaparet passade också på att köpa
några lotter som såldes av scouter.

Familjelunchen på Steninge slott gästades av Drottning Silvia och Kung Carl XVI Gustaf. Johanniterhjälpens välgörenhetslunch inbringade 400 000 kronor till Operation One World. Foto: Ulf Eriksson

I samarbete med scouterna har Johanniterhjälpen samlat ihop 6 miljoner till
scouternas solidaritetsfond, Operation
One World, inför World Scout Jamboree. Välgörenhetslunchen på Steninge
slott i höstas gästades av kungaparet.
JHJ:s och scouternas insamling har pågått i ett och ett halvt år för att möjliggöra att även barn från fattigare länder
ska kunna delta i World Scout Jamboree i

Skåne. Välgörenhetslunchen på Steninge
slott inbringade 400 000 kronor.
– Auktionsinsamlingen blev en stor överraskning, då många budade generöst på
de olika föremålen. Peder Lamms auktion var underhållande och rev av många
skratt, säger Hans-Eric von der Groeben.
Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia
gästade evenemanget. Drottningen var
först ut med att prova en av lekattraktio-

För 6 miljoner kronor kan 370 scouter
delta, då varje scout kostar 17 000 kronor med utrustning, flygbiljett och mat.
– Totalt kommer 38 000 scouter från
150 länder att anlända. Föreberedelserna
har pågått i fyra år, men nu börjar det
övergå i en mer operativ fas, säger Ulf
Tjernström, informatör för Scouterna.
Att få en World Scout Jamboree är som
att vinna en OS-uttagning. Sverige stred
om jamboreen i konkurrens med bl a
Australien och Japan. Vinnaren utses efter hur pass bra förberett det är, tanken
med lägret och lägrets profil.

H

alva priset på inträdesbiljetten
för Johannitermedlemmar.
Missa inte att besöka det fantastiska
lägret i Rinkaby, Skåne 27 jul–7 aug.
Kontakta kansliet för köp av rabatterad entrébiljett: 08-664 40 20 eller
kansli@johanniterhjalpen.se

Ny volontärportal i samarbete med Volontärbyrån
De flesta tycker att det är stimulerande
att kunna hjälpa till med angelägna
samhällsproblem, säger Jonas Bygdeson,
företagsansvarig på Volontärbyrån.

Från vänster: Jonas Bygdeson och Amelie Silfverstolpe från Volontärbyrån, Hans-Eric, ordförande JHJ,
och Nils Bildt, Johanniterorden, planerar inför portalpremiären den 28 maj.

Hösten 2010 höll Volontärbyråns
grundare Amelie Silfverstolpe en presentation om sin organisation för Johanniterorden. Ett samarbetsförslag
togs fram och resulterade i en skräddarsydd volontärportal för Johannitermedlemmar.
För Johannitermedlemmar är det både
en lång tradition och en självklarhet att
ta socialt ansvar och hjälpa till. Målet

med samarbetet är att förenkla för medlemmar att hjälpa till i olika frivilligorganisationer. Volontärbyrån har 1 100
hjälporganisationer i sitt nätverk och
erbjuder dagligen ca 300-400 uppdrag
till privatpersoner och hjälper även företag att organisera volontärprogram för
anställda.
– Anställda på företag vill ofta vara delaktiga i företagets samhällsengagemang.

Sedan i höstas har Amelie Silfverstolpe
arbetat på volontärportalen, där Johannitermedlemmar enkelt kan hitta uppdrag eller göra en registrering för att få
mejl om lämpliga uppdrag.
– På Johanniterhjälpens volontärportal
kommer det att finnas ett smörgåsbord
med volontäruppdrag för alla i hela Sverige. Nu gäller det bara att sprida det
till så många som möjligt, säger Amelie
Silfverstolpe.

G

ör en insats och skicka ett
volontärmejl till dina vänner.
Skicka ett mejl till alla adresskontakter du har i din mejlbox och
berätta om den nya portalen. Se
www.johanniterhjalpen.se för mer
info och infotext att mejla vidare.
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Alzheimerskafét banade vägen för en demensbroschyr
Hösten 2010 startade Johanniterhjälpen kaféträffar i Uppsala för demensdrabbade och deras anhöriga. Den
inslagna banan med kaféträffar fortsätter och nu ska en demensbroschyr
tas fram.
Johanniterhjälpens alzheimerskaféträffar
i Uppsala har rönt stor framgång och
snabbt blivit populära. Sista tisdagen i
varje månad har kaféträffar för patienter
och anhöriga ägt rum, i samarbete med
Uppsala kommuns anhörigcentrum,
Demensförbundet och Alzheimersföreningen. Där har det bjudits på konserter, informerats om minnesutredningar
och den senaste demensforskningen.
– Vi bjuder på kaffe och smörgåsar och
utgör en mötesplats för patienter och
deras anhöriga, säger Pontus Hedberg,
styrelsemedlem och projektledare för
kaféet och demensbroschyren.
Silviasystern Lena Mannerhof hade
uppmärksammat kaféträffarna och
kontaktade Pontus i höstas. Hon hade

Alzheimers kaféträffar har varit väldigt uppskattade av såväl anhöriga som patienter.

reflekterat över att det inte finns någon
bra demensbroschyr för patienter och
anhöriga och undrade om JHJ ville hjälpa
till med en sådan.
– Demenspatienter kan ha annorlunda
behov och med en demensbroschyr kan
man ge enkla, handfasta och användbara
råd till demenssjuka och deras anhöriga,
säger Pontus Hedberg.
Broschyren beräknas vara klar under 2011
och kommer att delas ut på kaféträffar
och vid andra samarbeten med Demensförbundet och Alzheimersföreningen.
Johanniterhjälpen har varit i kontakt med
Silviahemmet, som startats av Drottning
Silvia, som välkomnar initiativet.

H

östens Alzheimerskaféträffar
på Ersta diakoni i Stockholm
sker den sista torsdagen i varje månad.
I Uppsala sker träffarna den sista tisdagen i varje månad på Kungsängsgatan
25 kl 18–20.

Johanniterhjälpens succéapp går på export till Finland

Johanniterhjälpens första hjälpen-app kan enkelt laddas ner från Itunes appbutik på nätet.
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Första hjälpen-appen som lanserades
den 18 september förra hösten har
hittills laddats ner 2 500 gånger från
Itunes appbutik på nätet. En app
som även uppmärksammats av finska
Johanniterhjälpen.
Framöver hoppas JHJ på ett samarbete
med JOIN, Johanniterhjälpens internationella samarbetsorganisation, och
en spridning i Europa. Överlevnadschanserna vid ett hjärtstopp ökar 2-3
gånger med snabb och korrekt hjärtlungräddning. De första minutrarna
är avgörande och för varje minut
som passerar minskar möjligheten att
överleva med tio procent. Med hjälp
av appen hoppas JHJ att fler liv ska
kunna räddas.
– Vi ligger stadigt på ca 400 nedladdningar i månaden och enligt statistiken
har folk kvar den i sin mobil. Många
har en smart telefon på sig och appen
kan verkligen bli en livräddare i nödsituationer, säger Otto Ankarcrona, pro-

jektledare för första hjälpen-appen på JHJ.
Appen har tagits fram i samarbete med
läkare och specialister i första hjälpeninsatser. Med hjälp av enkla figurer kan
mobiltelefonanvändare få snabb guidning i hur de bäst agerar vid exempelvis
en trafikolycka. JHJ arbetar även på att
översätta den till androidbaserade smarta
telefoner.
– Vår systerorganisation i Finland har
visat intresse för appen och arbetar på att
anpassa den till finska förhållanden. Utöver det hoppas vi på ett samarbete med
JOIN, för att sprida den i Europanätverket. Och det känns väldigt roligt att
svenska Johanniterhjälpen är initiativtagare till appen, avslutar Otto Ankarcrona.

B

li en livräddare du också. Ladda
ner appen till din Iphone gratis i
Itunes appbutik och glöm inte att tipsa
dina vänner om den. Din hjälp behövs!
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