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Då står vi inför en ny månad, hoppas på lite värme och mindre smitta. Blir det så kommer vi att börja 

vara ute med försäljning igen. 

Jag var i Stockholm på förbundets Årsmöte i veckan kom hem igår med en JÄTTE tung väska. Den 

innehöll 2st hedersutmärkelser från förbundet den ena i kategorin ”Profession” var till Mauritz Waldén 

och den andra i kategorin ”Förbundet” var till mig. Jag trodde nog att jag skulle få den någon gång, 

men det kändes väldigt stort nu när det blev verklighet. Det är den finaste utmärkelse man kan få inom 

prostatacancer rörelsen. Förra året fick ju Maria Levin Lundh den tredje kategorin ”Årets 

Kontaktsjuksköterska” så nu har vi på 2 år tagit hem priser i alla kategorier. Det bevisar att vi gör 

något bra här i Värmland. Jag tycker att alla ska känna stolthet för dessa priser, alla medlemmar bidrar 

till framgången som vi har haft. Det hade inte blivit verklighet utan er. Tillsammans blir vi starka och 

därmed kan det bli en förändring. Vi måste bara få till en allmän screening, det är ju helt horribelt att 

vi inte har det på en livshotande sjukdom som det finns bot för. Men hur ska man komma i tid för 

botande behandling när det väldigt sällan ger symptom, om man inte testar. Det går inte ihop. 

Det är därför som jag tjatar om att öka medlemsantalet, om vi blir fler så har vi större chans att få till 

förändring. Titta in på hemsidan där går det lätt att registrera en kompis eller släkting. 

www.pcfvärmland.se och så finns det annat smått och gott, bilder, video och länkar. Man kan även 

beställa ett urval av varor i shopen och få det hemskickat. 

För er som vill följa oss på ett snabbt sätt. Gilla vår Facebook sida, där behöver vi bli fler följare. 

Det är ett lätt sätt för oss att berätta vad vi gör. Sök PCF Värmland. 

Nu har vi 3 st informations filmer som vi har fått från en av Pro livskvalitet i Helsingborg, när vi får 

träffas igen tänkte vi visa dom. Ämnena är Urinläckage, Erections problem och PSA, MR och 

transperineala  fusionsbiopsier dom var intressanta. Men vi behöver tillgång till lokalen vid 

klarälvsentrén på CSK, Förhoppningsvis till hösten när vi är fullt besprutade. 

För er som vill uppdatera kunskapen så finns nu nya vårdprogrammet för prostatacancer publicerat på 

www.cancercentrum.se och även en hel del annat finns där. 

 På www.npcr.se finns det information om IPÖ (individuell Patientöversikt) när ni träffar er doktor så 

är det bra om ni efterfrågar den. Det är en digital översiktsbild av din sjukdom, det blir lättare att få en 

överblick av vad som har hänt under åren. Vet inte om den är fullt införd än i Region Värmland men 

ju mer vi efterfrågar desto större tryck blir det på att införa den. Det finns även en massa annan 

statistik där det är bara att titta in där. 

Till hösten ska jag åka på en Sverige resa i Mustaschkampens namn. Jag ska besöka de flesta 

föreningarna i Sverige, ett av uppdragen är att ha en namn insamling för allmän screening, Man kan 

skriva på fysiskt vid alla eventen men även digitalt. Resan startar 1/8 med första stopp i Mora, resan 

slutar vid trappan till regeringskansliet. Där är planen att lämna över namn insamlingen, hoppas det 

kan driva på utvecklingen mot screening. Det här hade jag tänkt göra lite mer i egen regi förra året 

men nu är det inne under mustaschkampen så jag har full uppbackning av kansliet. Det blir säkert 

väldigt jobbigt men roligt och det blir ett minne för livet. Bara nu inte viruset börjar om då går det ju 

inte men jag planerar som att det är lite mer som vanligt i Augusti. 

Ni som orkar, så ta gärna en stärkande promenad nu när solen förhoppningsvis tittar fram. 

SKÖT OM ER SÅ HOPPAS JAG ATT VI SES PÅ GATOR OCH TORG 

Håkan Florin 
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