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Det finns tyvärr inte så mycket att skriva om denna månad heller. Vi har inte haft något styrelsemöte 

sedan i Februari och alla arrangemang i Maj är inställda. 

Men något lite händer ju, eller stort är det ju. Maria Levin Lundh (Mia) har fått sin hedersutmärkelse 

det var ett stort ögonblick för henne och för hela prostatacancervården i Värmland. Det 

uppmärksammades av Radio Värmland, Nwt och Nkp. Det blev också en hel del gillanden och 

kommentarer på Facebook. Publicitet är bra. 

Sedan jobbas det med en ny hemsida, förbundet håller på att modernisera sidan och Värmland +  

4 andra föreningar är först ut med nya utseendet. Den publiceras under Maj månad så håll utkik. På vår 

nuvarande sida www.pcfvärmland.se  har det tillkommit en länk där man kan köpa digitala 

bingolotter. Om man gör det via den länken så stödjer man vår förening. Man kan ju också 

prenumerera på lotter och ange vår förening så kommer det en slant till våra konton.  

Får försöka på alla sätt nu när vi inte kan vara ute i samhället som vi brukar.  

Det jobbas på att få till min vårdplan digitalt, där har jag tackat ja till att sitta med i den arbetsgruppen. 

Tror att den blir en viktig del i den framtida prostatacancervården. 

Forskningen fortsätter ju trots Corona, Astra Zeneca har presenterat ett nytt hormonläkemedel 

”Lynparza” det är ett exempel. Mer är på gång, det finns mycket att googla på om man har tid över. 

Men var källkritisk, vill man veta mer om vår sjukdom så är en bra start www.cancercentrum.se 

Antal betalande medlemmar stiger nu är det 745, men tyvärr är det fortfarande 18 st som inte betalt för 

i år. Nu är det inte många dagar kvar 30/4 uppdaterar vi vårt register, avgiften är 200:-/år det går att 

betala på Bg 713-6559 eller Swish 123 420 52 58 ange namn och födelsedata. Ångrar man sig senare 

så är man alltid välkommen tillbaka. Medlemskap är viktigt det påverkar vårt stadsbidrag inom 

riksorganisationen 

Så det vi kan göra nu är att spela och värva medlemmar, men det kommer att bli som vanligt igen det 

är jag övertygad om.  

SÅ HÅLL UT OCH TA HAND OM ER 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/
http://www.cancercentrum.se/

