
Månadsbrev Mars 2021 

Månaderna går i en rasande takt, men just nu känns det riktigt bra så att vi äntligen blir kvitt 

pandemin. Jag längtar efter att få vara nära andra. Snart är vi där då ska vi ut på gator, torg, marknader, 

mässor, motorcykel korteger, biltävlingar och samla in mer forsknings pengar. I Värmland har vi 

samlat in drygt 2 500 000:- sedan 2012, bra jobbat. Vi har även ökat vårt medlemsantal från 211 till i 

dag 821. På tal om det så går det bra att betala medlemsavgiften på 200:- om ni inte gjort det. Bg 713-

6559 är det som gäller och för att underlätta för kassören ange namn födelsedata och helst 

medlemsnummer som finns på baksidan av tidningen. Kommer även att skicka ut en SMS uppmaning 

att betala, för det är inte alla som läser månadsbrevet. Hoppas ni inte tycker att vi tjatar, det är av 

välvilja, vi vill fortsätta att utveckla prostatacancervården. 

Det händer en hel del på forskningsfronten men alla mediciner tar lång tid att komma patienterna till 

godo. Prostatacancerförbundet har delat ut 12,4 miljoner i år, dit går era medlemsavgifter och övriga 

bidrag. TACK 

Vi får se det som att vi jobbar för nästa generation våra barn och barnbarn, det har varit mitt mantra 

hela tiden. Grabben fyller 40 om 2 år då var min målsättning att det skulle finnas en allmän screening 

men det kommer nog inte att lyckas med tanke på våra 21 självstyrande regioner. Ska man få 

prostatacancer, ska man bo i Värmland. Vi ligger långt före alla andra regioner, tack vare alla ni som 

är medlemmar och stödjer vår verksamhet. Vi har ett mycket gott samarbete med Urologen och 

Onkologen i Region Värmland, vi vill samma sak. Men som alltid ju fler desto starkare, så känner du 

någon som har 200:- / år över, uppmana dom att bli medlemmar i vår förening. 

Vi är aktiva på sociala medier, PCF Värmland på Facebook är det som gäller. Idag tog jag ut cykeln 

och kärran för först gången i år, det är första vårtecknet i Karlstad. Hann i stort sett bara parkera på 

Drottninggatan så kom det fram en herr och ville bli medlem. Vilken lycka men så är det syns man så 

finns man. Vår hemsida www.pcfvärmland.se uppdateras också kontinuerligt. Nya vårdprogrammet 

för prostatacancer är ute på remiss och finns att läsa på www.cancercentrum.se för er som är 

intresserade. 

Vi har nu efter mycket om och men fått en fungerande internet uppkomling i vår lokal på Karolinen. 

Detta möjliggör att ni som bor ute i länet kan bli delaktiga i styrelsen om intresse finns. Tack vare 

digitala möten på Teams kan du sitta hemma i köket(eller valfri plats) och vara en del i styrelsen. Det 

skulle kunna bredda vår verksamhet, alla vet ju vad som händer på hemorten det gör inte vi i Karlstad. 

Föreningen är ju för hela Värmland, så skulle du vara intresserad hör av dig. Det man behöver för att 

ingå i styrelsen är ett intresse för våra frågor och en vilja att göra skillnad. De flesta av oss har ju ett 

kontaktnät sedan tidigare arbetsliv, sen behövs det ju lite tid. Vi har 8-10 möten /år på ca 2 timmar det 

utgår inga arvoden, men man har rätt till sina utgifter för resor. Vi jobbar ideellt, och målet är att 

förbättra vården för våra barn och barnbarn. Vi skulle även kunna ha en aktivitetsgrupp, där man kan 

samordna våra resurser. Vi har ju Bil, cykel + kärra, 2st eventtält m.m. Inomhus har vi haft aktiviteter 

på 3 st ICA Maxibutiker samtidigt. Minst en kontaktperson på varje större ort vore en dröm, då skulle 

vi kunna synas i hela Värmland.  

Vårt Årsmöte är planerat till sista veckan i maj, var är oklart, det beror på om vi har hunnit bli 

besprutade och hur det ser ut med restriktioner.  

Vill även puffaför att man kan köpa digitala bingolotter på vår hemsida, då får vi en provision på 15:- 

ALLA BÄCKAR SMÅ  som det heter. 

SKÖT OM ER SÅ SES VI EFTER PANDEMIN 

Håkan Florin 

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

