
Månadsbrev Maj 2022 

Nu börjar det äntligen röra på sig. Vi är snart klara med medlemsregistret det är skönt, tyvärr så vill 

inte alla fortsätta som medlemmar. Vi gör alla våra val, jag fortsätter i alla fall att jobba för barn och 

barnbarn. 

Vi har varit ute på Maxi både i Välsviken och på Bergvik under April månad. Jag, Nils-Åke och 

Henrich har varit på en ordförande konferens till Åland alltid lika roligt att träffa representanter från de 

andra föreningarna. Fick 2 bra föreläsningar en om transperineala biopsier, det är definitivt det som 

ska gälla. Prostatacancerförbundet har skrivit en rapport i ämnet den finns att läsa på 

www.prostatacancerforbundet.se Sen var det Bernt Åslund vår läkemedels expert som berättade om de 

nyheter som kommer på läkemedelsfronten. 

Det som ligger närmast för oss i Värmland är Titta in (öppet hus) på Karolinen 4/5 15-17 och 

hamndagarna i Kristinehamn 7/5 övrigt går att följa på hemsidan www.pcfvärmland.se  

För mig börjar det närma sig Sverige Resan och så har jag ett special uppdrag i Lund 1/5 ska till 

Mårtenstops mot prostatacancer i stora Sandby. Så Aaron och jag får 100 mil som uppvärmning, på 

hemvägen stannar jag på Toftaholm och kramar barnbarn. Sen är det fullt fokus på Norrlandsdelen av 

resan. 

Vice har ordet 

Häromdagen läste jag ett dokument om rehabilitering från Västra Götaland och blev faktiskt 

lite glad. Av förordet framgår följande: 

”Cancerbehandling med kirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling påverkar ofta den friska 

vävnaden på ett negativt sätt. Detta motiverar kontinuerlig och individanpassad tillgång till 

cancerrehabilitering för att motverka permanenta funktionsbortfall. Cancerrehabilitering syftar till 

att göra livet så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen, det vill säga att 

förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen. I hälso-och sjukvårdslagen 

anges att var och en med behov av rehabilitering har rätt till en individuell plan.” 

Lite annorlunda känns det när man får tal del av ett protokoll från det lokala programområdet 

vid Region Värmland där man bland annat säger 

”Det innebär inte att patienten kan kräva viss typ av rehabilitering om den inte erbjuds i regionen. 

Vårdprogrammet är ingen lag utan en riktlinje och vad som erbjuds i regionerna kan skilja sig åt.” 

Jag är kanske överdrivet pessimistisk men nog tycker jag man läsa in en viss skillnad i 

inställning till cancerrehabiliteringen. Eller vad säger ni. Kom gärna med synpunkter och egna 

erfarenheter. 

 Ett bra tillfälle att prata om detta kan vara vid nästa ”Titta in” onsdagen den 4 maj mellan 

klockan 15.00 – 17.00 i vår lokal på Karolinen. Titta in är ju det tillfället under månaden då vi 

har tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter av vår sjukdom. Det går även att bara som 

namnet säger titta in och ha en fundering, ta en kopp kaffe och vara nöjd med det. Vi är inga 

medicinska experter men det finns en bred erfarenhet som patient. 

Hoppas vi ses därute, och sköt om er 

Håkan Florin 
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