
Tankar under sommaren- V35 2020

Nu börjar höstvindarna vina runt knuten !!

Det känns att sommaren håller på att tappa sitt grepp och vi får vänja oss vid lite svalare temperatur. I början på veckan hade vi
det första digitala styrelsemötet som uppstart av höstterminen. Många funderingar fanns angående när vi kan våga öppna upp
för att träfas och under vilka former. Strax efter kom ”Tegnellen” ut med nya riktlinjer max 500 personer och 1 meters avstånd
på bokade sittplatser. Det kommer ett nyhetsbrev inom kort på lite tankar om hur vi kan hitta nya former för hösten där vi vill ha

era synpunkter.  

Vår vän Jacke Sjödin har startat upp hösten med ett par nya flmsnuttar och här kommer en länk till tankar om när den här
eländiga pandemin ska ta slut:

När den här eländiga pandemin ska ta slut

Här hemma släppte cancerfonden idag en artikel med rubriken ” PSA-prov räcker inte som screening för prostatacancer” där
Ola Bratt funderar lite om detta faktum!

"PSA-prov räcker inte som screening för prostatacancer"
Ute i Europa tar UOMO upp det faktum att ”Covid -19 drabbar män med prostatacancer ”oproportionerligt”. 
(Kan läsas på svenska här:  Tryck på rutan Translate längst upp på sidan och välj sedan Svenska i tabellen)

Covid -19 drabbar män med prostatacancer "oproportionerligt”
När vi ses senare i höst hoppas jag vi kan hjälpas åt att säkerställa en bra cancervård på Akademiska Sjukhuset och andra

sjukhus i regionen som har fått sina törnar både före och under Corona- tiden.

Nu hösten hörs slå på din dörr,

efter sommarn som vart varm och ”törr”.

Musta glatt äppelskrutt,

O på skörden få sprutt 

nu när ingenting är likt som förr.

Väl möt på barrikaderna!
Stg Lindahl/ Vårdpolitsk talesman i ålderskarantän.

https://www.europa-uomo.org/news/men-with-prostate-cancer-disproportionately-affected-by-covid-19/
https://youtu.be/bh1hEJHEnBk
https://www.cancerfonden.se/psa-provet-racker-inte-som-screening-for-prostatacancer?fbclid=IwAR3Auh-vcDcFp2LoAuSML5EJgG8lFrq_5X11WLcUUmMcSmncmEPWAavh1S4&utm_source=facebook&utm_medium=content-social
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