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Bäste medlem i PCF-Syd!          

 

Vi har äntligen, ser det ut som, kommit ur stilleståndet på grund av ett mycket litet virus. Bara för 

att strax därefter upptäcka att det pågår krig i vår närhet. Något som i sin tur ger stor oro på 

börserna och kanske också för vår ekonomiska utveckling.  

 

Trots detta får vi hålla modet uppe. Sommartid i Sverige ger utmärkta möjligheter till att koppla 

av ute. Njut av städernas parker och lummiga trädgårdar, ute i skog eller längs våra långa kuster. 

Vi ger dig lite tips på hemsida. 

 

Inom PCF-Syd har vi under våren äntligen kunnat ha aktiviteter med större deltagarantal än 

restriktionernas åtta personer!  

 

Våren 2022 har vi genomfört följande: 

 Samtalsträff om Erektil dysfunktion, som går att övervinna. 

 Samtalsträff om OPT (Organiserad prostatacancertestning). Region Skåne tillhör dem 

som gått före i detta. Men det finns orostecken. Personalbristen kan sätta käppar i hjulen. 

 Årsmötet med tillhörande samkväm. 

 Bussresa till norra Själland.  

Vi ger minireferat av detta på vår hemsida – under ”Våra aktiviteter”.  

Du som var med får gärna komplettera text och bild!  

Kontakta då gärna Peder Haak eller Kaj Oldrup, som biträder honom med webbsidan. Deras e-

post och telefon, liksom resten av styrelsen, finner du på vår hemsida:  
https://prostatacancerforbundet.se/om-oss/patientforeningar/skane/prostatacancerforeningen-
syd/om-oss-i-pcf-syd/styrelsen/ 
 

Hur går vi nu vidare? Jo i höst kommer vi att ha flera aktiviteter som både ger kunskap och 

möjligheter till samvaro. Se nästa sida! För in tiderna i din kalender!  

 

Utöver detta ska styrelsen trycka på så att Region Skåne blir bättre på att hantera diagnos, 

behandling och rehabilitering av prostatacancer! Det finns stora olikheter mellan Sveriges 

regioner och sjukhus. Se också om detta på vår hemsida! Du som vill hjälpa till i detta 

påtryckningsarbete – kontakta gärna mig! 

 

Till sist önskar jag er alla En riktig God Sommar!  

 

 

Magnus Klang  
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Hösten 2022 – aktiviteter.  
 

 

Observera! Detta är styrelsens planering per 16 juni. Vi uppdaterar kontinuerligt på hemsidan.  

Där skriver vi lite mer om varje aktivitet. Där framgår också hur du ska anmäla dig. Detta för att 

vi inte ska köpa in onödigt till våra samkväm.  

 

 

13 september – Samtalsträff med några av våra kontaktsjuksköterskor.  

 

4 oktober – Miniutfärd till Lund och ”Livets museum”. Arrangemanget är ett litet försök med 

programaktivitet i annan lokal än den vanliga i Malmö. ”Livets museum” ger perspektiv på hur 

fort den medicinska utvecklingen har gått. Lund/Malmö har också flera exempel på nyheter som 

betytt mycket inom vården. Inte minst den konstgjorda njuren. Föreningen som svarar för 

guidningen ska försöka få fram de som bäst kan belysa för oss de professioner som är inblandade 

i prostatacancervården. 

 

25 oktober. Samtalsträff.  Huvudinriktningen har varit att ta upp detta med ojämlikheterna inom 

vården. Vårdköer, Organiserad prostatacancertestning, sättet man genomför prostatabiopsi på, 

efterbehandling med flera frågor där vi som organisation inte kan vara nöjda med hur det är. Vi 

har allmänna val i september och det kan göra det oklart på den politiska sidan. Vi återkommer 

med hur denna samtalsträff kan behöva justeras.  

 

6 december. Julträff. Där har styrelsen redan bokat in Lasse Bergrensson, som sjunger och spelar. 

Vi får säkert en lika fin och trevlig avslutning på hösten som förra året när vi hade Tommy Juth, 

på den Julträffen.  

 

 

 

 

Utöver dessa arrangemang, som vi i PCF-Syd ansvarar för, så vill vi peka på:  

 

13 – 14 augusti kommer Håkan Florin från Värmland och Prostatacancer Förbundet vara på plats 

i Skåne på sin Sverigeresa. Det ser idag ut som om det blir ett besök i Lund och ett i Malmö. Här 

ber vi om hjälp av er att vara med och stå i vårt tält. Intresserad anmäler sig till mig! 

 

5 – 7 oktober äger ”Urologidagarna” rum i Malmö. Tillsammans med de andra föreningarna i 

Skåne har vi lovat att hjälpa till med en del av det praktiska. Vi kommer även ha en egen monter. 

Vi behöver hjälp från er, ni som har lust och möjlighet att hjälpa till anmäler sig till mig!  

 

November. Mustaschkampen. Denna aktivitet ger miljoner till prostatacancerforskningen. Ju fler 

medlemmar som går ut aktivt under den perioden desto bättre!  
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