
Månadsbrev Mars 2020 

Då var årsmötet över och jag fick förtroendet att leda arbetet ytterligare 1 år. Vi avtackade 2 av våra 

styrelsemedlemmar, Tomas och Stefan som varit med i 6 år. Sen fick vi en ny suppleant Heinrich som 

vi hälsar välkommen, ytterligare en från Kil Lars-Erik kan tänka sig att hjälpa till periodvis. Men det 

behövs fler initiativ runt om i länet, hör av er så kanske vi kan hjälpas åt att förbättra 

prostatacancervården.  

Idag fick jag äran att berätta för Maria Levin Lundh ( kontaktsköterska på urologen Karlstad ) att hon 

blivit utsedd till årets kontaktsköterska och kommer att erhålla prostatacancerförbundets 

hedersutmärkelse i kategorin ” Årets kontaktsköterska ”. Mia som alla känner henne som blev jätte 

glad. Hon har även betytt mycket för vår förening, vi har en mycket god dialog med professionen här 

i Värmland. 

På tisdag 3/3 åker jag och kassören till Kansliet i Solna med en Check på 607 000:- Tack alla som 

hjälpt till. Det brukar vara en trevlig resa, och pengarna mottages med tacksamhet. Så sen är det bara 

att börja samla in mer pengar, det behövs för att driva forskningen framåt. 

Vi har börjat med våra aktiviteter på Ica Maxi i Kristinehamn och Välsviken, har även haft ett positivt 

möte med Friskis och Svettis. Dessutom var Nils-Åke och Kennet E på Coop Extra i Säffle. Detta kan ni 

följa på vår hemsida www.pcfvärmland.se under verksamhet och aktiviteter 2020, den uppdateras 

löpande. På hemsidan kan man också registrera nya medlemmar som man värvar, när formuläret är 

ifyllt som kommer det ett mail till mig och då skickar jag ett välkomstbrev med betalnings 

instruktioner. När vi ändå är inne på betalningar så är det väldigt bra om betalningen av årsavgiften 

sker så snart som möjligt så slipper vi det här med påminnelser. Skulle ni mot förmodan inte tycka att 

vårt jobb för att förbättra prostatacancervården är värt 200:-/ år så ring 072-2152696 eller maila 

pcfvarmland@yahoo.com och berätta så vi kan ha registren uppdaterade. Det underlättar om vi inte 

behöver lägga kraft på att tjata om avgiften, Tack på förhand. 

Nu börjar det glädjande nog att röra sig ute i landet med organiserad psa testning. Region Skåne 

börjar ett pilot projekt i slutet av Mars. Även Västra Götaland startar en försiktig variant och 

informerar 50 åringar under 3 år. SVT hade ett reportage om att Region Jönköping också ska börja, 

det var trögt men vi närmar oss en allmän kontroll och det är på tiden. Vårt projekt som pågått i 5 år 

fortsätter och utvecklas med nya diagnostiska metoder. Värmland är föregångare på många plan. 

Vi skulle behöva komma ut och informera mer om prostatacancer, om någon vet om en arbetsplats, 

förening eller liknande där det samlas en del män mellan 45-70 så vore vi tacksamma för ett tips. 

Efter snart 9 år i branschen så har jag ju samlat på mig en del kunskap i ämnet som jag gärna delar 

med mig av. Det skulle kunna vara ett sätt för föreningen att växa sig starkare. Sen är det ju som 

alltid bra om butiker, bensinmackar, hotellreceptioner mm köper och säljer pins eller startar 

insamlingar. Så fråga gärna där ni är kunder om de kan hjälpa till. 

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA 

Glöm inte Snack Cafe på tisdag 3/3 kom före 18.00 om du vill ha fika. 

 

Håkan Florin 
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