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Nu har vi kommit igång så smått, vi gjorde 2 dagar på ICA Maxi Bergvik. Bra utfall omsatte bra med 

pengar och fick totalt 6 nya intresse anmälda medlemmar. 3 på plats och en värvad av Thomas och 2 

registrerade via hemsidan, det finns många sätt alla är bra. Innan dessa herrar har betalat så 

passerade vi Blekinge och är nu 4:de största patientföreningen i Sverige. Det är väl inget självändamål 

men det är ett kvitto på att verksamheten växer. För att komma upp på plats 3 så krävs det fyrsiffrigt 

antal dit är det en bit, men det är definitivt möjligt. Mycket beror på Er medlemmar om alla värvade 

en så vore vi etta. Kanske en del tycker att jag är för mycket tävlings människa men det är så jag är. 

Tävlingen hjälpte mig i kampen mot cancern, det var en av de största utmaningarna i mitt liv. Jag 

klarade mig i stort sett helt skadeslös, mycket beroende på en skicklig kirurg. Sen var jag flitig i min 

träning med knipövningar och promenader. Det finns ju en del bra att hämta på nätet en app till 

telefonen TÄTIII heter den och så en hemsida   www.hopptrotsallt.se Men skickliga kirurger är ett 

måste där kan vi inte acceptera något annat. Det måste bli någon form av kvalitet säkring, de som 

inte är duktiga måste bort, det är ju våra kroppar de skär i.  

Det är likadant med avsatta medel till Prostatacancerfonden, där tror jag att vi blir störst i år också. 

Summan vi kan sätta in är 607 000:- Bra jobbat alla. Men vi får väl ladda för ett större belopp i år, 

vore fantastiskt om något större företag gjorde något. Vi får se, det är ju bara januari än. Det är en 

hel del möten på gång nu och i när tid. Jag är på patienthotellet Danderyds sjukhus just nu, inte 

inlagd bara övernattar mellan mötesdagarna på förbundet. Sen blir det direkt RCC möte i Uppsala  

( Vårdprogramgruppen) Mellan landning hos Calle Waller i Knivsta. Det jobbas på för att vi ska få en 

så bra vård som möjligt, det är jätte bra.  

På hemma plan är det Årsmötet den 26/2 närmast, behöver ett par namn till suppleant poster och så 

behövs det en valberedning. Någon som känner sig manad??? Slå en signal  

När jag nu fortsätter jag skrivandet sitter jag på tåget hem från mötet i Uppsala. Om man jämför 

regionerna i Mitt så ligger vi väldigt bra till i Värmland. Det känns bra att vara från Värmland, vi har 

Organiserad PSA-testning vilket de andra bara pratar om. Det är mycket som känns positivt, Calle och 

jag var till Uppsala föreningen på en föreläsning. Det är mycket på gång inom forskningen, ett mycket 

inspirerande föredrag om b la hur man använder PSMA molekyler till att hitta metastaser och sedan 

fästa någon substans på dom som tränger in i cell kärnan och dödar cancern. Det finns hopp om att 

prostatacancer i framtiden är en kronisk sjukdom som man lever med men inte dör av. 

Därför är vårt arbete i föreningen så viktigt, Vi är många medlemmar(774 idag), det är bra men vi 

behöver fler aktiva. Alla kan bidra med något, fråga på jobbet eller ditt tidigare jobb de kanske vill 

hjälpa till. Man behöver ju inte binda sig för en plats i styrelsen, men ska man vara ute och 

representera oss så är det ju bra att uppdatera sig i ämnet. Men det behövs inga doktors kunskaper 

det viktigaste är att man tycker om att möta människor och har förmågan att kunna säga ” Det kan 

jag inte svara på, men jag kan försöka ta reda på det” Sen behöver man inte bo i Karlstad för att ingå i 

styrelsen vi kan ordna med Skype möten då behöv man inte resa från hemorten för att delta. 

Tvärtom vore det bra om vi blir mer aktiva runt om i hela Värmland. 

Det är faktiskt roligt och givande att göra något för andra, tycker jag i alla fall. Framförallt för nästa 

generation BARN OCH BARNBARN. 

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA. Glöm inte att anmäla dig till årsmötet, Och så är det ju Snack Cafe på 

King Creole den 4 februari 

Håkan Florin 
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