
 

 

 

Månadsbrev Mars 2019 

Är verkligen våren här redan, i så fall är det väldigt tidigt. I söndags hade vi i alla fall sol och 10 grader 

varmt i Karlstad.  

Årsmötet är avklarat och aktiviteterna i gång. Den Blå veckan på KMTI blev lyckad, vi omsatte 

12 000:- och värvade 3 nya medlemmar. Vi fortsätter att bearbeta företag, där behöver vi din hjälp. 

Vi har väl alla lite kontakter som kanske kan utnyttjas, det är mycket lättare om det finns en personlig 

koppling. I dag har jag och Kjell träffat Anna som är marknadschef på Olearýs. Ett mycket bra möte 

som kan leda långt, i ett första steg kan det bli en mustaschkampen match i hockey slutspelet. Ska 

försöka pricka in en av Färjestads bortamatcher då är det mycket folk på Olearýs. Detta blir ett se och 

lära event inför Mustaschkampen i November då vi också vill att det ska vara en Mustaschkampen 

match i Löfbergs Arena. 

På hemsidan www.pcfvarmland.se kan ni se vilka aktiviteter som kommer. Det som finns inskrivet 

hittills är 5/3 kl 18.00 Snackcafe på Cafe King Creole i Haga det blir en mötesplats för prostatacancer 

drabbade. Hoppas att några av er har möjlighet att dyka upp det här är ett test för att se om behovet 

av samtal finns. 

Den 28/3 är det en Workshop i Uppsala kring organiserad prostatacancer testning, där deltar jag som 

patient representant för region mitt.  

Sen är det 30-31/3 på Husbilslandet i Bäckhammar, premiär helg för husvagnar. Det var allt så här 

långt men det kommer nog att fyllas på. 

Är det något på gång ute i länet så hör gärna av er, det kanske är dags för ett medlemsmöte?? Då vill 

jag att någon på orten fixar med lokal och fika. Det är lättare för er som är på plats, hör av er så kan vi 

komma med bilen. 

För er som är intresserade av att följa screening debatten så pågår det mycket inom en organisation 

som heter EAU European association of urology. De har en hemsida https://uroweb.org där är de lite 

tuffare än här i Sverige de vill påverka EU kommissionen att rekommendera screening. Här i Sverige 

pratas det ÄNTLIGEN om organiserad PSA testning, det borde naturligtvis varit screening för länge 

sen. Men det går sakta framåt i nästa års vårdprogram kommer det att rekommenderas 

magnetkamera före biopsi. Ett steg i rätt riktning. 

Mer som ni hittar på vår hemsida så är det länk till Cancer rehab fonden. Där är det ett svart hål. 

Rehabiliteringen ska naturligtvis börja redan vid diagnos, där finns det mycket mer att önska. 

Får jag också önska mig något så vill jag ha hjälp med medlemsrekryteringen. 

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA 

Håkan Florin 
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