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Hej hoppas att ni alla har haft en bra sommar. Jag har ju haft förmånen att få åka 

runt i Sverige och träffa kollegor. Det är ett uppdrag som passar mig, i år var det 

väldig soligt och varmt. På den här trippen söderut var jag till Malmö som längst 

söderut. Det gav en del media, vilket är ett av syftena, men det viktigaste är möte 

med den vanliga människan. Att det är uppskattat av föreningarna runt om i Sverige 

har jag förstått, men i Provite i Kristianstad chockade Jan Frick mig med att 

överräcka en check på 50 000:-. Nu har jag 11 dagar kvar i mellan Sverige med slut 

på internationella prostatacancerdagen i Solna Centrum. Sen var årets resa klar det 

blir totalt 49 stycken stopp och når 26 av 27 föreningar. 

Men allt är inte positivt, vi försöker få Swedbank att förstå vårt behov av att byta 

internetbanks användare. Det är inte lätt, det var som att springa in i en byråkratisk 

vägg. Nu för tiden finns det inga bank män eller kvinnor att få prata med utan man 

hamnar hos en Johan i Stockholm. Denna herre kan man bara nå via mail inga 

kontaktuppgifter förövrigt. Det här är inte det jag vill lägga min tid på. Men plötsligt 

händer det, vi fick träffa en bankman på SEB. Då var det inte så komplicerat längre, 

så på fredag har vi en ny bank. 

Ännu en svår uppgift. Styrelsen fungerar ju som valberedning, vi skulle gärna få till 

en föryngring i styrelsen. Där måste vi få våra medlemmar att komma med förslag. 

Vi är ju nästan 800 medlemmar, hör av er till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter 

finner ni på www.pcfvärmland.se  

Jag vill påminna om närståendegruppen som startar den 5 september kl. 17.30 i vår 

lokal på Karolinen. Under 4 tillfällen under hösten finns möjlighet möta andra 

närstående som hamnat i samma situation då livet förändrats på grund av ett 

cancerbesked. Gruppen leds av Carina Berglund som bland annat arbetat med 

palliativ vård. Som vanligt hittar du mer information om gruppen på vår hemsida.  

Snack kaféet för våra medlemmar som haft uppehåll under sommaren har kommit 

igång igen. Som vanligt träffas vi första onsdagen i månaden (7 september denna 

gång) mellan kl. 17.00 – 19.00 på Karolinen. Grundidén är att vi över en kopp kaffe 

ska samtala kring vår sjukdom, ställa frågor och få höra om vad som är på gång 

både inom föreningen och förbundet. Oftast brukar våra två H:n, det vill säga Håkan 

F och Heinrich S delta. Båda har ett brett kunnande kring forskning om 

prostatacancer och är alltid intressanta att lyssna på. Dessutom har vi planer på att 

visa filmer om inkontinensbesvär och erektionsproblem och diskutera kring detta. 

Naturligtvis bjuder fika med tilltugg i båda grupperna. 

Sköt om er och hoppas vi ses under hösten 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

