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Nu verkar det bli verklighet som vi alla drömt om, smittspridningen avtar och samhället kan öppnas 

upp igen. Som jag längtat, jag älskar verkligen att möta alla människor på riktigt och inte digitalt. 

Nu har vi haft vårt årsmöte, det fick bli digitalt. Vi höll ut så länge det gick för vi ville få till ett fysiskt 

möte men vi fick ge upp där. Men 2022 satsar vi på ett fysiskt möte i slutet av februari som vi brukar. 

Vi har fått en 2 nya suppleanter Kjell Jonsson från Kil och Ove Ekman från Karlstad. Per Olsson tackar 

för sig efter 4 år. Sen har vi skiftat på vice ordförande posten. Kjell Platon har framfört önskemål om 

att bara ha hemsidan på sin lott och när Nils-Åke var villig att ersätta honom var allt klart. Men någon 

valberedning gick inte att åstadkomma i år heller, så styrelsen får fortsätta att ha det uppdraget. Det 

vore fantastiskt med en föryngring vi som är i styrelsen nu har snart passerat bäst före datum allihop.  

Men vi söker fortfarande personer som kan vara kontakt män på respektive ort det underlättar 

väldigt mycket att ha personer som känner orten och vet vad som pågår. 

Ska verkligen försöka att jobba hårt i sommar, det har ju skett en minskning av prostatacancer 

diagnoser under pandemin. Tyvärr har man inte sökt vård i samma utsträckning, så nu gäller det att 

uppmana alla att ha koll. Vi vill inte ha män som kommer försent till den botande behandling som 

finns. 

Det som är igång är ett samarbete med Bryngfjorden golf, herr sektionen har tävlingar varje onsdag 

hela säsongen. Det kommer att bli en bra slant till forskning. Där börjar vi 2 juni då finns vi på plats 

hela dagen, med information och försäljning. Borde kunna gå att värva någon medlem också, det 

behövs. Kanske någon mer golfklubb vill bidra, alla kan göra något, allt från att sälja pins till större 

arrangemang. 

Vi börjar utomhus så länge första stoppet blir 3 Juni ICA MAXI Välsviken, sen kommer vi 

förhoppningsvis att synas lite överallt i Värmland. Några tips om där det passerar mycket folk så är vi 

tacksamma om ni hör av er. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.pcfvärmland.se  Vi fortsätter 

med våra skyltfönster, Väskshopen i Karlstad, Kungsgatan i Kristinehamn och i går fick jag klart med 2 

st reklamkuber på Mitt i City i Karlstad. Vi har fler skyltdockor som behöver bostad med utsikt mot 

gatan. 

Ni som använder Facebook så finns vi på PCF Värmland vill man följa det som sker nationellt kan man 

kika in på Prostatacancerförbundet eller Mustaschkampen. De här sidorna uppdateras ofta, bra 

verktyg för den som vill veta mer. 

Min vårdplan prostatacancer finns nu publicerad i sin helhet på www.cancercentrum.se  där ska din 

kontakt sköterska välja ut de dokument som är relevanta för dig och du ska kunna läsa dom via 

www.1177.se .  Men för att detta ska börja genomföras är det viktigt att vi som patienter efterfrågar 

detta. Precis detsamma som med IPÖ (individuell patient översikt) Det går framåt med det tar tid, ju 

mer vi efterfrågar desto snabbare tror jag att det går. Det är som medlemskapet i vår förening ju fler 

desto starkare röst. Fråga gärna någon i din bekantskapskrets om de har 200:- / år över så att vi kan 

bli en starkare organisation. Avgiften stärker även vårt förbund som får ett stadsbidrag för varje 

betalande medlem. Förbundet är ju vårt service organ, vi betalar ingen avgift dit men får Prostatanytt 

fyra nummer per år. Ett argument som jag brukar använda till de som är tveksamma ”Du vet inte din 

plats i kön” och ”Tänk på barn och barnbarn”. Det är i alla fall dom som jag jobbar för. 
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