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Hej igen nu har det gått en månad till. Våren börjar komma så smått det har jag längtat efter. 

Nu rullar tåget iväg ifrån Karlstad C 05.56 ( onödigt tidigt )målet för dagen är Uppsala och en 

Workshop om organiserad PSA testning. Det är mycket spännande på gång och det är verkligen på 

tiden. Men det får jag återkomma till efter mötet.  

Kort rapport från mötet, Maurtiz Wallden gjorde en förnämlig presentation av arbetet som görs i 

Värmland. Möjligt att vi kan få till en föreläsning där han berättar om det som görs och kommer att 

göras i Värmland. De andra i region mitt gör i princip inget mer än avvaktar. 

Våra aktiviteter börjar att fylla på sig, nu på lördag får jag hjälp i Sunne. På Sunne Ski Center är det 

säsongsavslutning med olika aktiviteter där kommer det även att finnas information och försäljning 

av våra produkter. Tack Stefan, det är sådana initiativ som gör att vi kan växa. Har någon några ideér 

så hör av er, det kanske går att ordna något. Själv kommer jag att vara vid Husbilslandet i 

Bäckhammar både lördag och söndag. Vi har haft ett nytt möte med företrädare för Olearýs i 

Karlstad. Det känns verkligen som att det här kan bli något. Även KMTI var väldigt nöjda efter vår blå 

vecka. Där jobbar vi nu för att det ska bli ett motionslopp ”Gå, lunka, löp” tillsammans med rosa 

bandet. Vore roligt om vi kunde samarbeta mer. Det finns ju många likheter i våra cancerformer, i ett 

parförhållande drabbas ju båda. 

Det som ligger närmast i tiden i April är ”Snack cafe” på King Creole i Haga, det är ju första tisdagen 

varje månad. Förra gången var det premiär, vi blev 5 st, tror att de som kom tyckte att det var 

givande. Så kan du komma är du välkommen, tiden är 18.00 kom några minuter innan så att Gun vet 

hur många mackor som ska tillverkas. 

Sen åker jag och Kenneth Hermansson på Förbundsstämman till Åland. Det är spännande saker på 

gång där med, bland annat kommer olika företrädare för vården beskriva hur prostatacancervården 

2025 kommer att se ut.  

Där kommer jag troligtvis bli invald i Förbundsstyrelsen, det är i alla fall vad valberedningen föreslår. 

Ska bli inspirerande, kanske kan påverka lite där har i alla fall en hel del tankar om hur jag skulle vilja 

ha den perfekta prostatacancervården. Sen är det alltid lika roligt att träffa kollegor från övriga 

landet.  

För er som vill följa utvecklingen angående Organiserad PSA testning går det att läsa på 

www.cancercentrum.se  och vill ni se hur väntetider utvecklar sig gå in på www.npcr.se  sen finns ju 

vår egen hemsida www.pcfvärmland.se  

Nu blev det dags för den vanliga vädjan som jag brukar skriva om. Vill ha hjälp med 

medlemsvärvning, du känner säkert någon som skulle kunna offra 200:- / år för att stödja oss. Det är 

inte så mycket för pengarna utan för att vår röst blir så mycket starkare. Vi är nu ca 110 000 män som 

har diagnosen prostatacancer men det är bara 11 600 som är med i någon av våra 27 föreningar. 

Många har inte förstått att ”TILLSAMMANS BLIR VI STARKA” 

Det är även dags att ta fram kontaktnätet som säkert finns, även om du slutat jobba kanske din förra 

arbetsgivare vill hjälpa till eller din lokala handlare. Det är bara att ställa frågan det värsta som kan 

hända är att man får nej. Men förvånansvärt ofta blir det ett ja, så upplever i alla fall jag det. Många 

vill hjälpa till men de måste få frågan. 

Hoppas att vi ses ute i verkligheten 

Håkan Florin 
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