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Börja om från början??? 
Vi kunde pusta ut en stund men nu krävs det nya tag, eller som Jacke Sjödin uttryckt 
det i ännu en Corona låt ” Börja om från början”! 
https://www.youtube.com/watch?v=vg8qMeFPYus 
 

Nytt från Föreningen: 

Under vecka 3 hade vi vårt första styrelsemöte för året. Med tanke på de nya 

restriktionerna genomfördes den digitalt och vi är nu åter tvungna att se över vilka av 

de planerade aktiviteterna som går att genomföra och i vilken form. Vi bearbetar nu 

politiker och sjukvården så att man hoppar på tåget i den satsning på OPT 

”Organiserad Prostatacancer Testning ” som startas upp runt om i landet. Enligt en 

uppstartad projektgrupp kommer en pilot att påbörjas i Uppsala och Örebro under 

2022 med sammanlagt 1000 inbjudna män. Låt detta nu inte bara bli en plan utan en 

verklighet och med en förhoppning att de inbjudna också tackar ja till denna 

livsbesparande åtgärd. Tidig upptäckt ger mindre dödsfall. 

 

Nytt från Förbundet: 

Vid ett möte med socialminister Lena Hallengren 13/1 lämnades ”namninsamlingen” 
för screening över av Kent Lewén och Olov Berggren. Då hade över 30 000 skrivit 
under och fler är på gång! 

  

Nytt från UOMO ute i Europa:  

Även i flera länder i Europa har man liksom i Sverige märkt att pandemin trycker 
undan behandlingen av cancerpatienter. I England t.ex. kommer nu NHS (National 
Health Service) tillsammans med Prostatacancerförbundet (Tackle) att lansera en 
kampanj för att lokalisera 1000-tals ”försvunna” prostatacancerpatienter. Man har 
siffror på att under april till juni 2020 minskade antalet diagnostiserade 
prostatacancerpatienter med 54% !!  

 

Hör gärna av er om ni vill att vi bevakar ett område av intresse för just dig. 

                      
 

Då en herre som bodde i Vreta 
i journalen sin började leta 
Ett förhöjt PSA?  
det kan inte va’ bra 
fram med röntgen o va´mer konkreta! 
 
Vid terminalen😊/Stig 
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