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Hälsning från kansliet

Det har varit en orolig och 
mycket jobbig höst. Mycket 
har hänt både i mitt privatliv 
och i föreningen, vilket har 
gjort att mitt humör inte alltid 
varit på topp. Jag hoppas att 
jag kan bli förlåten för detta 
och jag siktar nu på ett gott 
nytt år istället.
Kansliet och jag finns nu på 
Norra Kungsgatan 29 och 
jag stormtrivs! Det är bara 
att komma in och ta en fika, 

varje dag ställer jag en kanna kaffe på bordet. 

Styrelsen har en idé om att få igång några nya grupper. 
Vad tycker ni om en handarbetes/pysselgrupp som 
träffas på kansliet, en fika/lunchgrupp som träffas på 
olika fika/lunchställen,  en biobesöksgrupp eller en 
grupp som promenerar i Boulognerskogen och avslutar 
med fika på kaféet, alla grupper på dagtid? Hör av er 
till kansliet om intresse finns 
så sätter vi igång!

Gunilla Svedlund  Kanslist

Ordförande har ordet
Hej på er alla, kan det 
vara våren som är på 
väg, för visst har det blivit 
betydligt ljusare. Fåglarna 
har börjat att sjunga
så fint på morgonen.
Jag har varit på en 
föreläsning om våra dyra 
mediciner, och för 
oss med cancer är det 
dyrt, och jag vill inte byta 
med dom som skall göra 

dessa prioriteringar. Nu senast är det en tablett för 
prostatacancer och den är mycket dyr men den 
hjälper, men?
 
Men, nu är verksamheterna i full gång, och det nya 
kontoret är invigt. Du som inte kunde komma på 
“mingeldagen” titta gärna in om du har vägarna 
förbi.
Väl mött till en spännande säsong med föreningen.

Tommy Edbom  Ordförande

Tommy Edbom
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Flytten
Cancerföreningen Gävleborg har sedan 2005 haft sitt kansli 
på Hantverkargatan 33 i Gävle, ett kontorshotell där olika fö-
retag och föreningar fanns. Under åren har detta förändrats 
eftersom hyresvärden alltmer hyrde ut till större företag med 
många anställda. Föreningens kansli fanns därför plötsligt 
mitt i ett annat företag och kunde inte bedriva en utåtriktad 
verksamhet. En tom butikslokal fanns i samma kvarter på 
Norra Kungsgatan 29, vi hade turen att få hyra den och det 
blev en snabb flytt. Föreningens ordförande Tommy Edbom 
och kassör Kurt Olsson målade, kanslisten Gunilla Sved-
lund planerade möbleringen och sen hjälptes de åt att flytta. 
Städningen hjälpte några ur styrelsen till med. När allt var 
uppackat och iordningställt i nya lokalen blev det väldigt 
trivsamt, och kanslist, 
styrelse samt medlem-
mar trivs.  
Många förbipasserande 
stannar och tittar på 
informationen i vårt 
skyltfönster. Äntligen 
syns vi!

Text och foto: 
Gunilla Svedlund

Tommy Edbom och Kurt 
Olsson i målartagen!

Invigningsmingel
Cancerföreningen Gävleborgs kansli har flyttat och 
firade detta med ett invigningsmingel. Medlemmar och 
allmänheten var inbjudna till Norra Kungsgatan 29 
torsdagen den 14 januari. Under de två timmar som 
minglet varade kom det många som ville mingla. För-
eningen serverade bubbel i form av cider, snittar, snacks 
samt fika.

Text och foto: Gunilla Svedlund

Minglare i lokalen Ann och Mona Holmgren fikade

Höstens medlemsmöten
Första mötet hösten 2015 hölls torsdagen den 10 
september. Då serverades medlemmarna sill och 
potatis samt ett föredrag av Curoapoteket i ämnet 
läkemedel och äldre. 8 oktober var datumet för nästa 
medlemsmöte då Åsa Olsson spelade gitarr och sjöng 
för oss. Medlemsmötet den 2 november bjöd också 

Åsa OlssonKlang & Jubel med speldosan

på underhållning. Då var det Klang & Jubel med 
speldosan (Roger och Ylva Holmström) som spelade och 
sjöng. Alla medlemsmöten bjöd på trevlig gemenskap 
med fika, smörgås och lotteri.

Text och foto: Gunilla Svedlund

6 isterband 
2 gula lökar 
2 msk tomatpuré 
1 tsk torkad basilika 
2 + 2 msk grädde 
8-10 kokta potatisar 
3 ägg 

Isterbandslåda
4 dl mjölk 
½ dl ströbröd 
Smör 
Salt 
Svartpeppar

Gör så här:
Skala och finhacka lökarna.  
Skär upp isterbanden och dra bort 
skinnet. Hacka dem grovt. 
Fräs lök och isterband i smör ett par 
minuter. Tillsätt tomatpuré, basilika 
och 2 msk grädde. 
Skiva potatisen, täck botten av en 
ugnssäker form med hälften av 
skivorna. 

Fördela isterbandsfräset över. 
Täck med resten av potatisen. 
Vispa upp äggen i en skål. Vispa 
ner mjölk, 2 msk grädde, ½ tsk 
salt och 1½ krm peppar.  
Häll äggstanningen över lådan. 
Strö ströbrödet över.  
Grädda i ugn på 200°C ca 30 
minuter.
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Samvetesprat

Patientnämnder ges större makt

Dåligt samvete för allt jag gör och inte 
gör, det var temat måndagskvällen 
den 7 december när sjukhusprästen 
Mats Johansson höll ett föredrag 
för Cancerföreningen Gävleborgs 
medlemmar i möteslokalen på N 
Skeppargatan i Gävle. Han jämförde 
samvetet med kryddan curry som 
är en blandning av olika kryddor. 
Samvetet kan sägas vara en blandning 
av skuld, skam och sorg. Det blev en 
intressant, trevlig kväll med ett lotteri 
där vinstbordet innehöll en hel del att 
stoppa i munnen.

Text: Gunilla Svedlund   
Foto: Torbjörn Svedlund

Mats Johansson

Årets andra loppis hölls lördagen den 24 oktober i 
möteslokalen på Norra Skeppargatan 29 i Gävle. 
Fredagen ägnades till transport och uppackning. Vi 
behöver vara många fler som packar upp och packar 
ner, så hör gärna av dig inför nästa loppis om du också 
vill vara med. När vi öppnade stod några och väntade, 
och resten av dagen var det tidvis väldigt mycket folk. 
Sista timmen reades sakerna ut för halva priset, så 
denna loppis fick vi många prylar sålda. Det var även 
många som passade på att fika, det fanns ju många 
olika sorters hembakat att välja på. Även på lördagen 
behövde vi tidvis vara fler som tog betalt och packade 
eftersom lång kö uppstod. Det är verkligen ett trevligt 
sätt att träffa medlemmar och andra personer på. 
Föreningen visar på detta vis även upp att vi finns, ett 
trevligt sätt att värva nya medlemmar på!

Text: Gunilla Svedlund

Höstloppis

Julmarknad och julbord i 
Garpenberg
2015 blev det inte något julbord på Restaurang 
Kvarnen i Gävle för Cancerföreningen Gävleborgs 
medlemmar. Styrelsen beslöt att prova på att 
göra en julmarknadsresa inklusive julbordslunch. 
Lördagen den 21 november avgick bussen från 
Gävle, färden gick via Valbo och Sandviken där 
medlemmar också steg på, destinationen var 
Garpenbergs Slott. I Horndal stannade bussen 
för en bussfika, väl framme i Garpenberg fick vi 
slottets historik berättat för oss innan vi steg ur 
bussen. Redan utanför slottet möttes vi av glögg 
och pepparkakor, där var också ett antal stånd 
och även ett tält med många stånd i. Slottet hade 
fyra våningar där de bland de fina gamla anrka 
möblemanget hade ställt upp stånden som fanns 
inne i slottet. Det var ett varierande utbud, inte bara 
julsaker. Det fanns mycket livsmedel att handla med 
sig hem till mångas förtjusning. Julbordslunchens 
tid hade senarelagts, vilket gjorde att det uppstod 
en kaosartad trängsel i trapphuset vid ingången till 
julbordsbuffén, att sedan ta sig med maten genom 
trängseln en trappa upp där vi skulle äta var inte det 
lättaste, men maten var god. Efter lunchen fick vi en 
stund till på oss att handla, men de flesta var nöjd 
och såg fram emot hemresan.

Text: Gunilla Svedlund   Foto: Torbjörn Svedlund

Grapenbergs Slott

Inne i slottet fanns många stånd

Några av stånden fanns utomhus

En dag hos ICA Maxi i Gävle

Cancerföreningen Gävleborg vill gärna att så 
många som möjligt vet om att föreningen finns. 
Därför ställde styrelsen upp ett bord mitt emot 
kassorna hos ICA Maxi i Gävle den 2 oktober 
mellan kl 11 och 16. På bordet fanns information 
om föreningen, våra tidningar, broschyrer om 
cancer mm. Det var många som stannade för att 
prata samt för att gissa hur många sockerbitar vi 
hade lagt i en glasburk. Vinnare blev Bo Frank 
som gissade på 157 st, det var 159 st. 
 
Text: Gunilla Svedlund  Foto: Torbjörn Svedlund Gunilla Svedlund, Berit Andersson, Birgit Lindblom

Med en ny lag får landets patientnämnder en starkare 
ställning och kan kräva sjukvården på delaktighet 
i ärenden som rör klagomål på vården, enligt 
klagomålsutredningen.

Sjukvården måste ta patienternas synpunkter och 
klagomål på större allvar. Därför ska patientnämnderna 
– som finns i varje landsting eller region – bli mer 
självständiga och få utökade resurser. Genom ett tillägg 
i patientsäkerhetslagen ska patientnämnden kunna 
kräva att sjukvården är delaktig och svarar på de 
frågeställningar som kommer genom nämnden, enligt 
det förslag som regeringens särskilde utredare lägger 
fram i dag.

Förslaget är ett av dem som presenteras i 
klagomålsutredningen som lämnas till regeringen.

– Om sjukvården inte följer kraven på delaktighet från 
patientnämnden kan Ivo ställa krav på detta, med 
hot om vite, säger Anders Printz, som på regeringens 
uppdrag utrett hur patienters klagomål ska hanteras.

Han har tidigare arbetat på Inspektionen för vård och 
omsorg, Ivo, och är i dag kanslichef på Vårdförbundet.

Flera patientnämnder har tidigare varit skeptiska till 
att ta över klagomål från Ivo, bland annat eftersom de 
saknar myndighetsbefogenheter. Med det nya förslaget 
skulle de alltså få detta, genom lagändringen.

Om patientnämnderna får utökade resurser och kan ta 
sig an mindre allvarliga ärenden ska Ivo främst utreda 
patientärenden som rör allvarlig skada eller sjukdom, 
vård under tvång eller fall då patient fått sin rättsliga 
ställning eller integritet kränkt, exempelvis genom en 
behandling som genomförts utan samtycke.

Förhoppningen är också att Ivo med upplägget 
ska få mer tid för tillsynsbesök ute i sjukvården. I 
dag genomförs en stor del av inspektionerna via 
pappersarbete.

Andres Printz tycker att det är viktigt att hålla isär 
patienters klagomål med de utredningar som Ivo gör 
efter anmälan enligt Lex Maria, från sjukvården.

– I första hand är det vårdgivarna som ska ställa till 
rätta det som patienten klagar över, och lära av sina 
misstag. Det är tokigt att patienter ska behöva vänta ett 
år på att få ett utslag från en myndighet, säger han.

Förslagen i utredningen påminner till stor del om dem 
som Ivo, liksom Statskontoret, tidigare lagt fram för att 
få en bättre hantering av klagomålen.

– Vi är huvudsak är positiva till förslagen som innebär 
att patienterna får snabbare svar samtidigt som det 
frigör resurser till våra inspektioner, säger Thord 
Redman, utredare på Ivo, liksom myndighetens expert i 
klagomålsutredningen.

Enligt utredningen ska förändringen i hanteringen av 
enskildas klagomål genomföras 1 juli 2017.

Källa: Mia Wärngård, Dagens Medicin 2015-12-14

HEDRA MINNET AV EN AVLIDEN 
SKÄNK EN MINNESGÅVA 

PG 90 14 07 – 7 

BG 901 – 4077
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Ett nytt RNA-test av blodplättar kan användas för att upptäcka, 
klassificera och lokalisera cancer genom att analysera innehållet i 
ett blodprov från motsvarande en droppe. Genom en ny metod för 
blod-baserade RNA-test av blodplättar, även kallade trombocyter, 
har forskare lyckats identifiera cancer med 96 procent träffsäkerhet 
och skilja mellan olika sorters cancer med 71 procent träffsäkerhet.

Resultaten framgår av en studie som nyligen publicerades i 
forskningstidskriften Cancer Cell.
– Att kunna upptäcka cancer tidigt är livsavgörande. Vi har 
undersökt hur en helt ny blod-baserad biopsimetod kan användas för 
att upptäcka cancer, vilket i framtiden kan innebära att ett invasivt 
cellvävnadsprov inte behövs för att ställa diagnos på exempelvis 
lungcancer. I studien identifierades så gott som alla cancerfall, vilket 
visar att blod-baserade biopsitest har enorm potential att förbättra 
tidig detektion av cancer, säger Jonas Nilsson, cancerforskare vid 
Umeå universitet och medförfattare av artikeln.

I studien har forskare vid bland annat Umeå universitet undersökt 
hur en ny metod för blod-baserade RNA-test – djupsekvensering 
av mRNA – av blodsbeståndsdelen blodplättar (trombocyter) 
kan användas för att upptäcka och klassificera cancer. 
Forskningsresultaten visar att blodplättar kan utgöra en komplett och 
lättillgänglig blod-baserad källa för prover och därmed användas för 
cancerdiagnostik samt vid val av lämpliga behandlingsmetoder.

Nytt blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

I studien jämfördes blodprover från 283 personer, varav 228 
personer hade någon form av cancer medan 55 var cancerfria. 
Genom att jämföra blodprovernas RNA-profiler kunde forskarna 
identifiera förekomsten av cancer med en träffsäkerhet på 96 procent 
bland patienter. Bland de 39 patienter i studien som hade en 
tidigt upptäckt cancer kunde 100 procent av fallen identifieras och 
klassificeras.
I följdtester där samma metod användes kunde forskare med 
hitintills oöverträffad 71-procentig säkerhet identifiera ursprunget 
hos tumörer bland patienter som redan fått diagnoserna lung-, 
bröst-, bukspottkörtel-, hjärn-, lever-, och tjock- och ändtarmscancer. 
Dessutom så kunde proverna sorteras in i olika undergrupper efter 
molekylära skillnader i cancerformen, vilket är av stor nytta vid val 
av behandlingsmetoder.

Läs artikeln i tidskriften Cancer Cell

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå 
universitet
Telefon: 090-785 85 61, 070-270 66 60

Källa: onkologiisverige.se; Umeå universitet 2015-11-12

Nytt test för prostatacancer kan ersätta PSA
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas 
nästan 10 000 män av sjukdomen och 2 500 dör. Idag används ett 
så kallat PSA-prov för att diagnostisera prostatacancer, men testet 
har länge varit omdebatterat.

– PSA kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer. Det leder till 
att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte 
behöver behandlas får onödig, plågsam och i vissa fall farlig vård. 
Dessutom missar PSA många farliga cancrar. Det har därför varit 
nödvändigt att försöka utveckla ett mer träffsäkert test som kan 
ersätta PSA, säger Henrik Grönberg , överläkare och professor i 
cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet, som lett den aktuella 
studien.

Det nya prostatacancertestet STHLM3 görs med ett blodprov, 
där man analyserar en kombination av sex proteinmarkörer, över 
200 genetiska markörer samt kliniska data (ålder, familjehistorik 
och tidigare vävnadsprov från prostatan). Testet har tagits fram av 
forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms läns 
landsting och Thermo Fisher Scientific i Uppsala.

I studien som nu presenteras i The  Lancet Oncology ingick totalt 58 
818 män från Stockholm i åldrarna 50-69 år. Studien gjordes mellan 
2012 och 2014 och STHLM3 jämfördes med PSA-diagnostik genom 
att deltagare testades med båda metoderna. Resultaten visar bland 
annat att det nya testet minskade antalet biopsier med 30 procent 
jämfört med PSA utan att riskera patientsäkerheten. STHLM3-testet 
hittade även farlig cancer hos män med låga PSA-värden (1-3 ng/
ml), cancer som idag inte upptäcks.

– Det här ett lyckat exempel på vad man kan uppnå genom ett 
nära samarbete mellan akademisk forskning, industri och hälso- 
och sjukvård. Om vi kan införa ett mer träffsäkert sätt att testa för 
prostatacancer sparar vi både onödigt lidande hos den enskilde 
patienten och resurser för samhället. Vi räknar med att testet ska 

Nytt test för prostatacancer kan ersätta PSA

Har du någonsin sett en person i din egen ålder 
och tänkt: 
- Jag är glad att jag inte ser sååå gammal ut i alla 
fall! 
 
Följande historia utspelar sig i väntrummet hos 
Berits tandläkare: 
 
Jag satt i väntrummet hos min nya tandläkare och 
tittade på ett diplom på väggen och upptäckte ett 
namn jag tyckte mig känna igen. Plötsligt kom jag 
ihåg en lång, elegant mörkhårig kille med samma 
namn, som gick i samma klass som mig för ungefär 
30 år sedan. Kan han vara samma kille som jag 
hade varit lite förälskad i på den tiden? När jag 
sen fick se honom skakade jag snabbt av mig 
tanken. Denna halvt skalliga, grå mannen med 
rynkigt ansikte var alldeles för gammal för att ha 
varit min klasskamrat! När han hade undersökt 
mina tänder tog nyfikenheten över och jag frågade 
om han hade gått på Enskede gymnasieskola. 
 
- Ja, det gjorde jag, svarade han. 
- När gick du ut då, frågade jag? 
- Jag var i avgångsklassen 1978, sa han. 
- Du gick i min klass då! Jag log. 
Han såg närmare på mig. 
Sen sade denna fula, gamla, halvskalliga, ohövliga, 
fete och elake man: 
- VAD UNDERVISADE DU I DÅ?

Kompisar från förr

finnas tillgängligt på Karolinska Universitetslaboratoriet i mars 2016, 
säger Henrik Grönberg.

Forskningen har finansierats av Stockholms läns landsting. Henrik 
Grönberg är verksam som forskare vid institutionen för medicinsk 
epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Källa: Karolinska Institutet; Dagens Medicin 2015-11-10

Äggstockscancer hittas med ultraljud

Kvinnor med tumörer i äggstockarna opereras ibland i 
onödan eftersom det är svårt att förutsäga om tumörerna 
är elakartade eller godartade. Med en ny metod baserad 
på vaginalt ultraljud går det att träffsäkert förutspå 
cancerrisken.
- Det handlar inte bara om risken för att bli opererad i 
onödan, utan också om att få veta vem som bör operera 
och hur operationen bör utföras, säger Lil Valentin, 
professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid 
Lunds universitet.
I slutet av 1990-talet inledde hon tillsammans med 
en belgisk kollega forskning kring hur olika typer av 
äggstocksförändringar ska kunna skiljas från varandra 
med hjälp av ultraljud. Tumörerna klassificeras utifrån 
tio olika egenskaper. När den metoden förfinats genom 
användande av en matematisk formel går det att hitta 
mer än 90 procent av cancerfallen med ultraljud visar den 
senaste studien, gjord på 4 500 kvinnor i tio olika länder.

Källa: Dagens Medicin; TT 2016-01-21

En kampanj i Storbritannien uppmanar föräldrar att 
fotografera sina barns ögon med blixt för att avslöja 
om de kan ha en form av cancer. Retinoblastom är en 
form av ögoncancer som kan drabba små barn upp till 
två års ålder. I Sverige upptäcks ungefär sex till åtta 
fall varje år. Att sjukdomen enbart drabbar små barn 

Upptäck ögoncancer - 
fotografera ditt barn med blixt

beror på att den växer fram i outvecklade ljusreceptorer 
i ögat. 
Genom att fotografera ditt barn med blixt kan cancer 
upptäckas. För att det ska fungera måste du stänga av 
funktionen som tar bort röda ögon. Det som avslöjar 
retinoblastom är att det som i vanliga fall skulle bli 
en röd pupill istället blir en vit. Man kan också se det 
genom att bara ena pupillen blir röd.

Källa: Kamera & Bild

Anna Mannheimer har varit gift med Peter Apelgren 
ett decennium och nu bjuder hon generöst på scener 
ur sitt äktenskap. Detta är en bok om konsten att leva 
tillsammans med någon man älskar och att arbeta 
tillsammans med någon man är gift med. 
 
Anna Mannheimer lotsar oss genom vardagslivet som 
gift och hon väjer inte för något. Hur är det som 
samlare att bo ihop med en slängare? Hur sjutton ska 
man gräla när båda är fruktansvärt konflikträdda? Och 
hur hinner man både umgås med sina barn, sova och 
dessutom ha sex?  
Med underhållande ögonblicksbilder, personliga 
berättelser från deras gemensamma scenprojekt och 
avväpnande skildringar visar Anna Mannheimer att det 
krävs en hel del humor och självdistans för att få en 
relation att hålla i längden.

Mitt liv som gift av Anna Mannheimer
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	 	 Det	här	är	Cancerföreningen	Gävleborgs	verksamhet	i	korthet:
 . Personligt stöd och hjälp till cancerdrabbade och anhöriga

 . Verkar för social trygghet och gemenskap

 . Samtalsgrupper och aktivitetsgrupper

 . Medlemsmöten varje månad med föreläsare eller underhållning

 . En medlemstidning ges ut tre gånger per år

 . Resor och utflykter arrangeras för föreningens medlemmar

 . Bistår medlemmar med ekonomiskt bidrag för rehabilitering

Vi är otroligt tacksamma för de ekonomiska bidrag vi får genom 
gåvor, donationer och medlemskap. Dessa gör att vi kan fortsätta 

vår verksamhet – att vi kan fortsätta hjälpa!

Mer information finns att få på föreningens kansli:

Norra Kungsgatan 29, 803 23 Gävle
Öppettider: måndag – torsdag 9.00 – 15.00   fredag 9.00 – 13.00

(lunchstängt 11.15 – 12.00)

Telefon 026-66 08 40 eller e-mail: cancerforeningen@telia.com

Varmt välkommen till Cancerföreningen Gävleborg!


