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Hälsning från kansliet
Hösten är här och det innebär 
fullt med aktiviteter i föreningen 
som vanligt. Promenad & fika-
gruppen och Handarbetskaféet 
har ändrat tiden för sina träffar 
på försök. Nu träffas vi kl 10-12 
istället för kl 13-15. I skrivande 
stund verkar det som om att 
ändringen av klockslag inte har 
någon betydelse för hur många vi 
blir vid varje träff, så om det inte 
kommer flera kommer vi att åter-
gå till eftermiddagsträffarna igen.

Styrelsen beslutade tidigare att skicka viss info och en 
del inbjudningar till aktiviteter per SMS för att få ner 
portokostnaderna. Om det är någon som absolut inte 
vill få dessa SMS, var snäll och meddela oss detta så vi 
kan ta bort dig från sändningslistan.                                      
                                           Gunilla Svedlund  Kanslist

Ordförande har ordet
Hej på er, så var sommaren 
över och hösten är här.
Och med den så drar vi 
igång verksamheterna igen.
Planeringsmötet med nya 
styrelsen klarade vi av uppe
på Hemlingbystugan, och vi 
fick ihop en hel del att ut-
föra under hösten och även 
en del i början på nästa år.
En stor aktivitet är ett sam-
arbete med anhörigcenter
i Gävle och som ringar på 

vattnet så blir det troligen ett samarbete med anhö-
rigcenter i Sandviken också. Våra grupper är igång, 
prostata-promenad-handarbete. På nästa medlemsmöte 
kommer Leif Eriksson från lokalradion, sedan månaden 
därpå kommer Kerstin Stake-Nilsson.

Och som vanligt titta gärna in på kansliet, låna en
bok eller varför inta ta en fika eller kom med en idé
om något som ni tycker vi ska titta på.

                                  Tommy Edbom  Ordförande

Tommy Edbom
Gunilla Svedlund
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Bra podcast  https://brapodcast.se/

Självklart – är en generös, varm, djup, meningsfull, 
ytlig, rättvis, orättvis, rolig och ibland sorglig podcast 
om konsten att vara människa. Varje vecka kommer 
Mia Törnblom och Christina Stielli grotta ner sig i pro-
blem, tankesätt, utmaningar eller inspiration som vi alla 
brottas med, eller behöver mer av, i vår vardag.

Framgångspodden träffar Sveriges mest framgångs-
rika personer, entreprenörer, idrottsprofiler och artister. 
Ni får höra deras spännande och inspirerande resor 
från hur allt började till idag.

Vill Du glädja en närstående eller 
en bekant med en hyllningsgåva? 
Cancerföreningen Gävleborg bistår gärna med att skri-
va och sända ett fint hyllningskort till den som Du vill 
hylla genom att skänka en gåva till föreningen. Som 
givare bestämmer Du själv vad som ska stå i hyllnings-
kortet, det kan vara en hälsning, en dikt eller vers.

Så snart vi erhållit gåvan skickas hyllningsskortet till 
den adress som Du angivit. Du kan själv välja om det 
ska skickas direkt till den som ska bli hyllad, eller om 
det ska skickas till Dig så att Du själv kan överlämna 
det. 

Gåvan går till föreningens verk-
samhet - att stötta cancersjuka och 
deras närstående. Alla ekonomiska 
bidrag behövs – stora som små! 

Fyll gärna i formuläret på vår hem-
sida www.cancerforeningen.se eller 
kontakta kansliet på
Tel: 026-66 08 40.
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Det är viktigt att synas annars finns man inte! 
Cancerföreningen Gävleborg, Prostatacancerföreningen, 
Gyncancerföreningen Fjärilen samt Mun och halscan-

cerföreningen arrangerade 
även i år cancerförening-
arnas dag på Stortorget 
i Gävle. Sponsorer för 
detta var Tält & Fest och 
Bilmetro Sandviken som 
sponsrade tält och bord. 
Restaurang Brända Bocken 
sponsrade med el, kaffe och 
kaffekokning och Kondi-
tori Lido med bullarna. 
ABF Sandviken gick in och 
sponsrade underhållningen 
som trubaduren Roger An-
dersson höll.

Cancerföreningarnas Dag 2017

Föreningarna fanns på plats kl 10 – kl 14 och stund-
vis var det många som kom för att fika och prata. Per 
Fessé, Cancersamordnare Region Gävleborg var på 
plats, och han fick samtala med många som var intres-
serade av ämnet.

Föreningarna tyckte alla det blev en lyckad dag, och 
har redan börjat planera för nästa år, som förmodligen 
kommer att bjuda på fler underhållande aktiviteter.
Text och foto: Gunilla Svedlund

Trubaduren Roger Andersson P4 intervjuade Tommy EdbomPer Fessé i samtal

500 g nötfärs
3 st chorizokorv
1 st gul lök
1 st grön paprika
1 st röd paprika
1 st burk majskorn
1 st burk tacosås
1 dl köttbuljong
2 burkar vita bönor (i lag)

Mexikansk choritzogryta
Stek färsen och lägg över den i en gryta.

Skär korven i tärningar. Skala och hacka löken. Kärna ur och tärna 
paprikorna. Låt majskornen rinna av.

Stek korven, paprikan och löken. Lägg över den i grytan

Tillsätt tacosås och buljong. Låt allt puttra ca 10-15 minuter på svag 
värme. Rör ner majs och vita bönor i grytan mot slutet av tillagningen. 
Smaka ev av med salt och peppar.
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I år var det fler 
anmälningar än 
tidigare, ca 100 
st gav sig iväg 
för att springa 
en mil. Vid 
varvningen och 
vid målgången 
var det många som kom till vårt bord för att förfriska 
sig. Några av oss fick gå ut på sträckan och förhindra 
löparna att gena där detta var möjligt. Efteråt kändes 
det som att vi hade gjort en meningsfull insats även i år.

                           Text och foto: Gunilla Svedlund

Varje sommar arrangerar Cancerföreningen Gävleborg två stycken resor för sina medlemmar. Vid varje resa är det 
många av medlemmarnas vänner som följer med, och även blir medlemmar eftersom föreningen subventionerar priset 
för resan så pass mycket att det lönar sig att bli medlem och sedan följa med på fler resor. 

Första resan den 8 juni gick till Hälsingland, där första stoppet var hos Garnbutiken i Kilafors. Innan lunch 
hann vi även med ett besök på Mobackes Trädgårdscenter. Växbo Krog serverade god mat och sedan kunde vi gå 
omkring på området och titta. En tur till Växbo Lin gjordes också. När bussen vände söderut igen stannade vi hos 
Majas Café & Presenter i Rengsjö. Det serverades fika och vi fick möjlighet att shoppa i deras enormt stora butik.

En solig dag på Mälaren blev det när Cancerföreningen Gävleborg startade höstsäsongens aktiviteter med en 
resa redan den 7 augusti i år. Lönns busschaufför Torbjörn körde oss och stannade för en bussfika på vägen ner till 
Enköping. Vi gick ombord på båten m/s Havsörnen, och restaurangen ombord dukade upp en skärgårdsbuffé. De 
tre timmar som båtresan på Mälaren tog hade vi möjlighet att äta så mycket vi ville. Vår reseledare Astrid Forslund 
hade naturligtvis också beställt soligt väder, så vi var många som tog kaffet uppe på soldäck. Vi klev i land i Sigtuna 
och där tog två stycken guider hand om oss. Många åkte på en guidad tur med bussen och resten tog en promenad 
med sin guide. På hemvägen stannade vi och fikade och åt varmkorv på en fin rastplats. Vi fick en mycket trivsam 
dag tillsammans!
                                                                                                    Text och foto: Gunilla Svedlund

Resor med Cancerföreningen Gävleborg 2017

P4-milen som Radio Gävleborg arrangerar i Boulog-
nersskogen varje år, hölls i år den 24 maj. Som vanligt 
skulle vi volontärer vara på plats i god tid, vi i Can-
cerföreningen Gävleborg var där kl 06.00. Det var 
en kylslagen morgon eftersom solen inte hittar fram 

genom träden 
vid scenen, men 
det blev bättre 
efter nån timme. 
Cancerfören-
ingen Gävleborg 
dukade upp ett 
bord med vatten, 
bananer och 
apelsinklyftor.

Uppe med tuppen
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Cancerrehabilitering inom Region Gävleborg

Tack…
...till Er alla som gett Cancerföreningen Gävleborg sitt        
 stöd under 2017

...för ekonomiska bidrag

...till föreläsare och underhållare

...till BRF Skyttegården och BRF Nicolai

...till Trycktrean som sponsrar leveransen av tidningen

...till våra aktiva medlemmar för allt ideellt arbete   
 under året. Ni är guld värda!

Styrelsen önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

Uppsala Örebros cancerplan 2016-2018 fastställdes 2014 
och är ett resultat av regionalt samarbete med de sju 
regioner/landstingen i regionen och är grunden för det 
långsiktiga arbetet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. I 
cancerplanen finns beslutade åtgärder gällande cancer-
rehabilitering att:

Alla patienter ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt.

Individuellt anpassad cancerrehabilitering ska erbjudas 
alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder, 
under pågående behandling liksom under uppföljningen.

Psykosocialt stöd som en del av cancerrehabilitering ska 
erbjudas alla patienter och närstående vid behov, oavsett 

diagnos eller ålder. Kontaktsjuksköterskan ska kunna 
förmedla kontakt när ett utökat behov av psykosocialt 
stöd uppstår.

Cancerrådet Gävleborg och Cancerstrategi Gävleborg 
har cancerrehabilitering som ett av sina arbetsområden 
för att stärka patientens ställning enligt beslutade åtgär-
der i sjukvårdsregionens Uppsala Örebros cancerplan.

1 januari 2017 startade projektet ”Införande av cancer-
rehabilitering - en del av Cancerstrategi Gävleborg”. 
Syftet är att inom Region Gävleborg följa upp och im-
plementera cancerrehabilitering enligt ovanstående mål 
och beslutade åtgärder för respektive tumörvårdförlopp 
(SVF).

Små molekyler ger stora framsteg mot cancer
Från cellgifter till målsökande behandling; utvecklingen 
inom cancerforskningen har gått mot läkemedel som 
gör att allvarliga cancersjukdomar blir kroniska och fullt 
möjliga att leva med.

– Att kunna leva med sin cancer är ett fullt realistiskt 
mål. Överlevnadskurvorna har redan förskjutits och fler 
cancerpatienter kan fortsätta leva med cancer under 
långtidskontroll, säger Anders Österborg, professor och 
överläkare vid Hematologiskt Centrum vid Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna.

Han menar att utvecklingen inom cancerterapi historiskt 
sett gått i tre vågor.

– De första cellgifterna som började användas för be-
handling av leukemi under mitten av förra seklet blev 
startskottet för att överhuvudtaget kunna systematiskt 
behandla maligna sjukdomar. Det stora genombrottet 
kom när olika cytostatika började kombineras, vilket 
gjorde att allt fler cancertyper gick att bota.

Har också betytt mycket för bland annat bröstcancer

Så småningom kom man inte så mycket längre. Nya 
cellgifter och kombinationer gav inte lika dramatiskt 
genombrott som de första och chanserna att kunna bota 
cancer ökade heller inte.

– Den andra vågen av genombrott kom då forskare bör-
jade utveckla monoklonala antikroppar som likt målsö-
kande robotar finner tumörcellerna. Tillsammans med 
cytostatika har de visat sig oerhört effektiva för behand-
ling av hematologiska sjukdomar, som lymfom, men de 
har också betytt mycket för bland annat bröstcancer.

Målsökande behandlingar är början på ett allmänt 
skifte inom både botbara och icke botbara cancerformer 

där de friska cellerna skonas vilket leder till mindre 
biverkningar. Den tredje vågen, som Anders Österborg 
menar pågår nu, rör små kemiska molekyler.

Det är många lovande mediciner på gång

– Genom att förstå cancercellers signalvägar blir det 
möjligt att utveckla små kemiska molekyler som effek-
tivt stänger av signalvägarna så att cancercellerna inte 
klarar sig.  För tio år sedan kom det första genombrot-
tet inom kronisk myeloisk leukemi. Nu har forskningen 
gjort ytterligare framsteg där nya små molekyler visat 
sig vara mycket effektiva läkemedel mot bland annat 
kronisk lymfatisk leukemi, säger Anders Österborg och 
avslutar:

– Det är många lovande mediciner på gång; den stora 
framtidsutmaningen inom vården är att se till att patien-
terna får möjlighet att behandlas med de allra senaste 
framstegen inom cancerforskningen.

Källa: Forskningssverige.nu/Catharina Holm
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Boktips!
Odlarens handbok om medicinalväxter: uppslagsverk över läkande örter och huskurer
av Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes, Jason Irving

Odlarens handbok om medicinalväxter är en underbart illustrerad referensbok för trädgårds-
älskare, och kombinerar utsökta botaniska illustrationer med praktiska självhjälpsprojekt. För 
varje dag upptäcks nya sätt att använda växter, och många av våra viktigaste läkemedel - från 
Aspirin till cellgifter - utvinns från sådana. Flera vanliga trädgårdsväxter har stor nytta inom 
modern medicin.

I den här boken beskrivs över 200 välgörande plantor och 25 huskurer att göra själv, var 
och en försedd med steg-för-steg-fotografier och tydliga instruktioner. Lär dig att odla egna 
läkeväxter och hur man botar olika åkommor själv! Beredningssätten illustreras.

MONIQUE SIMMONDS är biträdande direktör på The Royal Botanic Gardens och har 
över 30 års erfarenhet av forskning på medicinalväxter, bland annat för att ta fram nya 
läkemedel.

MELANIE-JAYNE HOWES är kemist och farmaceut och har forskat om användning av växter, framförallt inom 
medicin och hälsa.

JASON IRVING är författare och växtkännare. Han arbetar på Kew Gardens och håller också kurser i hur man hittar, 
identifierar och använder vilda växter.

”Denna bok har skrivits av sakkunniga ”herbalister”. De ger kortfattade odlingsråd tillsammans med recept med angivande av 
medicinalväxternas traditionella användningsområden i olika delar av världen.

Frysteknik kan behandla cancer
Läkare i Uppsala har framgångsrikt behandlat cancertumörer genom att 
frysa sönder tumören. Att döda cancertumörer genom att via en tunn nål 
hetta upp dem har blivit en allt vanligare metod i cancervården. Men för 
vissa patienter fungerar det bättre att använda frysning. På Akademiska 
sjukhuset i Uppsala har urologer och röntgenläkare i samarbete prövat 
metoden med gott resultat.

– Fördelen med den här köldbehandlingen, kryobehandlingen, är att vi kan 
behandla lite större tumörer och vi kan också behandla tumörer som sitter 
lite illa till, t ex nära njurbäckenet eller urinledaren, så att man inte skadar 
de här strukturerna, säger radiolog Maria Lönnemark.

De senaste åren har det blivit vanligare att undersöka patienter med t ex datortomograf eller magnetkamera, och då upptäcks 
fler små tumörer som inte ger symptom men som kan bli farliga på sikt. Det har blivit en utmaning för vården att hitta en 
skonsam behandling för alla nya småtumörer eftersom många patienter är äldre. Kanske har de också andra sjukdomar som 
göra det svårare att operera. Metoden värmeablation, att med en nål gå in och bränna bort tumören, blev ett genombrott när 
det kom för ett tiotal år sedan. Men nu ingår också kylbehandling i vårdprogrammen för vissa patienter. Man kyler ner nålen 
till minus 40 grader och tumören fryser sönder. I flera europeiska länder bland annat i Danmark, har det blivit ett vanligt sätt 
att enkelt och snabbt bli av med cancern. Och patienterna gynnas av att deras tumörer upptäcks så tidigt, säger överläkare 
Einar Brekkan vid Akademiska sjukhuset

– Vi vill noggrant påpeka att det här är deras smala lycka, att vi hittat den. Om vi inte hade sett den hade den kanske upp-
täckts efter fem år i ett icke botbart stadium, säger Brekkan.

Behandlingen görs under lokalbedövning utan narkos och den är oerhört enkel. Den har vad vi vet idag också goda resul-
tat när det gäller att bli av med tumören helt och hållet.Hittills är det två patienter som genomgått kryobehandling av sina 
njurtumörer. Men läkarna på Akademiska sjukhuset räknar med att det kommer att bli vanligare framöver, och att det kom-
mer att komplettera de metoder man redan använder i dag. Än så länge finns inga långtidsresultat, men de två patienter som 
behandlats med kryometoden kan båda leva som vanligt efter ingreppet. 

– De mår jättebra. Vi har varit i kontakt med bägge två. Den yngre mannen var tillbaka i arbete bara någon dag efter be-
handlingen. Den äldre patienten arbetar inte längre men hon är glad som en lärka, säger Einar Brekkan.

                                                                                                                   Källa: Sveriges Radio, Anna Larsson
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Hälsotorg - för besökare och patienter
Nu är det klart att hälsotorg ska införas på sjukhusen i Gävle 
och Hudiksvall. Där ska patienter och besökare få svar på 
frågor, kunna söka information och inspireras till en hälso-
sammare livsstil.

- Hälsotorgen ska välkomna patienter och besökare till sjuk-
husen. Idén kommer från ett medborgarförslag och vi har 
även fått inspiration från studieresorna till Kaiser Permanen-
te, säger Tommy Stokka, stabschef hälso- och sjukvården.

Till att börja med finns medarbetarna på hälsotorgen till-
gängliga på telefon och mail. I höst är de på plats på sjuk-
husen och det kommer att bli en officiell invigning. Den 1 
september tar Lotta Thorbjørnsen över stafettpinnen som 
chef för hälsotorgen.

- Vi kommer att vara mycket lyhörda för vad medborgarna 
och våra verksamheter har för behov för att utveckla hälso-
torgen, säger Lotta Thorbjørnsen. Det går jättebra att redan 
nu skicka förslag, synpunkter och frågor till halsotorg.gavle@
regiongavleborg.se, eller halsotorg.hudiksvall@regiongavle-
borg.se, fortsätter Lotta.

Idén till hälsotorgen kommer från ett medborgarförslag som 
kom in till Region Gävleborg från Åke Eriksson för några år 
sedan. Åke tyckte att det borde finnas en plats att gå till som 
besökare, för att kunna söka information, få hjälp av personal 
att hitta rätt och att kunna koppla av en stund i samband 
med besök på sjukhuset.

- Det var när min fru blev sjuk i ALS som jag kände att det 
saknades en plats att söka och träffa någon som kunde hjälpa 
mig att hitta information om hennes sjukdom på i sjukhuset 
när jag som anhörig spenderade mycket tid där. Jag tycker 
det är bra att Region Gävleborg lyssnar och genomför för-
bättringsförslag som kommer från oss medborgare, även om 
det tar lite tid, säger Åke Eriksson.

Förutom den dagliga kontakten med patienter och besökare 
kommer det att hållas temaveckor på hälsotorgen, både i 
egen regi och i samarbete med andra organisationer. Exem-
pel på temaveckor kan vara kampanjer som blodgivning och 
vaccination, men också teman med fokus på livsstil som till 
exempel tobaksfri eller motion.

- Studieresorna till Kaiser Permanente har inspirerat oss. På 
sjukhusen i San Fransisco finns alltid en värd som välkomnar 
och en plats att söka och få information om vård och hälsa. 
Nu ser vi fram emot att göra verklighet av hälsotorgen hos 
oss, säger Tommy Stokka, stabschef hälso- och sjukvården.

                                              Källa: Region Gävleborg

Rädisor – 8 anledningar att äta det ofta
Rädisans tid är äntligen här! En riktig supergrönsak – men 
många vet inte hur nyttig den faktiskt är. Rädisor är inte bara 
fräscha och goda utan har också en mängd bra egenskaper 
för såväl inre som yttre välmående. Rädisor är perfekta i mat-
lagningen, som snacks eller som den färgglada pricken över 
i:et på salladen. 

Här är 8 starka 
anledningar 
att börja frossa 
i rädisor nu i 
sommar! 

Förbättrar 
matsmältningen. 
Rädisor är rika 
på kostfibrer och hjälper till att lindra magproblem och tar 
hand om tarmarna. De löser upp mat som fastnat i tjocktar-
men vilket är bra för kroppen.

Rensar bihålorna. Rädisor är bra på att ta bort slem och 
rensa bihålorna. Har man överdrivet mycket slem är det ett 
tecken på att kroppen inte mår bra. De två livsmedel som 
orsakar överdriven slemuppbyggnad är mejeriprodukter och 
vete, så äter du mycket av dessa livsmedel, börja äta rädisor!

Förhindrar virusinfektioner. Rädisor är fulla av C-vitamin 
och zink, vilka båda bidrar till att stärka immunförsvaret. C-
vitaminen angriper virusen och förstör dem innan de får en 
chans att föröka sig, och bekämpar bakterier och fria radika-
ler tills de är döda. 

Detoxande effekt. Rädisan har dessutom en rensande effekt 
och hjälper till att rensa bort gifter från levern, gallblåsan, 
magen och tjocktarmen.

Minskar inflammation. Rädisor innehåller en helt unik 
molekyl, vetenskapligt kallad indol-3-karbinol (13C). Den 
bidrar till att minska inflammationer och hjälper till att lugna 
utslag, hudsjukdomar och minskar dessutom smärta och 
svullnad.

Motverkar hjärt-och kärlsjukdomar. Denna fantastiska lilla 
grönsak hjälper också både hjärta och kärl. I rädisan finns 
mycket kalium som hjälper till att balansera vätskan i krop-
pen genom att ta bort överflödigt natrium, och även sänker 
högt blodtryck. Antocyaninerna i rädisan förhindrar att röda 
blodceller blir skadade, genom att tillföra nytt syre till blodet, 
och förebygger därmed hjärt- och kärlsjukdomar.

Renar njuren. Rädisor hjälper till att rena både njurar och 
urinsystem. Dessutom förhindrar de infektioner i njurarna 
och kan behandla många olika urinvägsproblem som utlöses 
av för mycket toxiner i kroppen.

Motverkar andningsproblem. Tack vare deras fräna smak så 
är rädisor rena mirakel-livsmedlet för att förebygga problem 
med andningen, den rejäla smaken rensar andningsvägarna. 
Har du provat pepparrot eller wasabi, och känt hur de ren-
sar? På samma sätt fungerar rädisor, men det är inte samma 
”jobbiga” känsla.

                                             Källa: Mitt kök-Expressen

Du är modigare än du vet,
starkare än du tror,
och klockare än du förstått.

”Nalle Puh”



Cancerföreningen Gävleborg är en fristående, helt ideell förening som verkar 
för de cancersjuka och dess anhöriga. De medel vi får in i föreningen går till 
den verksamhet och de aktiviteter som beskrivs nedan. Våra insamlingskonto 
PG 901407-7 och BG 901-4077 kontrolleras av statliga Stiftelsen För Insam-
lingskontroll och är en garanti för att de pengar vi får in går till rätt ändamål. 

	 	 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!


