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Hälsning från kansliet
Hösten har kommit och det 
gillar jag! Nu får jag med gott 
samvete kura skymning när jag 
kommer hem för dagen. Hop-
pas det blir en lång fin höst så 
våra medlemmar vill gå ut och 
vara med på våra aktiviteter. Lo-
kalbytet för våra medlemsträf-
far gillas av medlemmarna och 
det är jätteroligt. Vinstbordet är 
också en succé nuförtiden, alla 
vill vara först att vinna och välja. 
Vinsterna består bland annat av 
goda ostar, hembakat, hemkokt, 

choklad och blommor mm. Det är populärt!
Det kommer även att bli matlagningsträffar där vi gemen-
samt lagar maten och äter. 24 januari lagar vi till soppa och 
11 april gör vi pajer. Jag kommer att skicka ut inbjudningar 
via SMS och det är bara 16 st som får plats i köket varje 
tillfälle.
Kansliet kommer att vara stängt för besök 24 decem-
ber – 6 januari För utskrift av minnesblad eller hyll-
ningskort ring 026-66 08 40 eller fyll i formulären på 
hemsidan.
      Gunilla Svedlund  Kanslist

Ordförande har ordet
Hejsan i höstmörkret.
Efter en sådan sommar så 
ska man inte klaga på väd-
ret, men det kommer nog 
surt efteråt ty jag tror att 
priserna kommer att stiga 
när kommer vi kommer in 
på 2019.
Men våra aktiviteter är det 
full fart på, och första mö-
tet mycket lyckat, mycket 
folk och god mat.
Ett mycket bra val av No-
belpriset av medicin, kan-
ske har man kommit ett 

stort steg mot en lösning av denna gåta, vi häller verk-
ligen tummarna. Som vanligt, kom gärna in på kans-
liet, ta en kopp eller för att prata en stund.

                                               Tommy Edbom  Ordförande

Tommy Edbom
Gunilla Svedlund
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Tack…
...till Er alla som gett Cancerföreningen 
Gävleborg sitt stöd under 2018

...för ekonomiska bidrag

...till föreläsare och underhållare

...till våra sponsorer

...till ABF och BRF Skyttegården

...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

Julrim: http://www.rimlexikon.se/
Stickskola: https://hippstick.se

Virkskola:
https://www.cchobby.se/blog/lar-dig-att-virka/

Gör det som gör dig lycklig.
Var med dem som får dig att le.

Skratta lika mycket som du andas.
Älska så länge du lever.

HEDRA MINNET AV EN AVLIDEN

SKÄNK EN MINNESGÅVA

PG 90 14 07 – 7   BG 901 – 4077
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P4 - Milen 2018
Årets upplaga av P4-milen hölls fredagen den 18 maj i Boulognerskogen i Gävle. För fjärde gången var Can-
cerföreningen Gävleborg med som volontärer samt bjöd på bananer, apelsiner och vatten till de som sprang. 
Det är en otrolig känsla att kliva upp så tidigt på morgonen för att vara där kl 06:15 och se alla som värmer 
upp med ledning av Patricia Ståhl, Martin Svensson och Petter Barrling, som stod på stora scenen och visade 
rörelserna. Klockan 07.15 gick starten och först i mål var Johan Hedlund på 38,08 minuter. Det var också jät-
tekul att Prolympia och Jernvallsskolan kom dit med springsugna elever och lärare. Nästa år kanske vi får se 
att fler skolor kommer dit. 

Text: Gunilla Svedlund     

Foto: Catrin LandénFoto: Catrin Landén

Foto: Kerstin KarlssonFoto: Kerstin Karlsson

Hur förändras ögonfärgen?
Vår ögonfärg bestäms inte bara av vilken ögonfärg 
vår mamma eller pappa har. Mängden melanin är 
avgörande för om du får blå, gröna eller bruna ögon.
Vår ögonfärg bestäms av pigmentet melanin. Det bil-
das endast i mycket små mängder under ett barns för-
sta levnadsår. Därför har många spädbarn blå ögon. 
Under några månader ökar deras melaninproduktion, 
och det kan göra att barnets ögon med tiden blir mör-
kare.
Små mängder melanin ger blå ögon. I ögats iris, som 
också kallas regnbågshinnan, kommer små mängder 
melanin att ses som en blå färg, medan måttliga mäng-
der gör dem gröna eller nötbruna. En stor mängd me-
lanin framträder som en mörkbrun färg.
Forskare har hittat många gener som i samspel med 
varandra reglerar mängd och typ av pigment som be-
stämmer en människas ögonfärg.
Melanin avgör hur tidigt du får rynkor. Men det är 
inte bara i ögonen som melanin spelar en roll. Ämnet 
finns också i vår hud och det är bland annat mängden 
melanin som avgör att mörk hud åldras senare än ljus.

Källa: Illustrerad vetenskap

Vitkålsgratäng med kyckling                       
4 portioner

 ¼ vitkålshuvud
1 purjolök
smör att steka i
600 g kycklingfiléer
3 msk tomatpuré
2 tsk paprikapulver
2 krm spiskummin
2 dl vispgrädde
3 dl riven ost
salt och peppar

Strimla vitkålen och purjolöken fint. 
Blanda och stek i rikligt med smör på medelvärme i 10 minuter.
Lägg vitkålsblandningen åt sidan.

Skär kycklingen i bitar och stek.
Lägg tillbaka vitkålsblandningen i stekpannan.
Tillsätt tomatpuré, kryddor och grädde.
Smaka av med salt och peppar.
Häll över i en ugnsform och strö över riven ost.
Gratinera i ugn 200 grader ca 20 minuter.
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Cancerföreningarnas dag 2018
För en förening är det viktigt att få ut information om att den finns och vilken verksamhet sombe-
drivs i föreningen. Det är många människor som behöver stöd och gemenskap, men inte vet vart de 
ska vända sig.

Cancerföreningen Gävleborg, Gyncancerföreningen Fjärilen, Mun & Halscancerföreningen, Prosta-
tacancerföreningen, Lungcancerföreningen, Bröstcancerföreningen Maria samt Anhörigcenter var 
de som lördagen den 9 juni stod på Stortorget i Gävle och informerade om sina verksamheter. Per 
Fessé, Cancersamordnare Region Gävleborg fanns också tillgänglig för att besvara frågor.

Det bjöds på kaffe och bulle och trubaduren Roger Andersson underhöll. 

Nytt för i år var att spelare i Valbo Hockeyklubb höll i en puckstaplartävling, det var skoj att titta på.

Tack Valbo Hockeyklubb för er medverkan.

Alla tycker att det blev lyckat i år igen, det var många som kom, och det finns redan idéer inför kom-
mande år om vad programmet för dagen ska innehålla.

Vi vill särskilt rikta ett stort TACK till våra sponsorer som gör det möjligt att hålla denna dag varje år.

Text och foto: Gunilla Svedlund

Ny lokal + sill & potatis = många medlemmar
Medlemsmötet den 6 september hölls i nya lokaler på Brunnsgatan 56 i Gävle. Denna gång mycket 
välbesökt, vi var 37 stycken. Det serverades sill och potatis, underhållningen stod Roger Andersson 
för. Lotterivinsterna gör fortfarande succé, eftersom de flesta är goda ätbara ting. Det var en mycket 
trevlig kväll med fin gemenskap.

Text och foto: Gunilla Svedlund
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Höstsäsongen startade upp med en resa den 7 augusti. Vi hade vädergudarna med oss även på denna resa, so-
len sken och det var lagom varmt. Det var inte någon lång resa denna gång, vi åkte till Älvkarleby.  Vi började 
med att besöka Söderhällgården och fika. Vi fick en visning av tomteverkstaden utav ägaren Bengt Söderhäll, 
som också berättade hur det går till att göra tomtarna. Därefter gick vi runt i muséet som visade miljöer från 
svunna tider, sagoland samt mycket mer. Vi åkte sedan till Älvkarleby Turisthotell och åt en mycket god lunch 
och därefter fick vi fri tid att strosa omkring eller bara sitta och njuta av det fina vädret och den trevliga gemen-
skapen.

Text och foto: Gunilla Svedlund

Resan till tomtar och troll

Bengt Söderhäll Turisthotellet

Kolarkojan Mangelrum

Pappershållare GluGo
www.smartasaker.se    250 kr
Pappershållare med en unik vakuumfunktion i botten som gör att den sitter fast i 
sidled på plana ytor. Lyfter man den däremot rakt upp så släpper vakuumet. Den 
är alltså väldigt enkel att förflytta runt om i hemmet. I armen som håller rullen på 
plats finns även en fjäder som gör att armen hela tiden anpassar sig efter storleken 
på rullen, och håller rullen still. Den hjälper också till att låsa rullen då man ska 
riva av pappret. Detta innebär att man endast behöver använda en hand. Vilken 
förhoppningsvis kan underlätta din vardag. Pappershållaren är även utmärkt för 
personer med nedsatt rörelseförmåga i armarna.

Smuts och damm som kan fastna på undersidan bör med jämna mellanrum tvät-
tas bort för att bibehålla produktens unika funktion.

• Står stadigt på plan yta. • Bra låsningsfunktion i armen.
• Riv lätt av papper med en hand. • Färger: Gul, Grön, Blå och Rosa.
• Mått: 300x130 mm
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Följ oss på
Twitter och
Facebook!

Allan vaknade nöjd och glad och tittade
beundrande på den vackra flickan bredvid sig.

– Det här var det bästa jag varit med om i
hela mitt liv, så sant jag heter Allan Berg.

– Allan Berg, skrek flickan och sprang upp
ur sängen. Jag tyckte i går kväll att du sa

Wallenberg!

Djupdykning i arkiven
Höstens studiebesök för medlemmarna i Cancerför-
eningen Gävleborg var hos Arkiv Gävleborg den 27 
september, tyvärr var det endast nio medlemmar som 
kom.

Solveig Östlund Blomgren var den som informerade 
och visade oss runt bland föreningar, företag, by och 
gårdsarkiv. Till att börja med fick vi information om 
arkiven, sen visade hon foton och berättade om en 
man och en kvinnas livshistoria som man hade kun-
nat forskat fram i arkivet. Mycket intressant! Bakom 
en tjock brandsäker dörr fick vi sedan en visning av 
arkivet, hon hade även plockat fram intressant ma-
terial som finns bevarat där. Några av oss fann det 
så intressant att de ska återkomma själva och forska i 
arkivet, de har ett forskarrum där man kan sitta med 
det material som de vid begäran bär fram dit. Det kan 
till exempel vara gamla föreningar som en själv eller 
släktingar varit med i.

Vi avlutade med en god fika och var överens om att 
detta var några intressanta timmar som nu många 
gick miste om.

Text och foto: Gunilla Svedlund, Foto Arkiv Gävleborg

Dna-robot kväver cancer
En ny robot byggd av dna-strängar kan söka upp och 
döda cancertumörer genom att skapa blodproppar 
som skär av tumörens försörjningsvägar. Cancertumö-
rer är beroende av blodförsörjning. Utan blod kommer 
de att vissna och dö. Därför har forskare från  Arizona 
State University, USA, och det kinesiska National 
Center for Nanoscience and Technology utvecklat en 
robot som ska kväva tumörer genom att stoppa blod-
tillförseln. Roboten har skapats med en speciell teknik 
som formar dna-strängar till den struktur som valts ut 
av forskarna. I det här fallet har forskarna skapat en 
rörformad struktur som innehåller en laddning av en-
zymet  trombin. Enzymet finns naturligt i kroppen och 
gör att blodet kan koagulera vid exempelvis sårskador.

Robotar flyter i blodomloppet

De små dna-robotarna sprutas in i blodbanan, varef-
ter de följer med blodet runt i kroppen tills de hittar 
det mål de är  utformade att reagera på. Cancerceller 
friger ett speciellt protein som inte finns i friska cel-
ler – nucleolin. Robotarna är försedda med dna som 
binder sig till nucleolin, och först när bindningen sker 
friger roboten sin last av trombin. Enzymet aktiverar 
blodets koagulerande ämnen och bildar en blodpropp 
som blockerar blodtillförseln till cancertumören.

De första testerna är lovande

Forskarna har med stor framgång testat roboten på 
möss med cancertumörer. Efter 24 timmar hade ro-
botarna hittat fram till tumörerna och börjat bilda 
blodproppar. Hos tre av åtta möss försvann cancer-
tumörerna helt. Försöken visade dessutom att dna-ro-
botarna verkar mot bröstcancer, lungcancer, malignt 
melanom och cancer i äggstockarna.

Speciellt enzym gör att blodet koagulerar

Roboten märker när den närmar sig en tumör och fri-
gör sin laddning av enzymet trombin, som får blodet 
att koagulera.

Källa: Illustrerad Vetenskap 2018-08-19
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Swishnummer: 1 2 3 9 014 077

Snabb utveckling av
digitala vårdtjänster
Det är inte bara privata vårdföretag som erbjuder pa-
tienterna vårdbesök via nätet. Fem landsting har nu 
startat egna digitala vårdtjänster och flera är på gång.

Det är framför allt patienter i storstäderna som använ-
der sig av digitala läkarbesök och 90 procent av dem 
är under 50 år. Det visar en kartläggning som Social-
styrelsen har gjort.

Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskil-
liga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden 
– bland annat provtagning, undersökning och tria-
gering. Tjänsterna genomförs genom exempelvis vi-
deosamtal, chatt och text-meddelanden, och det finns 
möjlighet att träffa bland annat läkare, barnmorska 
och fysioterapeut.

Fem landsting har egna etablerade digitala vårdtjäns-
ter som erbjuder videomöten med primärvården (se 
faktaruta under eller bredvid artikeln). I privat regi 
finns det sju etablerade företag med motsvarande 
tjänster, som används inom både offentligt och privat 
finansierad vård.

Snabb ökning

• I april 2017 skedde drygt 13 000 digitala läkarbe- 
 sök.

• I april 2018 hade det ökat till 35 000.

• Hudsjukdomar och infektioner är de vanligaste   
 sökorsakerna.

• Flest besök registreras mellan klockan 8 och 10 må-  
 dag-fredag.

• Det är fler kvinnor än män som använder tjänsterna.

För de digitala vårdbesöken gäller samma lagar och 
regler som för övrig hälso- och sjukvård. Men lands-
tingen tycker att det är svårare att följa upp kvaliteten 
på vården vid de digitala besöken. Kvalitetsuppfölj-
ningen bör därför ske på nationell nivå, föreslår So-
cialstyrelsen.

Vilken vård är lämplig?

– Det är också viktigt att se vad de digitala vårdtjäns-
terna har för påverkan på vårdsystemet i stort vad gäl-
ler bland annat prioriteringar och tillgänglighet, säger 
Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett 
pressmeddelande.

Kartläggning är en del av ett regeringsuppdrag som 
Socialstyrelsen ska redovisa senare i höst. Då ska man 
också ge rekommendationer för vilken typ av vård och 
behandling som lämpar sig att hantera via digitala 
vårdtjänster.

Källa: Vård i fokus

Ester Karlsson med K
av Christina Olséni, Micke Hansen

Ester Karlsson, 78 år och änka, bor tillsammans med 
kakaduan Roland i den välmående bostadsrättsfören-
ingen Lärkan. Livet går sin gilla gång med dispyter 
om tvättstugan och 
den trasiga gallerhis-
sen som de mest spän-
nande inslagen i var-
dagen fram till dagen 
då Lärkans vaktmäs-
tare hittas död i sitt 
vindsförråd.

Polisen konstaterar 
snabbt att det rör sig 
om mord och Ester, 
som behöver fylla 
sina dagar, beslu-
tar sig för att starta 
en egen utredning. 
Med kafferep och 
v a n i l j d r ö m m a r 
nästlar sig Ester 
in hos både poli-
ser och grannar, i 
hopp om att finna ledtrådar. 
När det kort därpå inträffar ytterligare ett dödsfall i 
fastigheten så går ingen av Lärkans invånare fri från 
misstankar - allra minst Ester själv.

På 5 sekunder
Det borde vara hur lätt som 
helst att säga ”tre saker som 
är gratis”.

Men klarar du det under 
tidspress? Du har max 5 
sekunder på dig!

Ett tempofyllt partyspel där 
det gäller att vara snabb 
som en kobra!

Räkna med att alla möjliga 
tokigheter kommer att hop-
pa ut munnen på dig.

Ålder: från 10 år Antal spelare: 3-6  Speltid: ca 30 min



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 Insamlingskon-
troll 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: cfgl@cancerforeningen.se

Varmt välkommen till Cancerföreningen Gävleborg!


