Nr. 1 2014
Besöksadress: Hantverkargatan 33 Gävle. Tel. 026-66 08 40. Plusgiro: 90 14 07-7
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Ordförande har ordet

Hälsning från kansliet

Så mycket som det skrivits om
cancer de senaste månaderna,
det har jag inte varit med om,
men har man blivit klokare för
det?? Ena dagen så skall man
äta antioxidanter nästa dag
skall man absolut avstå osv.
Det är nog som så att använd
sunt förnuft tänk gärna på vad
du stoppar i dig ty mat har
stor betydelse för ditt välbefinnande samt att du motionerar
Tommy Edbom
efter vad du kan och orkar,
man behöver inte springa ett maraton, det räcket med att ta
en promenad helst varje dag och i din takt och fart. Det blir
en hel del att ta tag i nu på det nya året, kontaktsjuksköterskor skall vara infört nu och sedan skall vi ha en rehabplan
så vi kan följa vår sjukdomsbild. Här får våra samtalsgrupper en hel del att göra, att informera de som drabbas av
cancer om vad de har rätt till.
Titta gärna in på kansliet för en pratstund och en kopp kaffe.

Nu har det vänt, dagarna blir
allt ljusare och ett nytt innehållsrikt år ligger framför oss! Som
vanligt kommer det att innehålla
många trevliga träffar och resor.
Själv ser jag väldigt mycket fram
emot att få Dr Annika Dahlqvist
som gäst på en av vårens träffar. Efter att jag kontaktat henne, fick jag reda på att hon var
en rikskändis, tappade då hopGunilla Svedlund
pet om att hon skulle svara ja,
trodde att föreningen inte skulle ha råd att boka henne mm.
Men det gick vägen och hon kommer, så nu hoppas jag
verkligen att det blir många anmälningar till denna intressanta kväll!
Det finns säkert andra typer av verksamhet som vi kan ordna med, t ex cirklar i olika ämnen, har du nåt förslag så tar
vi tacksamt emot det!
Gunilla Svedlund Kanslist

Tommy Edbom Ordförande

HJÄLP OSS HJÄLPA
CANCERSJUKA, GE VÅR
VERKSAMHET DITT STÖD

Telefon: 026-66 08 40
Plusgiro: 90 14 07-7
Bankgiro: 901-4077
Ansvarig utgivare: Tommy Edbom
E-mail: cancerforeningen@telia.com
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Torsdag 3 april kl 18:00
Föredragshållare
Dr Annika Dahlqvist
rikskänd doktor, författare och föreläsare
Det kommer att serveras en god soppa och smörgås,
kaffe och kaka
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Minnesgåvor:
Hedra en avliden närstående med en gåva.
Vi sänder ett minnesblad till begravningen
med er sista hälsning.

HEDRA MINNET AV EN AVLIDEN

www.samtalomcancer.se
Lyssna och se på filmer

patienter berättar om sina erfarenheter
av bröst-, prostata- och hudcancer
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Traditionellt luciafirande
Det har blivit tradition att Cancerföreningen Gävleborg
bjuder in sina medlemmar till luciafirandet i Tullbomsgården. Vi var 30 st från föreningen som fick möjlighet
att bli bedårade av luciatåget som bestod av barn från
Söderslottets förskola. Det rådde fotoförbud, därför har

vi inte några bilder att visa från denna stämningsfulla förmiddag. Fika med lussekatter och pepparkakor serverades
också traditionsenligt. Tack HSO Gävle och Tullbomsgårdens personal, vi ser fram emot detta varje år!
Text: Gunilla Svedlund

Första hedersmedlemmen i Cancerföreningen Gävleborg
När Cancerföreningen Gävleborg höll sitt jubileumsfirande
på Restaurang Kvarnen i Gävle i december, utdelades ett
hedersmedlemskap till Karin Melkersson som varit medlem
i föreningen och arbetat ideellt, mycket engagerat och aktivt
ända från början.
Karin Melkersson använder alla sina gedigna erfarenheter
och kunskaper från vården för att hjälpa sina medmänniskor.
Inte ens när hennes make gick bort gjorde hon avkall på sina
åtaganden. Karin ställer upp för alla och löser allas problem
utan minsta tanke på egen vinning. Den motiveringen fick
henne att bli nominerad till att bli Årets Gävlebo 2011, tyvärr
vann hon inte den titeln då.

Karin Melkersson

Nyutnämnd hedersmedlem i Cancerföreningen Gävleborg
här med föreningens ordförande Tommy Edbom

Falukorvslåda

Boktips!

Ingredienser:4 portioner

Örtmedicin - Naturens läkande kraft

300 g pasta (t ex rigatoni)
1 gul lök
1 paprika
1 falukorv (ca 550 g)
4 ägg
3 dl vispgrädde
1 dl mjölk
2 msk dijonsenap
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
3 dl riven ost

Gör så här:

Författare: Mic McMullen Sveriges främste örtmedicinare och en av grundarna till
Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan.

Koka pastan
Strimla löken, paprikan och falukorven
Fräs löken och paprikan i ca 3 minuter
Blanda i falukorven och fräs ytterligare några minuter
Blanda pastan med korvfräset i en smord och ugnssäker form
Vispa ihop ägg, vispgrädde, mjölk, dijonsenap och riven ost
Krydda med salt och peppar
Häll över pasta och korvblandningen och blanda försiktigt
Grädda i 225 ° i ca 25 minuter tills äggstanningen stannat

Exklusiv bok som innehåller basfakta och medicinska egenskaper hos de
mest verksamma örter från
olika örttraditioner. En
noggrann beskrivning av
en exklusiv samling av beprövade och kraftfulla örter från väldens alla hörn.
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Underhållande jubileum
1988 fick Bo Andersson cancer, hans egna erfarenheter
av cancer och brister inom sjukvården blev drivfjädern
bakom hans engagemang att starta Cancerföreningen
Gävleborg, en förening som skulle kunna samla de som
har samma frågor och problem. Tyvärr avled Bo Andersson 2002, föreningen finns dock fortfarande kvar efter 25
år och därför bjöds medlemmarna in till jubileumsfirande
på Restaurang Kvarnen lördagen den 14 december. Det

serverades välkomstdrink och tre-rätters middag till alla
60 medlemmarna. Jan Wikegård och Sven-Erik Wennström spelade ljuv musik och firandet avslutades med att
vissångarna Lucas Stark & K G Malm från Göteborg
underhöll med sånger av de klassiska visdiktarna.

Sven-Erik Wennström & Jan Wikegård

KG Malm & Lucas Stark

Text: Gunilla Svedlund Foto: Torbjörn Svedlund

Boktips!
100 sätt att rädda maten av Annica Triberg
Inspirationsbok om vad vi ska göra med resterna i stället för att slänga dem.
Den här boken innehåller 100 konkreta tips och många inspirerande recept på hur man på bästa
sätt tar hand om maten. Nästan en tredjedel av all mat i Sverige slängs, så dessa råd är inte enbart
nyttiga för plånboken utan också viktiga för miljön! Annica Triberg, en av Sveriges mest erfarna
kokboksförfattare, ger här en mängd kloka, roliga och användbara tips på hur man i sitt eget kök kan
arbeta för miljön och samtidigt förbättra hushållskassan. Här finns mängder av härliga recept som
gör att man nästan aldrig mer kommer att behöva slänga några rester. Bakgrunden till denna vackra
bok är allvarlig. Fullt ätbar mat åker i soporna för att vi inte orkar, vill eller kan ta hand om resterna.
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Vårens blommor
Hästhov (Tussilago farfara L)

Namnet hästhov kan syfta på de något hästskoformade
bladen, eller det kan vara en förvrängning av hosthäva,
från latinets tussilago (ört som häver hosta). Bladen såldes
förr på apoteken och användes som dekokt mot hosta.
Enligt Linné (1755) användes bladen som tobak, en metod mot hosta och astma som hade omtalats redan av
Plinius.

Blåsippa (Hepatica nobilis Schreb)

Artnamnet nobilis är latin och betyder ädel, förnäm. Förr
ansågs blåsippa vara verksam mot leversjukdomar på
grund av bladlobernas likhet med leverflikar och bladundersidans leverbruna färg.

Vitsippa (Anemone nemorosa L)

Artnamnet nemorosa kommer av grekiskans nemos (lund)
och syftar på att arten växer i lundar.

Gullviva (Primula veris L)

Artnamnet veris kommer av latinets ord för årstiden vår.
Blommorna användes förr till att färga brännvin och snus
och man har också gjort vin, så kallat oxläggevin, på
blommorna.

syftar på blomningstiden. Förr användes nyspulver gjort
av liljekonvaljblommor mot snuva och fluss.

Maskros (Taraxacum F. H. Wigg)

Namnet Taraxacum kommer av arabiskans Tarakh shaqun, ett medeltida namn på en bitter korgblommig ört.
Det svenska namnet maskros är tämligen modernt och
användes första gången år 1802, namnet syftar på de små
svarta insekter, tripsar (Thysanoptera) som alltid brukar
finnas i blommorna. Maskrosor kan användas som sallad,
både de unga bladen och blomkorgarna är ätbara, de har
en lätt besk smak men är näringsrika och vitaminrika.

Liljekonvalj (Convallaria majalis L)

Källa: Den virtuella floran

Artnamnet majalis kommer av latinets majus (maj), och

Nisse hade varit hos läkaren.
Just som han lämnar undersökningsrummet säger läkaren:
- Kan du be nästa patient komma?
Nisse slinker ut genom väntrummet och ropar i förbifarten:
- Nästa patient, var snäll och kom!
När Lasse gått på gatan ett hundratal meter säger en försynt röst bakom honom:
- Ursäkta om jag besvärar. Men vart är vi på väg?

Cancer förr i tiden
Utvecklingen har verkligen gått framåt om man läser vad
de hade för behandlingar förr.

Hudtumörer behandlades med arsenikpulver för att motverka sårbildning.

Om en person drabbades av mag- eller tarmcancer med
kräkningar som följd så behandlade man dessa personer
med kalla bad och kroppsövningar.
För invärtes så gav man patienten strävt vin eller andra
sträva drycker så som ättiksprit.

På 1500-talet så försökte man behandla cancer kirurgiskt.
Detta var ganska vanskligt med den utrustning de hade.
Så sent som på 1900-talet så uppnåddes kunskapen om
hygienens nödvändighet för säker kirurgi för patienten.

Om personen hade drabbats av hjärntumör med huvudvärk eller i värsta fall förlamning så kunde läkaren skriva
ut bävergäll som hade rökts och torkats. Detta är bäverns
könskörtlar.

För leukemipatienter så utvecklades benmärgstransplantation på 60-och 70-talet.

1941 började man använda cytostatika.

Man ansåg även att vitt vin som hade destillerats flera
gånger var ett botemedel mot cancer. De ansåg även att
arsenik även var ett bra botemedel på den tiden.
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Källa: Fakta om cancer
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Forntidens människor drabbades inte av cancer
ningar och den moderna livsstilen. Undersökningen visar
bl a att antalet cancerfall ökade vid industrialiseringens
början på 1700-talet.
”I västvärlden överträffas cancer endast av hjärt-kärlsjukdomar som dödsorsak, men under forntiden var sjukdomen extremt sällsynt”, säger Rosalie David, biomedicinsk
egyptolog. Hon är övertygad om att cancer är en sjukdom
som provocerats fram av föroreningar och förändringar i
livsstil och matvanor.

Cancer fanns i princip inte under forntiden. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha undersökt gamla
medicinska texter och hundratals mumier från Egypten
och Sydamerika. Slutsatsen är att cancer inte är någon
naturligt förekommande sjukdom utan beror på förore-

Av de flera hundra mumierna visade bara en enda tecken
på cancer, trots att sjukdomen i dag ligger bakom nästan
vart tredje dödsfall i västvärlden. Den nya forskningen
kan förhoppningsvis kasta nytt ljus över cancerns ursprung och leda till nya behandlingsformer.
Forskarna har minutiöst undersökt flera hundra mumier
för att fastslå dödsorsaken.
Källa: Världens Historia Text och foto: Gunilla Svedlund

Fler patienter övervakas för cancerrisk
Nära 80 procent av alla patienter med lågriskcancer i
prostata övervakas i stället för att genast få operation.
I riktlinjer från Socialstyrelsen framhålls att cancer i prostata som innebär mycket låga risker inte bör opereras
eller strålbehandlas direkt efter diagnos. I stället bör patienten följas upp så att PSA kontrolleras regelbundet och
att vävnadsprover tas vartannat år, så kallad aktiv monitorering. Behandling ges endast om cancern blir aktiv.
Av Nationella prostatacancerregistrets årsrapport framgår att andelen personer som får aktiv monitorering i
gruppen som har cancer med mycket låg risk har ökat.
År 2009 var den cirka 60 procent. Förra året var den
cirka 80 procent.
Det är en trend i rätt riktning anser Pär Stattin, professor

vid Umeå universitet och registerhållare för Nationella
prostatacancerregistret. Men han konstaterar att det i
patientgruppen fortfarande är många som trots de nya
riktlinjerna får behandling.
– Cirka 160 patienter med mycket låg risk opereras årligen fast det finns konsensus om att de inte borde opereras, säger han.
Pär Stattin tror att en möjlig anledning kan vara svårigheter för läkare att förklara fördelarna med att avvakta
jämfört med att göra ett ingrepp vid cancer.
Också vid lågriskcancer har det blivit vanligare med aktiv monitorering. Där har andelen ökat från cirka 40
procent år 2007 till cirka 60 procent förra året.
Samuel Lagercrantz

Uppföljning med PSA-test i stället för behandling förordas av Socialstyrelsen när
prostatacancer med mycket låg risk upptäcks.
Foto: Photos.com Källa: Dagens Medicin 2013-11-18
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Behöver du hjälpmedel?
Med rätt hjälpmedel kan många människor leva aktivt och
självständigt, trots sitt funktionshinder.
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver
hjälpmedel för att klara det dagliga livet kan du kontakta en
arbetsterapeut eller sjukgymnast på hälsocentralen eller i kommunen. Hjälpmedel är i de flesta fall kostnadsfritt och bekostas
av landstinget, kommunen eller den privata vårdgivaren.
En arbetsterapeut eller sjukgymnast, bedömer vilka behov av
åtgärder som är lämpliga och beställer sedan eventuella hjälpmedel, oftast från Hjälpmedel SAM. Exempel på kostnadsfritt
hjälpmedel är manuell eller eldriven rullstol, säng och personlyft. Exempel på hjälpmedel med egenansvar som finns att

köpa i butik är rollator, duschpall, griptång och köksredskap.
Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten visar hur du använder
hjälpmedlet och hjälper till med träning och anpassning av
hjälpmedlet till dina behov. Om du bedömer att hjälpmedlet
inte fungerar som det ska, behöver justera inställningar, eller
om det är trasigt så är det denne som du ska kontakta. Hjälpmedlet är ett lån som du ansvarar för under lånetiden, och
om du skadar ditt hjälpmedel, utöver normal förslitning, om
det kommer bort på grund av slarv eller om du trots uppmaning inte lämnar tillbaka det kan du bli ersättningsskyldig. Du
ansvarar själv för skötseln av ditt hjälpmedel och för att lämna
tillbaka det så snart du inte behöver det längre. När hjälpmedlet inte längre behövs kontaktar du din förskrivare, som beställer en hämtning.

Källa: Hjälpmedel SAM

D-vitaminbrist kan bidra till många sjukdomar
D-vitaminbrist har länge varit känt som en av de viktiga orsakerna till benskörhet hos vuxna. Nu börjar det komma forskningsfynd om att brist på D-vitamin kan bidra också till flera
olika typer av cancer samt till andra stora sjukdomar.
D-vitaminets koppling till benskörhet beror på att det behövs
för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen. Vid D-vitaminbrist känner kroppen av de låga kalciumhalter som uppstått i
blodet och svarar med att börja laka ur skelettet för att höja
kalciumnivåerna.

Många olika sjukdomar
Numera finns det också forskning som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Kopplingar
har hittats till flera olika cancerformer, där de mest intressanta
är bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer och äggstockscancer. Men det finns även resultat som tyder på kopplingar
till bland annat diabetes, MS, och olika infektionssjukdomar.

Starkast koppling till bröstcancer
För bröstcancer tyder mycket på att det finns ett samband
mellan halten av D-vitamin i blodet och risken att dö av bröstcancer. Flera studier har visat att kvinnor med högre halt av
D-vitamin i blodet löper mindre risk att avlida i bröstcancer.
– För prostatacancer finns en klar koppling mellan solexponering och dödlighet i prostatacancer och även för tjocktarms-

och äggstockscancer har man hittat liknande samband, säger
Johan Malm.
Han själv forskar kring sambandet mellan D-vitamin och prostatacancer, men här är kopplingen än så länge mindre tydlig.
Däremot har man sett i laboratorieförsök att odlade prostatacancerceller delar sig långsammare och har en mer normal
tillväxt i närvaro av D-vitamin.

En tyst åkomma
Kopplingen till diabetes har bl.a. framkommit i en finsk studie
som startade i mitten på 1960-talet. Man följde barn som fick
extra D-vitamintillskott under sitt första levnadsår under 30 år
och kunde konstatera att insjuknandet i typ 1-diabetes var 80
procent lägre än förväntat hos de nu vuxna personerna.
– D-vitaminbrist är en tyst åkomma som inte ger några tydliga
symptom. Det är först långt senare i livet som vi får betala
priset, säger Johan Malm och fortsätter:
– Det är ingen som anser att D-vitaminbrist orsakar alla dessa
sjukdomar, men många är överens om att det kan vara en
viktig bidragande faktor. En förbättrad D-vitaminstatus skulle
kunna ge ett bättre skydd mot dessa sjukdomar.

Text: Eva Bartonek Roxå
Källa: Aktuellt om vetenskap och hälsa

Trådlös telefon 1300 kr
Trådlös telefon, med upp till fem gånger högre ringsignal än
en normal telefon och extrem ljudförstärkning. Med funktionen
Multi Användarprofiler aktiveras separata minnesinställningar
av handenheten så att alla i hushållet med olika hörsel kan använda telefonen med sina personliga inställningar automatiskt.

Säljs av Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22 Gävle
Nyhedsbacken 8, gamla sjukhusområdet Bollnäs
webbbutik http://hjalpnu.nya-ebutik.se
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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 Insamlingskontroll och är en garanti för att de pengar vi får in går till rätt ändamål.
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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
Tre aktiva samtalsgrupper, livskraft, bröst– och prostatacancergrupperna
Medlemsmöten varje månad med föreläsare och underhållning
En medlemstidning ges ut fyra 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:
Hantverkargatan 33, 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!

