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Ordförande har ordet

Hälsning från kansliet

Hej på er. Nu är ordförande
lite besviken på socialstyrelsen som inte tycker att vi skall
låta testa alla män, ungefär
som man gör med mammografi för kvinnor.
Man tror att män inte klarar
att få ett besked om att man
har ett förhöjt PSA-värde,
men det handlar om en bra
information om vad det
handlar om. Nej, tänk om.
Nu är vi igång med allt igen,
grupperna, månadsmötena,
Tommy Edbom
och visst var hon bra, Anette
Bergqvist, som gav oss en mycket fin info om vad våra
lymfkörtlar gör i våra kroppar.
Vi har varit uppe på sjukhuset, hälsotorget, och pratat med
folk samt lämnat info om vår förening. Vi kommer att ha
mycket i vår kalender fram till sommaren, P-4-milen, vi
skall vara på City-Gross, Stortorget i juni, Sopplunch, studiebesök på Länsmuseet. Det var en del av det vi planerat.
Kom gärna in på kansliet och ta en kopp eller för att prata
en stund.
Tommy Edbom Ordförande

Cancerföreningen Gävleborg
Besöksadress:
Norra Kungsgatan 29
803 23 Gävle
Telefon: 026-66 08 40
Plusgiro: 90 14 07-7
Bankgiro:901-4077
Swishnummer: 1239014077

Styrelse
Ordförande
Vice ordf

Tommy Edbom
070-22 58 818
Gunilla Silver

Kassör

Gunilla Svedlund

Sekreterare

Märtha Eriksson

Ansvarig utgivare: Tommy Edbom

Ledamot

Karin Melkersson

E-mail: cfgl@cancerforeningen.se
Hemsida: www.cancerforeningen.se

Ersättare

Astrid Forslund

Original: Trycktrean AB
Tryck: www.trycktrean.se

Revisor

Annonsansvarig: Tommy Edbom
Medlemsavgift:
150 kr enskild medlem
250 kr familjemedlemskap
Minnesgåvor:
Hedra en avliden närstående med en
gåva. Vi sänder ett minnesblad till
begravningen med er sista hälsning.

Ersättare

Gunilla Wester
Barbro Olshage

Revisor ersättare Jan Wikegård

Ett nytt år har kommit igång när
denna tidning kommer ut. Föreningen är redan igång med aktiviteterna som styrelsen planerade i
januari. Det finns som vanligt så
mycket idéer om vad vi skulle vilja
göra tillsammans, så vi skulle kunna träffas flera gånger i veckan hela
året om, men vi måste ju hinna
med annat också!
Nytt för i år är att Handarbetscafé/
Snackcafé/Bokbytardag hålls tillGunilla Svedlund
sammans onsdagar ojämna veckor
kl 13-15. Föreningen bjuder på fika kl 14.
Promenad & Fika har också bytt dag till onsdagar fast jämna
veckor kl 13-15. Samling vid kansliet.
Föreningen har stort behov av hjälp! Vi är ofta för några som
brer smörgåsar, brygger kaffe och dukar när vi håller våra medlemsmöten. Du som vill, är mycket välkommen att hjälpa till! Hör
gärna av dig till kansliet.
				Gunilla Svedlund Kanslist

Cancerföreningen Gävleborg har fått
en ny medlem som heter Peter Amnell.
Han är Patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros
regionala vårdprocessgrupper för att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna.
Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter
och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla
vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.
Peter inriktar sig på att förbättra cancerrehabiliteringen, och återrapporterar från sina möten iRCC
till styrelsen i Cancerföreningen Gävleborg.
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Sill och trubadur = tradition
När den så kallade sommaren var över startade Cancerföreningen Gävleborg med att servera sill och potatis på
första medlemsmötet som
hölls torsdagen den 7 september. Vi träffades som
vanligt i vår möteslokal på
N. Skeppargatan 29 i Gävle och även denna gång
var vi många som åt med
god aptit. Det var trevlig
gemenskap och underhållning av trubaduren Roger
Andersson. Det har blivit
tradition att starta upp på
detta vis efter sommaruppehållet, så välkommen
även nästa år!
Trubaduren Roger Andersson

Fot och sko –
varifrån kommer smärtan tro?
Cancerföreningen Gävleborg gjorde ett studiebesök på
Fot & Sko i Gävle den 20 september. Innan besöket så var
tron att det inte skulle finnas så mycket att berätta om i
detta ämne. Den uppfattningen fick vi ändra på totalt efter att David Lagerberg, sjukgymnast/fysioterapeut informerat oss i en hel timme.
Fot & Sko Gävle är en unik
butik. En välsorterad butik med skor för alla behov,
och som erbjuder kompletta
funktionsanalyser. De har ett
eget ortopedtekniskt lab och
all tillverkning sker hos dem
och de kan därför garantera
kvaliteten i hela produktionsledet, från undersökning till
färdiga fotinlägg.

Text och foto: Gunilla Svedlund

Höstens sopplunch
Cancerföreningen Gävleborg inbjöd medlemmarna till
sopplunch torsdagen den 12 oktober. Det serverades en
mycket god tomatsoppa toppad med basilikakräm. Astrid Forslund, föreningens soppkock hade förberett sig väl
genom att laga ett flertal tomatsoppor till sin familj, för
att sedan kunna servera den godaste av dem alla. Alla vi
sexton som var där och åt ser framemot nästa sopplunch
och vi hoppas att fler vill komma då.

David berättade att ett felaktigt
belastningsmönster kan orsaka
många typer av besvär i exempelvis fötter, knä, höft och rygg.
Men är det fotbesvären som är
orsaken till smärtan i knä, höft
och rygg? Eller är det besvären
från ex ryggen eller höften som
ger smärtan i foten? Fot & Sko
är specialiserade på att analysera detta och vilken typ av
David Lagerberg
behandling eller åtgärd som är
den bästa för kunden. David visade även hur man kan belasta fötterna på fel sätt och därmed få otroliga smärtor
efter lång tid. Skor kan också se ut på olika sätt, han berättade varför och vilka konsekvenser det kan få om man
väljer fel typ av sko.
David fick oss verkligen intresserade av våra fötter och
skor, och jag tror att många av oss som var där kommer att
genomgå en analys. Mår fötterna bra, så mår du bättre!

			Text och foto: Gunilla Svedlund

				Text: Gunilla Svedlund

Kexchoklad
200 g mörk choklad

Smält chokladen över vattenbad eller i mikrovågsugn.

12 st smörgåsrån,
osötade

Lägg tre rån i rad med långsidan tätt mot varandra på en skärbräda eller plåt.
Bred smält choklad över.
Fortsätt att varva rån och choklad.
Avsluta med choklad.Kyl och skär med vass sågtandad kniv små kuber (ca 40 st) med 1 1/2 cm sida.
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Plus på medlemsmötet

Medlemsmöte med Stake

Oktober månads medlemsmöte hölls 5 oktober. Då hade
Cancerföreningen Gävleborg
bjudit in Leif Eriksson, projektledare för P4 Plus. Han
berättade om den digitala radiokanalen som sänder dygnet
runt, med musik du älskar och
som du saknar på andra radiokanaler. Det finns många sätt
att lyssna på kanalen, antingen
via hemsidan på sverigesradio.
se eller genom att ladda ner Leif Eriksson
Sveriges Radio Play appen och även genom att streama
Internetradio. Kanalen bjuder på nostalgi genom att sända gamla radioprogram och musik från långt tillbaka.
Kanalen kan verkligen rekommenderas.
Text och foto: Gunilla Svedlund
			

Medlemsmötet som hölls den 9 november blev minnesvärd. Kerstin
Stake Nilsson, Med.dr. i medicinsk
vetenskap och forskare inom magtarmbesvär var inbjuden att hålla
en föreläsning. Temat var ”Den
friska magen” följ med på en resa
genom 7 meter rör, mag-tarmkanalen. Kerstin visade sig vara en
frisk fläkt med humor, stort intresse och kunnande i ämnet. Hon
tog alla med storm och man kunde
nog höra en knappnål falla medans
hon pratade. Hon gjorde verkligen
ämnet mycket intressantare än
det låter, att få veta vad och att så
mycket sker i ens kropp och vad
man bör tänka på, gör nog att man
lättare kan göra så att man själv
mår bättre. Kerstin tipsade om en
lättläst bok och vi gör detsamma
till er läsare i denna tidning.
Kerstin Stake Nilsson

Så rengör du smycken hemma –
med proffsigt resultat!
Varför slösa pengar på dyra rengöringar av dina smycken
när du kan göra jobbet lika bra själv på bara 10 minuter.
Att lämna in ringar, halsband, armband och örhängen på
rengöring är ofta följt av ett fantastiskt resultat – men oftast slösar du pengar helt i onödan. Att rengöra smycken
hemma är både enkelt och effektivt och det tar mindre
än en kvart att få jobbet gjort. Det här fungerar för guld,
silver och mässing. Gör eget rengöringsmedel till dina
smycken, detta behöver du:
• 1 msk salt
• 1 msk bakpulver
• 1 msk diskmedel
• 2,5 dl vatten
• Aluminiumfolie
1. Värm vattnet i en skål i mikron i en minut.
2. Placera aluminiumfolien i botten av en skål.
3. Häll i vatten och tillsätt salt, diskmedel och bakpulver.
Rör om och lägg därefter i smyckena.
Låt dem ligga i i ungefär 8-10 minuter.
4. Skölj smyckena under kallt rinnande vatten och torka
med en mjuk trasa.
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HEDRA MINNET AV EN AVLIDEN
SKÄNK EN MINNESGÅVA
PG 90 14 07 – 7
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Text och foto: Gunilla Svedlund

Charmen med tarmen - allt om ett av kroppens
mest underskattade organ av Giulia Enders
Tarmen pratar vi inte gärna
om - det är det dags att ändra
på. Tarmsystemet är grundläggande för både kropp och
själ och förtjänar att tas på
största allvar. Det har stor inverkan på hur vi mår.
Ny forskning visar att övervikt, depressioner, allergier
och Alzheimers kan orsakas
av obalans i tarmfloran. Och
kopplingen mellan hjärnan
och tarmen är av avgörande
betydelse.
Är det sant att vi alla sitter på fel sätt på toaletten? Vad
är det vi får i oss när vi äter? Hur gör man för att rapa
lättare? Vad har blindtarmen egentligen för funktion?
Giulia Enders ger svar och lär oss att förstå kroppens
reaktioner utifrån de senaste forskningsrönen. På ett
enkelt och underhållande sätt förklarar hon hur vi kan
uppnå välbefinnande, åldras friskt och leva lyckligare.
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Delikat julbord
Cancerföreningen Gävleborg inbjöd medlemmar och närstående till att äta julbord som sista aktivitet för 2017. Vi var
fyrtiotre stycken som anmälde oss till detta och den bokade bussen tog oss till och från Trebo Brygga i Sandviken. Det
var första gången som vi åt julbord där, men det kommer säkert inte att bli den sista. Det var mycket att välja på och det
var fantastiskt gott. Vi hade lotteri som vanligt, men denna gång ett väldigt ”juligt” sådant. Vi har noterat att det blivit
väldigt uppskattat när vinsterna är mat och dryck, så det fortsätter vi med.
Tack Trebo Brygga för den goda julmaten!

								

VÅREN RYMS I DIN KUPADE HAND
Skygg som en fågelunge
är våren
som en fågelunge färdig för flykt
förhoppningsfull
men ändå sårbar.
Ge henne ett bo i din kupade hand
omslut henne
med all din längtan
så kylan inte skadar henne
bädda mjukt med den ömhet du samlat
under en lång vinter.
Våren ryms i din kupade hand
låt henne få sin styrka hos dig.

Text: Gunilla Svedlund Foto: Gunilla och Torbjörn Svedlund

GEMENSKAP MOT CANCER
Cancerföreningen Gävleborg
WWW.CANCERFORENINGEN.SE

RÄKNARE FÖR VARDAGENS PROBLEM
matematik, pengar, sport, hälsa,
nytta och underhållning

”Märta Peterson”
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Lovande cancervaccin ska
testas på människor
De är ett multiprofessionellt team som finns där för dig
som har behov av rehabilitering under och efter
cancerbehandling. De arbetar med en långsiktig och
planerad rehabilitering med målet att du ska komma
tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos.

Rehabilitering

De tar emot personer under och efter cancerbehandling som är
i behov av specialiserad cancerrehabilitering.

Bäckencancermottagning

De tar emot personer som har bäckencancerrelaterade symtom.
I teamet arbetar specialistsjuksköterskor, tarmterapeut/
uroterapeut, dietist, fysioterapeut/lymfterapeut och kolorektalkirurg.

Uppföljningsmottagning

De tar emot personer som har haft cancer i barndomen.
I teamet arbetar en barnonkolog och en barnonkologisjuksköterska.

Gruppverksamheter

Deras gruppverksamhet är en mycket uppskattad del av de
individuella rehabiliteringsplanerna för patienterna och de
utökar hela tiden utbudet. Det senaste tillskott är en öppen
grupp i Qi Gong.

Man kan komma med eller utan remiss.
Telefon: 08-123 676 00

Brev: Olivecronas väg 15 113 61 Stockholm

Ett vaccin mot samtliga cancertyper låter nästan för bra för att
vara sant. Men trots håller ett sådant vaccin på att tas fram just
nu och snart ska det testas på människor. Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna bota alla former av cancer. En cellprov och en spruta – det kan var det enkla sättet att behandla
alla typer av cancer på i framtiden.
Det amerikanska bioteknikföretaget Moderna har just fått klartecken att testa ett vaccin som botar cancer på människor. Om
det lovande vaccinet med det krångliga namnet mRNA-4157
klarar försöken på människan kan vi se fram emot ett botemedel mot alla former av cancer inom fem till tio år.
Cellprov avslöjar cancern
Vaccinet är ett så kallat ’terapeutiskt vaccin’, vilket innebär att
det inte verkar förebyggande utan behandlande. På så sätt åtskiljer sig detta vaccinet sig från exempelvis HPV-vaccinet, som
är profylaktiskt – det vill säga förebyggande. Det nya vaccinet
skräddarsys till varje individs cancer. Läkaren tar ett cellprov
på cancertumörer och analyseras genetiskt. Utifrån analysen
identifierar forskarna en särskild typ av mutationer i tumören
– så kallade neoepitoper.
Kroppen dödar cancerceller
Mutationen kodas in i en rna-sträng, som injiceras i patientens
kropp. Rna:t levererar den inkodade informationen till kroppens immunförsvar som får ett verktyg som det kan spåra och
döda cancercellerna med. Metoden gör det möjligt att utrusta
kroppens immunförsvar med ett vapen för att angripa alla former av cancerceller – och därmed behandla alla former av cancer.
Säkerheten framför allt

E-post: cancerrehabilitering.kontakt@sll.se
Någon från teamet ringer upp samma dag eller nästföljande
vardag och hör efter vilka behov av rehabilitering som
föreligger.

I första omgången ska testerna på människor belysa om vaccinet har några biverkningar och hur stora doser vi klarar. Nästa
steg blir att testa vaccinet på personer som har cancer.
			

Källa: Illustrerad vetenskap 20171129

Hur fan visste du det?
Vissa saker ska eller borde man inte kunna svaret på. Detta spel
består av 500 frågor som kan upplevas som konstigt eller pinsamt att man kan svaret på. Ämnen som berörs är bl a kriminalitet, skvaller och sex och kan man svaret måste man naturligtvis berätta inför de andra i sällskapet hur man vet det! Förbered
dig på att få en hel del ny kunskap samtidigt som du får veta
vem av dina vänner som är minst normal.
Här är några exempel på frågor:

Swishnummer: 1239 014 077

- Vilken typ av ekobrott är vanligast?
- Vad är ett ´glory hole´?
- Var går gränser för grovt rattfylleri?
- Varför blir händerna och fötterna skrynkliga då man legat i
badet för länge?
- Vilken bok stjäls oftast på biblioteket?

Följ oss på
Twitter och
Facebook!
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Läkemedel mot alkoholberoende kan mota cancer
Ny forskning visar att ett läkemedel som i dag används för att
behandla alkoholberoende kan vara effektivt för att behandla
cancer. Läkemedlet ska nu testas på cancerpatienter i Sverige.
Nu kommer en ny studie, som publiceras i Nature, där forskare
har upptäckt att antabus kan ha en hämmande effekt på cancer.
Antabus är ett läkemedel som används för att behandla alkoholberoende. I kombination med koppartillskott blir läkemedlet
ännu mer effektivt mot cancern, enligt studien.
– En utmaning är att cancertumörer vid spridd cancer ofta blir
resistenta mot de behandlingar som finns. Kan ett redan beprövat läkemedel hålla tillbaka cancern vore det ju jättebra, säger
Thomas Helleday, cancerforskare och professor i kemisk biologi
vid Karolinska institutet.
Tittade på hälsoregister
Forskarna bakom studien använde sig av danska hälsoregister
och jämförde andelen cancerrelaterade dödsfall mellan två
grupper. Patienterna i registren hade olika typer av cancer,
bland annat tjocktarmscancer, prostatacancer och bröstcancer.
Båda grupperna som forskarna studerade hade fått antabus
utskrivet för alkoholberoende, men i den ena gruppen slutade
patienterna med antabus när de fått sin cancerdiagnos medan
patienterna i den andra gruppen fortsatte.
Studier i möss
Andelen cancerrelaterade dödsfall var mindre bland de patienter som fortsatte med antabus jämfört med de som slutat. Forskarna gjorde också studier i möss för att se vad det är som gör
att antabus kan vara effektivt mot cancer. De lyckades då identifiera en kopparförening som de menar ligger bakom effekten.
Kopparföreningen bildas när läkemedlet verkar och samlas i
tumörerna, den ger där en effekt som bromsar tumörens tillväxt
och gör det svårare för cancern att sprida sig. När forskarna
gav mössen koppartillskott tillsammans med antabus ökade effekten.
– Tanken kring att antabus skulle kunna ha en cancerhämmande effekt är inte ny. Men att koppar skulle kunna förstärka
effekten har man inte tittat på tidigare i kliniken. Nu när man
på flera platser i världen går vidare med kliniska prövningar ska
det bli väldigt spännande att se om det man tidigare spekulerat
i verkligen fungerar, säger Thomas Helleday.
Elakartade hjärntumörer
Många forskare runtom i världen är intresserade av att titta vidare på det här. En av dem är Asgeir Jakola, neurokirurg vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han har dragit
igång en studie där en behandling med antabus och ett kosttillskott som innehåller koppar ska testas på patienter med elakartade hjärntumörer.
– Det är en hårt drabbad grupp, de får ofta återfall vilket till
slut leder till döden. Det känns därför angeläget att testa nya
behandlingsformer och beläggen för att antabus är effektivt mot
cancer blir fler och fler, säger Asgeir Jakola.
Svenska universitetssjukhus

Deltagarna kommer att få den nya behandlingen som ett til�lägg till de vanliga cellgifterna. Nästan alla universitetssjukhus
i Sverige kommer att vara delaktiga i studien. Patienterna som
deltar har alla fått återfall efter att tidigare ha behandlats för
elakartade hjärntumörer.
Asgeir Jakola ser inga särskilda risker med att testa läkemedlet
på cancerpatienter. Biverkningar som antabus eventuellt kan ge
är trötthet, huvudvärk, ont i magen och i vissa fall en påverkan
på levern.
– Alla patienter är unika och alla upplever inte biverkningar.
De som får biverkningar får vi överväga om de ska plockas bort
från behandlingen. Patienterna kan också självmant hoppa av
när som helst under studiens gång om de så önskar, säger Asgeir
Jakola.
Hoppas på bra resultat
Studien är påbörjad och planerad att pågå till år 2020. Asgeir
Jakola hoppas att metoden ska visa sig vara effektiv, men han
vågar inte hoppas på för mycket.
– Vi hoppas att den här behandlingen fungerar bättre än standardbehandlingen. Men det händer ju att lovande behandlingar tyvärr visar sig vara bristfälliga när man väl testar på
patienter, säger Asgeir Jakola.
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Sugen på något sött?
Alla älskar sötsaker. Redan som spädbarn blir vi glada av den
söta smaken från fruktpuréer eller saft. Socker som finns naturligt i frukt och grönt är ingen fara för friska personer. Men
räknar man samman allt extra socker som vi äter per år så hamnar var och en på ungefär 24 kg! Detta motsvarar 16 teskedar
eller 64 g om dagen! - För mycket för vår kropp att ta hand om!
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi får i
oss max 6 teskedar varje dag - det vill säga ”bara” 9 kg per år!
Annars riskerar vi allvarliga sjukdomar.
Socker är livsnödvändigt...
Vår kropp behöver socker för att fungera. Sedan urtiden äter
människor gärna sött: delvis eftersom redan våra förfäder visste att söta frukter och växter inte är giftiga men också för att
människorna var i behov av energigivande kalorier. Socker tillsammans med fett (t ex i choklad) sätter igång ett så kallat belöningssystem: i hjärnan utlöses en reaktion som ökar välbefinnandet och som gör oss glada och lyckliga. Detta kan likna ett
missbruksbeteende och är förmodligen förklaringen till varför
vi äter så mycket godis och choklad när vi är stressade eller när
vi känner oss ledsna och deprimerade.
... och livsfarligt
Men socker är ett ”tomt livsmedel” utan vitaminer eller mineraler. Det ger oss snabb energi (det tar bara några minuter att
gå ut i blodet) som musklerna, hjärnan och levern minskar lika
snabbt. Vad som återstår är bara en sjunkande känsla av hunger
ofta följt av intag av mer söta livsmedel. Det är inget fel med
detta så länge det bara händer då och då. Men ett regelbundet
intag av för mycket socker kan leda till allvarliga hälsoproblem.
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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
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!

