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Ordförande har ordet

Hälsning från kansliet

Då har sommaren passerat,
och nog måste man säga att
den var oerhört fin, men sedan är det ju inte alla som
klarar värmen så bra och
varmt har det ju varit. Men
nu är vi inne i augusti så nu
börjar det att röra på sig,
snart så är grupperna igång
igen och mötena på Tullis.
Det kommer att bli en fullspäckad höst på alla håll och
kanter. Det skall bli spänTommy Edbom
nande att följa utvecklingen
inom cancervården, det händer en hel del nu.
Styrelsen ser fram emot höstens alla arrangemang, höstloppis, visa upp oss på City Gross, kanske ett besök på
ett hälsohem i Stockholmsområdet samt våra möten med
intressanta underhållare.

I skrivande stund är jag sedan
en vecka tillbaka efter sommarstängningen, och önskar
att värmeböljan nu ska vara
över för denna sommar. Aldrig
har jag svettats så som jag gjort
denna sommar!

Gunilla Svedlund

Styrelsen ska nu träffas och
planera kommande aktiviteter,
jag hoppas och tror att det som
vanligt blir både många och
trevliga träffar av olika slag.

Ibland brukar jag tipsa om intressanta inbjudningar som
kommer till kansliet, det brukar jag göra via e-post, så
skicka gärna ett mail till mig på cancerforeningen@telia.
com så får du också ta del av dessa inbjudningar.
Har du ingen mail, då kan du istället meddela ditt mobilnummer så kan jag skicka ett SMS istället.

Är du i stan titta gärna in på kansliet och ta en kopp kaffe
och en pratstund.
			
Tommy Edbom Ordförande

Gunilla Svedlund Kanslist

Min lilla sockertopp
Personalen på ålderdomshemmet var mäkta imponerade av den gamle
mannen, som fortfarande efter 70 års äktenskap kallade sin fru för
sockertopp, lilla hjärtat, älskling och andra gulliga smeknamn.
- Vad är hemligheten till att bevara kärleken, frågade en av de yngre i
personalen.
- Jag minns inte namnet på henne, men inte fan vågar jag säga det.
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LOPPMARKNAD
LÖRDAG 4 OKTOBER
KL 11:00 – 14:00
Cancerföreningen Gävleborgs kansli
Hantverkargatan 33, Gävle
(samma ingång som Gävle Rehab)

Föreningen bjuder på fika med hembakat

VÄLKOMNA!
PS. Vi tar gärna emot saker som Du vill bli av med,
kom och lämna in dem på vårt kansli! DS.
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Årsmötet 2014

MEDLEMSMÖTEN I NY LOKAL
Cancerföreningen Gävleborg kommer från och
med medlemsmötet som hålls torsdagen den 9
oktober att byta lokal.
Föreningens medlemsmöten kommer fortsättningsvis att
hållas i Hyresgästföreningens kvarterslokal, adress Norra
Köpmangatan 40 nb.
Handikappanpassad entré finns och föreningen kommer
att skylta fram till lokalen. Parkeringsmöjligheter finns.
Busshållplatser finns nära utmed Norra Kungsgatan,
Norra Rådmansgatan och Staketgatan.

Cancerföreningen Gävleborg höll årets årsmöte på Restaurang Kvarnen i Gävle torsdagen den 15 maj, det var
sextio stycken medlemmar som kom. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på god mat och kaffe.
Styrelsen består nu av följande personer: Tommy Edbom
ordförande, Berit Carlsson vice ordförande, Kurt Olsson
kassör, Birgit Lindblom sekreterare, Karin Melkersson
ledamot, Astrid Forslund samt Anita Sundberg ersättare.
Föreningen fick en ny revisor, Barbro Olshage, och Jan
Wikegård valdes som revisors ersättare. Gunnar Sjödelius, Grant Thornton AB valdes som föreningens auktoriserade revisor.
Valberedningen omvaldes och dessa är Martin Olsson
samt Laila Brodén.
			
Text och foto: Gunilla Svedlund

Styrelsen med revisorer och valberedning

Kön till den goda maten var lång

Väckarklocka Shake Awake
Garanterar att du vaknar

En väckarklocka för dig som har problem med hörseln
och inte vaknar av normala väckarklockor.
Väckarklockan har både stark signal och en vibrerande
”puck” som lägges under kudden.

Pris: 495:Butiken Hjälpmedel SAM,
Johanneslötsvägen 22, Gävle
Eller webbshopen med adress www.hjalpnu.se

Sagt av barn...
En mormor är en som
hela släkten har kommit ut genom. Då är
det väl inte så konstigt
att hon är lite sladdrig
i skinnet.
- Kristina 7 år
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P4-milen sponsrades av Cancerföreningen Gävleborg
Radio Gävleborg arrangerade för första gången P4-milen fredagen den 16
maj kl 7:00. Programledaren Madelene Drake hade utmanat sina lyssnare
att i direktsändning springa en mil. Start och mål var vid stora scenen i
Boulognersskogen i Gävle. Många var det som kände sig utmanade, men
Erik Johansson vann. Madeleine Drake gjorde personligt bästa på 53.28.
Cancerföreningen Gävleborg bidrog med volontärer utefter sträckan samt
stod vid målet och gav löparna dryck, bananer och kexchoklad. Vi passade naturligtvis också på att informera om verksamheten genom att tillhandahålla broschyrer och tidningar.
Nästa år återkommer de med P4-milen, kanske Cancerföreningen Gävleborg är med då också.
		

Text och foto: Gunilla Svedlund

Boktips!

Bortgjord: kända och okända svenskars bortgjord-bekännelser
av Cecilia Blankens
Alla gör vi bort oss då och då. Men somliga mer än andra.
Att göra bort sig hör till vardagen för många av oss. Det handlar om en felriktad replik, ett uttalande som inte riktigt
blev som du hade tänkt dig, ett sms till fel person eller ett klädesplagg bak och fram. Och det låter kanske inte så farligt. Men så finns det de som gör bort sig på riktigt. Ordentligt. På ett sätt som bara inte går att vare sig bortförklara
eller glömma.
I den här boken har journalisten Cecilia Blankens samlat kända och okända svenskars
bortgjord-bekännelser. Resultatet är en bok med massor av gapskratt. Vi får möta såväl
folkkära kändisar som vanliga människor, alla med en riktig skratta så du skriker-historia
i bagaget.
Möt till exempel komikern Ann Westin från Göteborg, som efter en båttur med vänner
blir ombedd att kasta ankar - och kastar det rakt på båten. Eller Annika, 35, som inför
ett gynekologbesök råkar spraya dotterns guldglitterspray ”där” i stället för lite väldoftande bodyspray ... Pontus Gårdinger berättar om ett konferencieruppdrag där kungen
skulle närvara, och när Pontus ska presentera Kungssången blir det på engelska: And
now - let’s hear - the siiiiiing for the kong!
Bortgjord är en samling hårresande roliga historier, berättade för och nedskrivna av
Cecilia Blankens.
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Sol och vatten, svensk historia och god mat
Cancerföreningen Gävleborgs första resa tisdagen den 10
juni blev solig och varm, vi hade fått det väder vi beställt!
Vi var 49 st som samlades för avfärd med bussen från
Gävle Busstation kl 7.45. Första resmålet var Vaxholm,
där fick vi åka taxibåt ut till kastellet och började med en
god förmiddagsfika.
Museichefen Erik Himmelstrand,
berättade på ett mycket intressant och småhumoristiskt sätt
historiken om Vaxholms kastell
samt kungarnas försök att försvara Sverige genom olika sätt
att stänga av farlederna i Stockholms skärgård.

Erik Himmelstrand

Båtresan till Vaxholms Kastell

Dagens andra resmål var M/S
Rosella med avresa från Kapellskär. Glädjen blev stor
hos alla när vi fick bussen med oss ända in på färjan. När
Rosella lämnade kajen var vi alla i färd med att ta för oss
av den rikliga och smakfulla buffén, därefter fick vi några
timmars fri tid att på olika sätt ta del av det som erbjöds
på båten. Prick kl 19:45 rullade bussen av båten igen,
halvvägs hem stannade vi och hade vinstdragning på de
lotter som såldes på nervägen. Vi var tillbaka till Gävle
kl 22:30, många fortfarande väldigt pigg, fast det varit en
lång dag med många upplevelser. Det var som vanligt en
mycket trevlig resa, med god stämning och gemenskap!
		

Text och foto: Gunilla Svedlund

Från Kastellet till lunch på Rosella

Väderrekord för Sverige 1756 – 2012
Temperatur
Högst: 38,0°, Målilla, 1 juni 1947
Lägst: -52,6°, Vuoggatjålme, 2 februari 1966

Största snödjup
Största snödjup: Leipikvattnet, 22 februari 1989

Nederbörd/dygn
Högsta dygnsnederbörden: 198,0 mm, Fagerheden 28 juli 1997
Soltimmar
Soligaste månaden: Umeå, juni 1970

6 portioner
800 g blandfärs
2 gula lökar, hackade
1 paket bacon, strimlat
600 g strimlad vitkål
3 - 4 dl grädde
2 dl crème fraiche
1 msk kalvfond
1,5 msk dijonsenap
1,5 msk soja
1 tsk salt
3 krm svartpeppar
Smör att steka i

Nederbörd/månad
Högsta månadsnederbörd: Jormlien, januari 1989
Högsta medelvind
Stekenjokk, 11 januari 2005
					

KÖTTFÄRSGRYTA

Källa: SMHI

Gör så här:

Fräs bacon och lök i en gryta. Tillsätt köttfärsen och
låt brynas.
Tillsätt den strimlade vitkålen och låt fräsa med
några minuter.
Blanda i grädde, crème fraiche, salt, peppar, soja,
senap och kalvfond.
Rör om och lägg på locket.
Låt sjuda på svag värme ca 25 minuter, rör om då
och då.
Serveras med lingon, en god sallad och potatis.
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Rutin för kontaktsjuksköterskor fastställd
Alla cancerpatienter ska från och med 2014 erbjudas stöd
av kontaktsjuksköterska. En rutin för deras arbete har
nu fastställts. Arbetet med att införa kontaktsjuksköterskor
bedrivs inom ramen för Cancerstrategi Gävleborg, som
har i uppdrag att genomföra den nationella cancerstrategin i landstinget.
Kontaktsjuksköterskans uppgift är bland annat att medverka till att patienter inom cancervården får en god och
säker vård och behandling i alla stadier av sjukdomen
och inom alla vårdformer. Kontaktsjuksköterskan har en
lång rad uppgifter i patientprocessen. Bland uppgifterna
kan nämnas:
•
		
		
		
•
		
•

Kontaktsjuksköterskan deltar vid diagnosbesked, vid
information om aktuell och planerad behandling 		
samt säker ställer att patient/närstående uppfattat 		
informationen.
Följer upp att patient/närstående informerats om 		
patien tens rättigheter.
Informerar om kommande steg i patientprocessen.

•
		
		
•
•
		
		
		
•
•
		
		
		
		
		
•
•
		

Informerar muntlig och skriftlig information om 		
vilket stöd som finns, till exempel stödpersoner,
patientföreningar eller patient/närståendeutbildning.
Beaktar särskilt barn som närstående.
Ger råd och stöd som är individanpassat utifrån
patientens/närståendes behov samt förmedlar
kontakt med andra yrkes/professionsgrupper, t.ex. 		
psykosocialt stöd.
Beaktar cancerpreventiva åtgärder.
Ser till att individuell skriftlig vårdplan upprättas i 		
sam verkan med patienten utifrån patienten/
närståendes behov i ett holistiskt perspektiv.
Behovsbedömning, utvärdering och revidering görs 		
regelbundet genom hela patientprocessen.
Vårdplanen inkluderar även rehabilitering.
Samordnar vårdinsatserna för patienten.
Bevakar patientens ledtider för att säkerställa att 		
patienten inte utsätts för onödig väntan.
Källa: Landstingets hemsida

SSM vilseleder om risker med strålning från trådlös teknik
Strålskyddsstiftelsen konstaterar att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM vilseleder allmänheten och beslutsfattare
grovt när de påstår att ny forskning inte skulle tyda på
några hälsorisker. Forskningen har tvärtom tydligare än
någonsin visat allvarliga hälsorisker. Hjärntumörer har
ökat i Danmark med över 40% på tio år.
Ny forskning har de senaste åren visat tydligare än tidigare att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör och att strålningen från trådlös teknik skadar cellers
DNA och nervsystemet.
Mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör.
Så sent som för någon vecka sedan publicerades en ny
fransk undersökning som bekräftade tidigare svenska och
internationella resultat. Den nya undersökningen visade
att 30 minuter om dagen ökar risken för hjärntumör fyra
gånger. Strålskyddsstiftelsen presenterade dessa resultat i
ett tidigare pressmeddelande.
En internationell grupp experter konstaterade under april
månad att majoriteten av forskningen nu visar att strålningen skadar nervsystemet, cellernas DNA och ger upphov till oxidativ stress. Hela 234 undersökningar visar att
mobilstrålning (144 st) och lågfrekventa fält (90 st) påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras.
Skador på cellers DNA har setts i 74 studier av strålning
från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.
Detta redovisade Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande så sent som under april 2014.
Barn och unga och de ofödda fostren utsätts för särskilt
stora risker eftersom deras nervsystem är under utveck-

ling. Barn är generellt sett känsligare för cancerogena faktorer. Forskningen har under de senare åren visat att när
foster exponeras i moderlivet kan hjärnan få bestående
skador.
Forskning har om och om igen visat att exponering för
mobilstrålning ökar risken för psykisk ohälsa, sömnproblem, koncentrations- och minnesproblem samt huvudvärk. Dessa ohälsosymtom ökar nu dramatiskt i befolkningen parallellt med den ökande strålningen, även bland
barn. Enligt en rapport från Barnombudsmannen, överlämnad till regeringen nyligen, visar ett av fem barn i dag
tecken på psykisk ohälsa.
Även cancer och tumörer i huvud och halsområdet samt
demenssjukdomar ökar kraftigt i många länder. I Danmark har antalet fall av hjärntumörer ökat med över 40%
under enbart de tio senaste åren bland såväl män och
kvinnor. Strålskyddsstiftelsen får i stort sett dagligen höra
talas om nya fall där människor som använt mobilen eller
den trådlösa telefonen mycket fått cancer.
- SSM sprider ogenerat lögner om vad forskningen visat
och anlitar experter betalda av mobilindustrin. Samtidigt
ignoreras alla opartiska och industrioberoende experters
bedömningar, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som efterlyser en djupgranskning från tongivande
media av myndighetens hantering av frågan.
Presskontakt
Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se
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Är sjukvården redo för cancerrevolutionen?
Svensk cancersjukvård vilar på stolta traditioner där vi under
decennier kunnat visa upp bättre överlevnadssiffror inom i
princip alla cancersjukdomar än i de flesta andra länder. Men
kommer vi att kunna behålla denna position? Ett avgörande
skifte är på gång; Cancer ses allt mindre som separata organsjukdomar, istället spelar det molekylärbiologiska uttrycket för
cancern en allt större roll.
Mats Gudmundsson, onkolog och medicinsk chef på läkemedelsföretaget Roche som är ledande inom cancer, menar att vi
nu ser en explosionsartad utveckling inom cancerforskningen.
Runt om i världen pågår forskning inom cancer på omkring
1 000 olika substanser och antalet nya läkemedel som lanseras
ökar kontinuerligt. Det handlar nästan uteslutande om målsökande läkemedel som riktas mot specifika egenskaper, eller
kännetecken, i cancercellen.

Mats Gudmundsson
– Vi har en fantastisk utveckling i dag. Se bara på en svår cancerform som njurcellscancer. Där hade vi 2005 en medianöverlevnad på 8 månader. I dag finns sju nya läkemedel och en
studie omfattande två av dessa läkemedel visade nyligen på en
medianöverlevnad på 32 månader, säger Mats Gudmundsson.
Cancersjukvården har historiskt sett alltid varit organindelad
beroende på var tumören suttit i kroppen. De stora kliven mot
bättre överlevnadssiffror togs med hjälp av strålning, kirurgi
och cytostatika och våra cancerkliniker har byggts upp efter
detta synsätt. Resultaten har för svensk del varit goda med
alltfler som botats helt och med en allt längre överlevnad. Nu
står cancervården inför nästa stora utmaning, att kunna kontrollera cancer som sprider sig i kroppen. Där når vi inte lika
bra resultat i Sverige och sett till försäljning av läkemedel mot
spridd sjukdom glider Sverige efter andra länder, menar Mats
Gudmundsson.

exempel på tidiga målsökande cancerläkemedel som banat väg
och som haft mycket stor betydelse för hela forskningsområdet
är Glivec mot vissa leukemier, Herceptin mot bröstcancer och
Avastin mot vissa spridda cancersjukdomar.
Gemensamt för många av de nya målsökande läkemedlen är
att det finns en så kallad markör, såsom en genförändring eller
mutation i cellerna, som läkemedlet riktas mot. Dessa markörer
avgör också vilka patienter som har nytta av läkemedlet. Inget
forskningsprojekt i Roche startas idag utan att man samtidigt
letar efter en markör som kan hjälpa till att i förväg avgöra
om en patient har nytta av läkemedlet. Här har Roche en stor
fördel genom att man förutom sin läkemedelsdel även har ett
diagnostikföretag inom koncernen; Roche Diagnostics.
– Allt det här innebär stora utmaningar för cancervården som
i dag delvis är fast i en gammal struktur och tänkesätt, och
främst inriktad på att reducera tumören med hjälp av strålning
och cytostatika. Med de nya läkemedel går vi mot alltmer individualiserad behandling, där cancercellernas egenskaper hos
den enskilde patienten avgör vilken behandling som är lämplig.
Det här innebär att den gamla invanda klinikstrukturen och de
vårdprocesser man har idag behöver ses över för att man ska
kunna få ut mest möjliga nytta av alla de nya möjligheterna
som forskningen tar fram, säger Mats Gudmundsson.
Framgångarna i cancerterapier innebär också att cancercellerna i många fall bromsas och går in i ett viloläge, vilket i sin
tur innebär att cancersjukdomar alltmer blir kroniska. Istället
för att tala om cancern som antingen botbar eller som en dödsdom, kan vi alltmer tala om cancer som en kronisk kontrollerbar sjukdom.
– Det kommer att ställa helt nya krav på hela cancersjukvården. Den är i dag inte organiserad för att ta hand om en stor
mängd kroniskt sjuka, säger Mats Gudmundsson.

Källa: Life Time 2014-05-06

De nya målsökande läkemedlen söker upp och bromsar eller
slår ut cancerceller var helst de befinner sig i kroppen. Några

Experter betalar inte extra
Läkare och farmaceuter har en sak gemensamt med
kockar. De väljer generiskt (läkemedel som innehåller
samma verksamma ämnen som ett originalläkemedel) när
de själva handlar.

I ett annat case har forskarna sett närmare på hur kockar
handlar stapelvaror som salt och socker. Där visade det
sig att kockarna i snitt köpte 12 procentenheter lägre andel märkesvaror än andra personer.

Losec eller omeprazol? Ipren eller ibuprofen? Vilket väljer du? Sannolikt det sistnämnda. I en holländsk och
amerikansk studie som refereras av CNN har forskare vid
the National Bureau of Economic Research jämfört hur
välinformerade konsumenter handlar jämfört med den
genomsnittliga konsumenten.

I studien har data för 77 miljoner köptillfällen från analysföretaget Nielsen använts.
Samuel Lagercrantz
Källa: Dagens Medicin 2014-07-29

Ett case som forskarna tar upp gäller huvudvärkstabletter.
Resultaten pekar på att de som arbetar med läkemedel
är mindre benägna att betala extra för varumärken. Nio
av tio gånger valde farmaceuter eller läkare det generiska
preparatet. Den genomsnittliga konsumenten köpte däremot märkestabletter i 26 procent av fallen.
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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.

..
..
..
.

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!

