
Vi har just haft vårt trevliga 
årsmöte och jag vill tacka er alla 
för förtroende att ännu ett år 
få vara ordförande för vår fina 
patientförening. Att tillsammans 
med styrelsen få representera 
alla våra medlemmar i olika 
sammanhang känns mycket 
inspirerande, och det är med 
stor glädje vi hälsar nya leda-
möter och adjungerade till 
styrelsen välkomna.

Som jag tidigare informerat om 
så deltar GCF Stockholm som 
representanter vid regelbundna 
möten med kvinnoklinken/
KS och onkologmottagningen 
Radiumhemmet tillsammans 
med läkare, sjuksköterskor 
och annan personal. Det är ett 
stort steg för oss att få den här 
närheten i vår dialog med de 
som tar hand om oss under våra 
behandlingar. 

På motsvarande sätt fortsätter 
vi också arbetet med att foku-
sera på rehabilitering genom att 
vi är aktiva deltagare i möten 
med Centrum för cancerreha-
bilitering och en arbetsgrupp för 
bäckencancerrehabilitering. Det 
är min bestämda uppfattning att 
man från vårdpersonalens sida 
verkligen är angelägen om att få 
till bra rutiner som möjliggör en 
systematisk och uppmärksam 
vård under behandlingstiden, 
och att rätt och bra åtgärder 

vidtas om biverkningar och 
senkomplikationer trots allt 
uppstår. Att få vara delaktig i 
den här processen känns både 
roligt och värdefullt.

Vad som gör mig fundersam 
däremot, är naturligtvis det jag 
läste i DN den 25 mars  – om stora 
kostnader där 90 miljoner går 
till att stötta sjukhusledningen 
för att implementera ett nytt 
arbetssätt samtidigt som led-
ningen ifråga endast har 3% av 
läkarkårens förtroende för detta 
arbete. Jag läser att dessa pengar 
inte tas från sjukvårdsbudgeten. 
Men när jag vid möten med 
sjukhuspersonalen som be-
handlar oss kvinnor med 
gynekologisk cancer, hör hur 
de kämpar för att få fler opera-
tionstider, fler vårdplatser, 
kortare väntetider och längre 
mötestider åt oss patienter 
- ja, då önskar jag allt att 
sjukvårdsbudgeten kunde få 
tilldelat sig åtminstone några av 
dessa 90 miljoner. 

Viktigt för oss patienter och 
anhöriga är också personalens 
arbetsmiljö. Det finns säkert 
rutiner som kan effektiviseras 
men framför allt behöver vi 
personal som har tid att ta hand 
om oss och våra anhöriga. Jag 
tänker på diagnoser där det 
periodvis är osäker status på 
våra fortsatta liv och där tyvärr 

inte alla blir ”överlevare”. I 
sådana situationer måste vi få ta 
plats!

Det närmaste året vill vi fokusera 
än mer på våra samtalsgrupper. 
Vi ser allt fler som kommer till 
Öppet Hus och fler som ringer 
och önskar få samtala med 
”någon som förstår” - och vi 
tror på det personliga samtalet! 
Vi tänker erbjuda enskilda 
gruppträffar för kvinnor med 
cervixcancer respektive ägg-
stockscancer, detta för att 
dessa patientgrupper i vissa 
avseenden faktiskt har lite 
olika erfarenheter att dela. Vi 
kommer att använda hemsidan, 
Facebook och Nyhetsbreven för 
att informera om tid och plats.

Något som vi länge diskuterat är 
att försöka få till ett forum för 
de män i våra liv som har behov 
av att prata med andra män och 
sakkunniga kring frågor som 
rör våra cancerdiagnoser. Även 
de bär ju på tankar, oro och 
funderingar kring den sjukdom 
som på olika sätt kanske har 
förändrat också deras tillvaro.  
Vi är dock osäkra på behovet 
av en sådan”mansgrupp”. Ge oss 
därför gärna en återkoppling på 
om ni tycker vi skall gå från prat 
till handling och arrangera en 
träff för våra närstående män.

Christina Wallentin 
ordförande

 Nu går vi äntligen mot en efterlängtad vår och sommar!
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Den 23 mars genomförde vi vårt tjugonde årsmöte, 
denna gång på Stigbergets Borgarrum på Söder. Vi 
var tjugoåtta kvinnor och en man som gemensamt 
lyckades att i ”välkomstrummet” kvickt höja 
ljudnivån betydligt – så glädjande att se och höra! 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen blev 
föredragna endast i stora drag (finns dock att läsa 
på hemsidan). Öppet Hus, temakvällar, samtals-
grupper och medlemsträffar är tydliga aktiviteter 
men i bakgrunden har mycket annat arbete 
pågått under året som gått. Inte minst har vi varit 
fortsatt angelägna om att upprätthålla en nära 
och bra kontakt med andra intresseorganisationer 
inom gyncancerområden men framförallt med 
professionen inom gyncancervården. Detta i syfte 
att hålla oss àjour med hur vården förändras men 
också för att kunna delge dem våra önskningar och 
synpunkter ur ett patientperspektiv. Från vårdens 
sida är man genuint intresserade av att verkligen 
förbättra vården utifrån de resurser man har, och 
har välkomnat ett fördjupat samarbete med oss. Vår 
röst spelar roll! 

Förutom våra medlemmar är föreningens ekonomi 
basen för vår verksamhet och under 2017 kommer 
vi att behöva hitta nya intäktskanaler. Däremot 
hade valberedningen gjort en strålande insats 
som resulterade i att vi nu har fått en rejäl och 
efterlängtad förstärkning till styrelsen som för 
kommande verksamhetsår ser ut enligt följande:

Christina Wallentin, ordförande 
livmoderhalscancer 2011

Karin Johannesson, ledamot 
leg. psykoterapeut, bröstcancer 2013

Solveig Lind, ledamot 
livmodercancer 2015

Hildegun Oldengren, ledamot 
äggstockscancer 2013

Catharina Rahm, ledamot 
livmoderhalscancer 1994

Susanne Rehlin, ledamot 
äggstockscancer 2006

Marie Sodell, ledamot 
sjuksköterska, spec. onkologi

Boel Junus, suppleant 
livmodercancer 2009

Wiveka Ramel, suppleant 
anhörigrepresentant

• Ungefär en gång i veckan publicerar vi på 
hemsidans förstasida nya inlägg om smått 
och gott. Se www.gcfstockholm.se 

• Ungefär en gång i månaden skickar 
vi ut ett kort nyhetsbrev via e-post. 
Om du vill ta del av dessa så skicka 
oss ett enkelt mejl till e-postadressen     
info@gcfstockholm.se och tala om vad du 
heter och att du vill ha våra nyhetsbrev.

• Följ oss också gärna på Facebook. Vi är 
i dagsläget inte så väldigt aktiva där men 
lägger ut merparten av hemsidans inlägg 
samt information om 
kommande aktiviteterer 
och andra tips av skilda slag.     
Vår sida på Facebook heter: 
gcfstockholm

Årsmöte och styrelse

Vi har ju länge haft våra Öppna Hus i Sektionen 
för Cancerrehabiliterings lokaler i Solna och ibland 
även årsmöten och föreläsningar. Det är lokaler som 
är funktionsenliga men ändå hyfsat trevliga har vi 
tyckt - och som vi har fått låna utan kostnad. 

Nu vet vi att för många är det mesta som förknippas 
med Radiumhemmet och dess omnejd, ett område 
som man av känslomässiga skäl helst inte vill besöka 
mer än nödvändigt. Det har vi stor förståelse för och 
därför har vi börjat leta efter en ny lokal som vi vill 
ska vara både trivsam och lätt att ta sig till. 

Drömmen vore förstås att hit-
ta en som vi kan ha till de fles-
ta av våra aktiviteter; dvs såväl 
Öppet Hus som föreläsningar, 
samtalsgrupper och årsmöte.  
Har du något tips på en lokal 
som vi skulle kunna titta när-
mare på så tar vi gärna emot det.

Ny möteslokal

Håll dig 
informerad

www.gcfstockholm.se



Öppet Hus
Kom och träffa andra kvinnor 
med erfarenhet av gynekologisk 
cancersjukdom. Vi fikar tillsam-
mans i lättsam miljö, pratar och 
lyssnar utifrån var och ens egen 
önskan och dagsform. 
Utbildade stödpersoner finns 
alltid på plats. 

Alla är välkomna, även 
anhöriga och icke medlemmar.

Tider:  
Tisdagar kl 18.00–20.00

Datum:  
11 april och 9 maj 2017

Plats:  
Sektionen för Cancer-
rehabilitering, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna.
För mer info, se vår hemsida. 

Ersta museum
Följ med oss till Ersta diakoni- 
museum och ta del av den 
långa och fascinerande historia 
som inleddes på 1850-talet av 
kvinnliga pionjärer och som är 
fylld av medmänsklighet, tro 
och hängivet arbete. 

Inträdet är gratis och GCF 
bjuder på en kortare guidning.
Efteråt går vi som vill och 
fikar tillsammans på något 
närliggande café.

Tidpunkt:  
Torsdag 20 april 2017  
(samling kl 11:15)

Plats:  Erstagatan 1 M, norra 
porthuset (innanför portvalvet)

Föranmälan:  
Senast den 18 april till
Annelise Prebo på telefon  
0739-455 042 (lämna namn och 
nummer på telefonsvararen)

Vårträff
För alla er som bara vill träffa 
medsystrar med likartad 
cancerbakgrund men utan 
uttalat fokus på samtal om 
sjukdom, inbjuder vi nu till en 
vårträff med lättare förtäring. 

Tidpunkt:  
Måndag 24 april 2017 kl 18.00

Plats:  
Bcf Amazonas lokal på 
Frejgatan 56 

Föranmälan:  
Senast den 19 april på telefon 
073-650 36 66 eller e-post: 
info@gcfstockholm.se

 

Kalendarium

På Livrustkammaren fanns en 
fantastisk utställning, ”Renäs-
sansmode i papper”, som någ-
ra medlemmar besökte strax 
innan den stängde. Den belgis-
ka designern och konstnären 
Isabelle de Borchgrave har till-
sammans med sina medarbeta-
re tillverkat klädesplagg i natur-
lig storlek av papper. 

Alla kreationerna är tillverkade 
för hand. Med hjälp av histo-
riska konstverk av furstefamil-
jen Medici har hon återskapat 
några av deras renässansdräk- 
 

ter. Hon har målat plaggen med 
trompe l’oeil-teknik och vi var 
mäkta imponerade över hennes 
skicklighet att återskapa mönst-
ret i dräkterna. För att återge 
smyckena har hon använt små 
flirtkulor som pärlor. Det vi 
blev mest imponerade över var 
spetsarna som var utskurna i 
papper och som det var nästan 
omöjligt, även på nära håll, att 
se att de inte var äkta. Ni som 
missade denna fantastiska ut-
ställning har chans att se den på 
Kalmar slott fr o m den 9 april. 

Med GCF på museibesök
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Information och stöd Föreningsinfo

Stödpersoner GCF
Stödpersoner med egen sjukdomshistorik:
   Christina Wallentin:   073-650 36 66   
   Birgit Feychting:          08-644 84 46  el.  070-644 20 41
   Susanne Rehlin :          08-580 303 92  el.  070-736 00 67

Stödperson för anhöriga:
   Wiveka Ramel:            08-660 51 31

Cancerfonden har en informations- och stödlinje 
som är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång 
erfarenhet av cancervård.

telefontid: måndag-fredag,  kl 09.00-16.00
telefon nr: 020-59 59 59
e-post:  infostodlinjen@cancerfonden.se
hemsida: www.cancerfonden.se

Vi arrangerar emellanåt samtals-
grupper för dig som nyligen har 
drabbats av gynekologisk cancer  
eller som har fått återfall.

Besök vår hemsida eller ring leg. 
psykoterapeut Karin Johannesson 
på tel 070-317 93 52 för mer info. 

Samtalsgrupper
Genom att bli medlem i GCF Stockholm stödjer du vårt 
arbete med att verka för en bättre gyncancervård.  
Dessutom får du både GCF-Bladet och Gynsamposten 
hemskickad till dig c:a tre gånger per år samt kan ta del av 
alla våra medlemsaktiviteter.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Ring eller skicka ett mejl 
om du vill bli medlem. Mer information finns på hemsidan.   

Bli medlem


