
Världens länder samlas i ett
Globeathon - Nollvision för 
Gynekologisk cancer - GÅ MED 
OSS! 
I Nyheter från Radiumhemmets 
forskningsfonder kan man 
bl a  läsa att Globeathon är en 
internationell manifestation för 
ökad kunskap och forskning 
om gynekologisk cancer. Årets 
Globeathon, som är det andra i 
ordningen, genomförs i september 
2014 över hela världen.
Fler än 60 länder och 130 städer 
gör gemensam sak och samlar 
vårdanställda, patientföreningar 
och andra stödorganisationer för 
att synliggöra gynekologisk cancer. 
Gynekologisk cancer är ett 
tabubelagt område som det 
inte pratas om, trots att många 
drabbas. I Sverige insjuknar 
nära 3000 kvinnor varje år i 
gynekologisk cancer, som är 
den fjärde vanligaste orsaken till 
död i cancer hos kvinnor efter 
lungcancer, bröstcancer och 
tjocktarmscancer. Gynekologisk 
cancer är att betrakta som ”den 
tysta sjukdomen” i jämförelse med 
andra cancerformer. 
Globeathon ska ändra på den 
saken genom ökad medvetenhet 
och kunskap om gynekologisk 
cancer. 
Nationell samordnare i Sverige 
för Globeathon är Elisabeth Åvall 
Lundqvist, som tillsammans med 
vår riksorganisation Gynsam lagt 

upp programmet i Stockholm.
Välkommen till Kungsträdgården 
den 21 september. Kom och 
lyssna till kunniga och engagerade 
föredragshållare! Kom och träffa 
medsystrar!
Alla våra medlemmar och 
anhöriga är också välkomna 
till höstens övriga aktiviteter. 
Christina Wallentin och Kari 
Sturén Nilsson, våra senaste 
tillskott av värdefulla medarbetare 
i styrelsen, har varit inspiratörer 
till föreningens nya ambition att 
samla medlemmar till trevliga, 
sociala aktiviteter och samvaro.
Samtalsgruppen för kvinnor med 
recidiv av gyncancer fortsätter för 
vårens deltagare. Nya deltagare 
välkomnas också för breddning av 
gruppen. Välkommen!
I Almedalen har Regionala 
cancercentra i samverkan 
och Cancerfonden vid flertal 
seminarier uppmärksammat 
bristerna och ojämlikheten i 
cancervården. Därutöver har 
uppmärksammats behovet av 
mer klinisk cancerforskning, 
bättre förutsättningar för 
forskarna, snabbare genomslag av 
forskningens landvinningar med 
nya metoder och behandlingar 
snabbare införlivade i den kliniska 
vardagen alla patienter till godo. 
”Patienten i centrum” är mer 
än ord och innebär framöver 
behovet av kulturskifte i tanke- 
och arbetssätt som förutsättning 

för bättre samordning, helhetssyn 
och kontinuitet i cancervården. 
Politikerna, som redan före 
stundande val har fattat beslut 
om mer pengar till cancervården, 
är i högsta grad  medvetna om 
cancervårdens brister. Det finns en 
god ambition och vilja att komma 
till rätta härmed.
Fånga dagen! Njut av solsken och 
värme, frodig grönska, blomster 
och fågelsång!
God fortsättning på den sköna 
sommaren tillönskas alla 
medlemmar från hela styrelsen
genom

Birgit Feychting 
e-post: birgit.feychting@telia.com
tel: 070-644 20 41
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Nollvision för Gynekologisk Cancer GÅ 
med oss!

PROGRAM Kungsträdgården 
Söndag 21 september Kl. 13.00 – 16.00 

PROMENERA MED OSS I KUNGSAN - VAR DELAKTIG I DEN GLOBALA 

MANIFESTATIONEN FÖR ÖKAD MEDVETENHET OM GYNEKOLOGISK CANCER

Dessutom

FILMVISNING för att öka kunskapen om cancer

Få dina frågor om cancer besvarade av professionen och canceröverlevare 
Möjlighet till enskilda samtal

FÖRELÄSNINGAR LILLA SCENEN KL. 13-16-30: Vad är Globeathon?lInformation 

om eventet 1ggr/timme

Moderator: Catherine Dahlström, GCF Stockholm och Elisabeth Åvall 
Lundqvist, professor, Linköpings Universitet och Karolinska Institutet

Kl. 13-13.30 Vad är cancer? Lektor, forskare Maria Shoshan Karolinska 
Institutet

Kl. 13.30-14 HPV och gynekologisk cancer. Överläkare Kristina Elfgren, 
Karolinska Universitetssjukhuset

Kl. 14-14.30 Tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Vad ska jag tänka på?
Överläkare Kjell Bergfeldt, RCC Stockholm-Gotland

Kl. 14.30-15 Hur är det att få cancer som ung? Belinda Haraldsson, Karlstad, 

Gynsam

Kl. 15-15.30 Att vara anhörig. Alexandra Andersson, Skellefteå

Kl. 15.30-16 Sex, samlevnad och rehabilitering efter genomgången sjukdom 
och behandling Gertrude Aigner, familje och sexualterapeut, 
Stockholm

Kl. 16-16.30 Regionala cancercentrum – så här vill vi förbättra den 
gynekologiska cancervården

Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Människors möte  

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Hjalmar Gullberg ( 1898-1961 )



Kalendarium
Vandring

Följ med på en sensommarvandring på 
Söder. Vår ciceron är GCF Stockholms 
ordförande Birgit Feychting. Birgit har bott
hela sitt liv på Söder och kommer att guida 
oss genom sitt Söder. Det blir en 
spännande vandring som vi hoppas att du 
vill följa med på. Efteråt kan de som vill 
följa med och äta en bit mat på
Greken på hörnet, Tjärhovsgatan 43.
Tid och Plats: Samling Södermalmstorg vid 
Katarinahissens fäste.
28 augusti kl: 18:30 (vid regn går vi en 
rundvandring på Stadsmuseumet).
Anmälan: Ingen föranmälan krävs 
men skicka gärna epost till 
info@gcfstockholm.se eller ring 
073-896 82 44 eller 070-644 20 41 om du 
vill följa med på Greken på hörnet så att vi 
kan boka bord. Väl mött!

Oktoberträff
Visning av Karolina Widerströms vackra 
lägenhet på Kungsholmen. Karolina var 
Sveriges första kvinnliga läkare.
Vi får en visning och lite historik omkring 
hennes liv och verk följd av supé till 
självkostnadspris.
Tid och Plats: 21 oktober kl: 18:00,
Fleminggatan 30, T-Bana Fridhemsplan.
Anmälan: Skicka epost till 
info@gcfstockholm.se eller ring 
073-896 82 44.
Väl mött!

Adventsfika
Adventsfika med glögg, pepparkakor och 
saffransbulle! 
Ingen anmälan, både medlemmar och
icke-medlemmar välkomna! Kom och möt 
oss i föreningen. 
Tid och Plats: 26 november kl: 18:00,
Ljustergränd 5 (med reservation för 
ändring) T-bana Skanstull.

Öppet Hus
Öppet hus forsätter under hösten 2014. 
Kom och träffa andra kvinnor med 
erfarenhet av gynekologisk cancersjukdom.
Vi fikar och pratar i lättsam miljö. 
Utbildade stödpersoner finns på plats. 
Alla är välkomna, även anhöriga och icke 
medlemmar. 
Tid: Tisdagar kl 18.00–20.00 den
9 september, 14 oktober, och 11 november 
2014.
Plats: Sektionen för Cancerrehabilitering, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Samtalsgrupp
Samtalsgrupp för recidivpatienter med 
början tisdagen den 9 september 2014
kl 18.00–19.30.
Tid: Tisdagar kl 18.00–19.30 
den 9 september, 14 oktober, 11 november  
och ytterligare två gånger.
Plats: Sektionen för Cancerrehabilitering,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Samtalsgruppen leds av Helena Cramér 
som är sjuksköterska med vidareutbildning 
i onkologi och handledning i psykosocialt 
arbetssätt.
Intresseanmälan till
birgit.feychting@telia.com       
telefon 08-644 84 46, 070-644 20 41 

Globe-athon
Global 24-timmars manifestation för att 
öka medvetenhet om gynekologisk cancer. 
GÅ med oss!
Tid och Plats: Kungsträdgården 
kl.13.00-16.30 den 21/9 2014.
Se separat program på sid 2
Globe-athon Sweden arrangeras i 
samarbete mellan professionen, 
GYNSAM (gyncancerföreningarnas 
nationella samarbetsorganisation),
Nätverket mot Gynekologisk Cancer och 
Radiumhemmets forskningsfonder och 
RCC Stockholm-Gotland.



Cancerfonden har informations- och stödlinje
bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång
erfarenhet av cancervård.
Mån-fre kl 09.00-13.00
Tel: 020-59 59 59
E-post: infostodlinjen@cancerfonden.se
www.cancerfonden.se

Cancerupplysningen ger information, råd och
stöd i frågor som rör cancersjukdomar.
Bemannad av legitimerad sjuksköterska med
specialistkompetens.
Mån-fre kl 09.30-12.00, 13.00-15.00
Tel: 08-517 766 00
E-post: cancerinfo@karolinska.se

Venusmottagningen rådgivning för sex och
samlevnad. Tel: 08-517 770 36

Information och Stöd
GynCancerFöreningen
GCF Stockholm
Box 222 45
104 22 Stockholm
Org.nr: 802403-0556
Kontaktelefon: 073-650 36 66
E-post: info@gcfstockholm.se
Hemsida: www.gcfstockholm.se
Facebook: 
www.facebook.com/gcf.nu
Plusgirokonto: 2 55 94-3

Ordförande: Birgit Feychting
Vice ordförande: Wiveka Ramel
Sekreterare: Christina Wallentin
Kassör: Catharina Rahm
Ledamöter: Margareta Wärja,
Susanne Rehlin,
Kari Sturén Nilsson
Suppleant: Tina Lindberg,
Irmeli Holmertz-Bonow,
Adjungerade: Karin Bergmark,
Annelise Prebo,
Catherine Dahlström
Revisorer:
Agneta Permark, ordinarie extern,
Gunder Forss ordinarie intern,
Annelise Prebo, revisorssuppleant
Valberedning:  Kjell Bergfeldt 
(sammankallande)
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Layout: Kari Sturén Nilsson
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Föreningsinfo

Stödpersoner
Stödpersoner med egen sjukdomshistorik:
Ann-Christine Broström 070-766 49 96
Birgit Feychting 08-644 84 46, 070-644 20 41
Susanne Rehlin 08-580 303 92,
070-736 00 67
Lina Nyberg 0766-27 68 36
Stödperson för anhöriga:
Wiveka Ramel 08-660 51 31

Plats för 
frimärke

Medlem/stödmedlem
Jag vill bli medlem/stödmedlem i GynCancerFöreningen GCF
Stockholm och betalar in 150 kronor (avser år 2014)
på Plusgirokontonr 2 55 94-3.

Information
Jag vill att ni skickar mig information om vad det innebär att 
vara medlem i GynCancerFöreningen GCF Stockholm.

GynCancerFöreningen
GCF Stockholm
Box 222 45
104 22 Stockholm

Namn
Adress                    
Tel/Mobil
E-post   
      


