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Välkommen tillbaka efter vårt sommaruppehåll!
Vårt GCF-blad har många läsare
och alla befinner vi oss i olika
faser av gynekologisk cancer.
För några av oss har sommaren
kanske varit allt annat än bra, så
är det förstås. Men ändå – eller
just därför – är det viktigt att vi
påminner oss om vikten av att
försöka ta vara på livet just nu,
och att må så bra vi kan utifrån
de förutsättningar som finns.
Även den som har ett nätverk
av familj, släkt och vänner
kan känna sig ensam i sin
sjukdomssituation.
Känslor,
upplevelser, tankar och oro
kring cancer, behandlingar och
utgång är inte alltid lätta att dela
med den sfär av människor som
är van att möta en under helt
andra förhållanden. Att då veta
att man inte är ensam kan vara
skönt och trösterikt. Jag hoppas
du känner att vår förening kan
och vill ge dig stöd och energi
att göra det bästa av dagen.
Med risk för att vara tjatig vill
jag än en gång tipsa om våra
Öppet Hus. Våra utbildade
stödpersoner finns till hands
och jag vill varmt välkomna
er alla dit. Vi träffas under
lättsamma former och samtalar
om det som kommer upp för
kvällen. Ingen föranmälan krävs
så låt dagsformen avgöra.

Våra närstående kommer ibland
i skymundan när cancern
slår till. Det är kanske inte så
konstigt men likafullt olyckligt.
När en familjemedlem blir sjuk
påverkar det alla närstående
men på olika sätt. Inför hösten
som stundar har vi därför en
ambition att bjuda in till en
”mans-träff ” där män med
erfarenhet av gynekologisk
cancer, kan få tillfälle att träffas
och ventilera frågor och funderingar med varandra och
med någon från professionen.
Närmare detaljer kring detta
kommer vi att påannonsera
via hemsidan, nyhetsbrev och
Facebook – så håll ögonen
öppna.
Nu när ”höstterminen” börjar
kommer vi i styrelsen att
aktivera oss på olika sätt genom
att vara delaktiga i forum
och träffar i syfte att kunna
påverka och dela med oss av
våra erfarenheter till vården.
Vi vet alla att det inom
hela vårdkedjan finns stora
utmaningar i form av långa
väntetider och underbemannad
personal m.m.
Jag kan lova er att vi är djupt
engagerade i att hålla oss
uppdaterade om läget och de
beslut som fattas – allt för att

kunna påverka och få fram
bästa möjliga vård för vår
patientgrupp. Därför gör vi
vad vi kan för att kontinuerligt
träffa och ha en konstruktiv
dialog med professionen vid
Radiumhemmet, onkologmottagningen och Kvinnokliniken
på KS. Exempelvis har vi nu
under sommaren fått indikationer på att väntetiderna för
operationer och behandlingar
har försämrats. Jag vill att ni
ska veta att vi aktivt söker få till
en dialog med ansvariga parter
kring detta.
Under hösten avser vi också
att delta vid workshop med
Bäckencancerrehabilitering där
gynekologisk cancer ingår. Vi
kommer även att delta i den
regionala vårdprogramgruppen
för cervixcancer (livmoderhalscancer).
Alla dessa dialoger är en del i ett
långsiktigt men viktigt arbete
som du genom ditt medlemskap
i GCF Stockholm är med och
stödjer – stort tack!
Christina Wallentin
ordförande

Poddar om cancer
Förr eller senare berörs de flesta av oss av cancer.
Antingen genom egen sjukdom eller att någon i den
nära omgivningen blir sjuk. Likafullt kan möten
och samtal kring cancer vara svåra att hantera. Och
ändå är de så värdefulla för att gå vidare, behålla bra
relationer, stötta och få känna stöd.
Till hjälp och som inspiration har Cancerfonden
därför publicerat ett antal poddar, dvs ljudavsnitt,
med intervjuer och samtal med människor
som har egen erfarenhet av olika skeenden och
frågeställningar kring en cancersituation, antingen
som patient, närstående eller sakkunnig.
De nio avsnitt som nu finns tillgängliga har följande
rubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kim och Lena lever tack vare forskningen
Tre pappor – om att bli kvar ensam
Vad säger jag till barnen?
Livskvalitén efter en cancersjukdom
Mammor som förlorat sina vuxna barn i cancer
Att förlora sina föräldrar som tonåring
Alla i en familj berörs
”Man kommer närmare varandra”
Att prata med sina barn om döden
För att lyssna på poddarna, sök på
Cancerfonden i appen Acast eller
använd följande länk:
https://www.cancerfonden.se/podd

E-post-funderingar
Att trycka upp och skicka ut GCF-Bladet med traditionell post är förenat med stora kostnader. Dessutom kräver det rätt omfattande personliga insatser.
Båda dessa resurser har vi ont om.
Kan du tänka dig att göra föreningen och miljön en
stor tjänst? Skicka i så fall ett mejl till e-postadressen
info@gcfstockholm.se och tala om ifall du från och
med 2018 nöjer dig med att få GCF-Bladet tillsänt
dig via e-post.
Vill du fortsätta att få bladet i pappersformat behöver du inte göra något alls. Och oavsett hur du själv
vill ha det, kommer GCF-Bladet att precis som nu,
fortsätta att också publiceras på hemsidan.

Har du kommit ihåg att betala din
medlemsavgift? 150 kr för år 2017.

Nya medlemmar i
GCF:s styrelse
Vid årsmötet i mars valdes fyra nya medlemmar in i
GCF Stockholms styrelse. Det var ett glädjande och
efterlängtat tillskott. Deras erfarenheter, tankar och
synpunkter är en stor tillgång för oss i föreningsarbetet. Här presenterar de sig själva kortfattat:
Boel Junus
Jag drabbades av livmodercancer 2009. Jag var 45 år
och efter därpå följande behandlingar och kontroller anses jag nu frisk och tänker inte längre på cancer dagligen. Efteråt blev jag intresserad av de existentiella frågor och processer som väcks i och med
ett cancerbesked och vilka olika vägar vi behöver för
att hantera dem.
Solveig Lind
Hösten 2015 blev jag sjuk i livmodercancer och genomgick operation och cellgiftsbehandling. Jag är
sjuksköterska med spec.utb. anestesi. Under hela
mitt yrkesliv har jag arbetet inom sjukvården i olika
roller. Viktiga områden för mig är bra bemötande
och tydlig information, för att som patient känna
trygghet före, under och efter behandling.
Hildegun Oldengren
I januari 2013 opererades jag för äggstockscancer
och fick därefter cellgiftsbehandling. I samband
med operationen tillstötte komplikationer och konvalescensen blev lång. På Radiumhemmet fick jag
information om GCF. Jag blev medlem och har därefter flitigt deltagit i Öppet Hus och andra aktiviteter. De personliga kontakterna med andra kvinnor
med liknande erfarenheter är ovärderliga.
Marie Sodell
Arbetar inom professionen som specialistsjuksköterska vid Cancerrådgivningen, HSF/RCC där jag
bl.a. svarar på frågor om cancer via telefon och
e-post. Jag har under flera år arbetat som psykosocialsjuksköterska vid Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset. För mig är samarbete mellan
patientföreningar och profession av största vikt för
att kunna utveckla vården och möta de behov som
efterfrågas. Den fråga som ligger mig närmast om
hjärtat är cancerrehabilitering.

Kalendarium
Öppet Hus

Cervix-träff

Glöggkväll

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

Gynekologisk cancer är ju bara
ett samlingsbegrepp för ett
flertal olika cancersjukdomar
som drabbar de kvinnliga
könsorganen.
Olika diagnoser kan kräva
olika behandlingar och vissa
diagnoser drabbar i högre grad
en viss ålderskategori. Därför
bjuder vi nu in alla er med
erfarenhet av cervixcancer
(livmoderhalscancer) till ett
alldeles eget Öppet Hus.

Så var det dags igen för vår
traditionsenliga glöggkväll
innan julruschen infinner sig.

Alla är välkomna, även
anhöriga och icke medlemmar.
Tider:
Tisdagar kl 18.00–20.00
Datum:
12 september, 10 oktober,
14 november och 12 december
Plats:
Sektionen för Cancerrehabilitering, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.
För mer info, se vår hemsida.

Tidpunkt:
Tisdag 12 september kl 18.00

Tidpunkt:
Torsdag 7 december 2017
kl 17.30-20.00 (cirka)
Plats:
Frejgatan 56
(Bcf Amazonas lokal)
Föranmälan:
Senast den 4 december via
tel 073-650 36 66 (mobilsvar)
eller info@gcfstockholm.se

Plats:
Sektionen för Cancerrehabilitering, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.
För mer info, se vår hemsida.

Varmt välkomna!

Inspirationsserie i grupp
Om intresse finns kommer vi senare i höst att återigen anordna
det vi kallar Inspirationsserie i
grupp.
Att genomgå en cancersjukdom
är omvälvande på många olika sätt och att hitta tillbaka till
en fungerande vardag kan vara
både tungt och svårt. Att på olika sätt få ge uttryck för det man
känner, är ofta en viktig ingrediens i vägen framåt efter diagnos
och behandling.

Inspirationsserien vänder sig
till kvinnor som har drabbats
av gynekologisk cancer. Under
ledning av en erfaren legitimerad psykoterapeut får deltagarna
pröva hur musik, bild, färg och
form på ett konstruktivt sätt kan
användas för att öka det egna
välbefinnandet.
Gruppen brukar träffas vid fyra
tillfällen per termin. Antalet deltagare är begränsat.

För anmälan eller förfrågningar,
kontakta Karin Johannesson:
mobil: 070-317 93 52 (eventuellt mobilsvar lyssnas av regelbundet)
e-post: karin.johannesson@
telia.com

Information och stöd
har en informations- och stödlinje
som är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång
erfarenhet av cancervård.
telefontid:
telefon nr:
e-post:
hemsida:

måndag-fredag, kl 09.00-16.00
020-59 59 59
infostodlinjen@cancerfonden.se
www.cancerfonden.se

Föreningsinfo
GynCancerFöreningen
GCF Stockholm
adress:
org.nr:
telefon:
e-post:
hemsida:
plusgiro:
ordförande:
ledamöter:
(kassör)

Box 222 45
104 22 Stockholm
802403-0556
073-650 36 66
info@gcfstockholm.se
www.gcfstockholm.se
2 55 94-3
Christina Wallentin
Karin Johannesson
Solveig Lind
Hildegun Oldengren
Catharina Rahm
Susanne Rehlin
Marie Sodell

suppleanter: Boel Junus
Wiveka Ramel

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
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Bli medlem

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.

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

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

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

