Föreningsnytt
GynCancerFöreningen GCF Stockholm

Nu är det jul igen och nu är det jul igen….
Kära medlemmar och vänner, åter har ett år snart passerat och vi skall göra oss redo för
ett nytt kommande år 2020.

Jag sitter och funderar på vad vi som patientförening har haft för oss under året, det känns
som vi i styrelsen ofta pratar om allt vi vill/borde göra, att vi liksom inte riktigt är nöjda
med vad vi erbjuder er medlemmar.
Vi vet att en stor utmaning för oss är att vi under dagarna är yrkesarbetande och därför
har begränsad tid till föreningsarbetet.

Men ni skall veta att vi får så mycket energi av att läsa era mail, telefonsamtal och framför
allt när vi träffas. För er som deltog vid ”glögg-kvällen” vill vi rikta ett särskilt varmt tack
när ni alla gav så mycket värme i era lovord och applåder till oss. Efter en sådan kväll
känns det som vi orkar hur mycket som helst inför 2020. Vilken trevlig kväll vi kunde få
tillsammans med tema "må bra" som Göran Gunnarsson gav bidrag till! Tänk om vi kunde
få fler med den generositeten!
Men visst har vi varit aktiva utöver att vi håller kontakt via mail och telefon:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möten med våra kontaktpersoner inom professionen på NKS under året
Sammankomster tillsammans med övriga patientorganisationer vid Regionalt
Cancercentrum, där vi får information vad som händer inom Cancervården i
Stockholm/Gotland, där vi också får möjlighet att dela våra erfarenheter
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/
Temadagar för att utbilda oss inom olika områden
Representanter vid diskussioner med professionen och andra ansvariga inom olika
teman
Café-träffar
Öppna hus-träffar
Deltagit i arbetet med den nya Cancerplanen https://gcfstockholm.se/
Sommarfesten på Djurgården
Påbörjat samarbete med Amazona och Lymf S
Möten och föreläsningar på Funktionsrätt
Stockholm https://funktionsrattstockholmslan.se/
Träffar med GynCancerförbundet (Gynsam)
Samarbetet med Nätverket mot gynekologisk cancer

Det jag summerat tar med mig är att ni uppskattade att vi erbjuder Öppet hus mer centralt
i city, vi vet att det betyder mycket för er att träffas tillsammans och dela erfarenheter (vi
blir glada när vi ser hur ni byter kontaktuppgifter med varandra för att höras vid).

Att vi från RCC får bra information som gör att vi kan känna oss trygga i att hänvisa er rätt
i frågor och funderingar som vi själva inte kan eller skall svara på.
Dialogen med NKS, där vi framför allt nu vill se en förändring vad gäller tillgängliga
gynonkologer.
Vi har som bästa julklapp fått ett beviljat ekonomiskt bidrag till föreningen från Region
Stockholm varför vi kommer att uppvakta politiken och tacka för detta samt få tillfälle att
ge information om vikten att vi får finnas kvar som patientförening.
Vi har tagit emot era önskemål om fortsatta träffar med olika teman. Detta kommer vi att
ta upp och planera för vid första styrelsemötet i januari.

Så visst har vår förening med ert stöd varit aktiv!

Notera nu att nästa Öppet Hus äger rum onsdag den 15 januari, ABF huset så ses vi där!
Vi i styrelsen och stödpersoner önskar er alla en bästa julhelg och nyår, vi vet att det finns
olika förutsättningar men hoppas ni kan få till en fin "må bra tid"
Till er som är under behandling – skickar vi en extra tanke och värmande kram till!
God Jul och Gott Nytt År!
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