
Föreningsnytt 

GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
 

 

Nu går vi in i höstmånaderna tyvärr med fortsatt pandemitid – men det finns mycket att se 

fram emot!  

Vi väntar otåligt att få börja ses tillsammans igen i olika forum, framför allt våra Öppna Hus vet vi att 

ni frågar efter så kämpa på och håll ut – så fort vi får möjlighet startar vi igång med dessa. 

Det står dock inte helt stiltje i föreningen, vi deltar vid olika möten och gör vårt bästa att skaffa oss 

information och påverka olika aktörer för bästa välbefinnande för oss gyncancerkvinnor och 

närstående inom region Stockholm. 

Ett forum är Patient- och Närståenderådet (PNR) där vi tillsammans med övriga patientföreningar i 

Stockholm deltar och diskuterar viktiga frågor och aktiviteter som framför allt drivs via Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland. Jag har tidigare informerat om projektet ”Aktiv överlämning och 

aktivt mottagande i primärvården av personer som behandlats för cancer. Flera av er uppskattade 

denna information och nu ber jag er som är intresserade att gå in på vår hemsida och se hur ni själva 

kan bidra i det projektet. https://gcfstockholm.se/ 

För er som är intresserade av att följa med i vårdprogram finns det nu ett uppdaterat vårdprogram 

för livmoderhals – och vaginalcancer att läsa på RCC hemsida. 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/ 

Som vi tidigare informerat om är vi en liten grupp kvar som är aktiva i styrelsen, Solveig som 

medlemsansvarig, Andrea i rollen som kassör, Marie som är vår representant från RCC Stockholm-

Gotland och Petra som ni ofta träffat i samband med Öppna Hus samt jag som ordförande. Utöver 

detta har Blenda som inte hunnit bli invald i styrelsen varit hos behjälpliga. Samtliga lägger så mycket 

tid vi hinner som oftast får bli kvällar/helger då vi har våra ordinarie arbeten under dagtid. Vårt 

största fokus är kvinnor med närstående i Stockholm och professionen i Stockholm. Vi vänder på 

tankar och idéer för att få tiden att räcka till och har nu i styrelsen tagit beslut att fokusera än mer i 

Stockholm. Vi kommer därför att lämna GynCancerförbundet och även andra medlemsföreningar för 

att koncentrera oss på vår egen region utan att känna att vi inte är tillräckligt engagerade i övriga 

uppgifter.  

Vi vet att Nätverket mot Gynekologisk Cancer är mycket aktiva inom Stockholm och vi vill 

tillsammans med dem påverka än mer men framför allt kommer vi att fokusera på våra träffar och 

föreläsningar då vi vet att dessa har varit så uppskattade av er och något vi själva också tycker vi vill 

värna om. 

Så vi fortsätter att var en fristående patientförening GCF Stockholm som bildades 1996 för att ge 

tillfälle för kvinnor i samma situation få möjlighet att träffas men också att få påverka professionen 

för bästa möjlighet till vård och omhändertagande av oss i olika situationer. 

Som tidigare informerats så står Stigberget och väntar på oss, betalt och klart, så vi hoppas kunna 

duka upp den traditionella buffén och slå oss ner i goda vänners sällskap. 

https://gcfstockholm.se/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/


 

Årsmötet har vi nu skjutit på men frågan är om vi är mogna för att ha en digital träff? Skicka in ett 

mail till oss med dina tankar kring om vi skall planera in ett möte under oktober/november. 

Har du möjlighet och ork, så njut nu av de fina septemberdagarna innan hösten på riktigt gör entré, 

med naturens alla vackra färger. 

Med vänliga hälsningar och en stor kram till er alla 

  

Christina Wallentin, ordförande 

KONTAKT: 

hemsida: http://gcfstockholm.se/ 

 e-post:  info@gcfstockholm.se 

telefon:  073-650 36 66 (mobilsvar)    
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