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Så är vi mitt i sommaren i denna ofattbara pandemitid som ingen av oss kommer undan.  

Nu får vi umgås digitalt och hålla avstånd när vi träffas utomhus och avstå från allt med större 

folksamlingar.  

Sommarvärmen ger oss ändå möjlighet att vistas ute med sköna promenader eller bara sitta i 

skuggan och njuta, men jag tror att ni längtar lika mycket som vi i styrelsen att få träffas igen! 

Det finns så mycket att ta igen. Stigbergets borgarrum väntar på oss för årsmöte och bästa samkväm. 

Våra öppna hus, där vi kommer fortsätta att träffas centralt, men på en trivsammare plats efter era 

önskemål samt café-träffarna. Vi vill även så snart som det är möjligt starta upp vår inspirationsserie.  

Styrelsens inbokade möten med olika enheter inom professionen kommer också att ske så fort det 

ges tillfällighet.  

Vi vet att det finns många frågor och funderingar kring situationen att vara inför eller under 

behandling och hänvisar till Cancerrådgivningen som är bemannade med bästa erfarenhet och 

kunskap så tveka inte att slå dem en signal 08-123 138 00. Är ni under behandling så skall ni också ha 

en kontaktsjuksköterska att rådfråga.  

Vi följer också med stort intresse det pilotprojekt som pågår hos Regionalt Cancer Centrum (RCC) 

Aktiv överlämning som innebär att när du är färdigbehandlad så gör kontaktsjuksköterskan en aktiv 

överlämning till distriktssköterskan som sedan kontaktar dig som patient i syfte att ge stöd/hjälp 

efter behov. Syftet med denna studie är att undersöka om det här arbetssättet är genomförbart och 

effektivt i att stödja rehabilitering.  

Detta är något vi efterfrågat under många år och också hör från er alla, att man känner sig övergiven 

när man ”skrivs ut”. Vi följer detta projekt med stort intresse. 

Nu önskar vi dig den bästa fortsättningen på sommaren och hoppas att vi redan till hösten kan ses 

vid olika aktiviteter som vi vill erbjuda dig för att ge tillfälle att umgås tillsammans med andra kvinnor 

och närstående som delar din erfarenhet av gynekologisk cancer.  Vi vet att det är betydelsefulla 

träffar för många. 

Ta det försiktigt i värmen och fyll på med vätska!  

Varmaste sommarhälsningar  

Christina Wallentin, ordförande 
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