
 
 

Oktober 2021 

 
 

Kära medlemmar i GCF Stockholm, patientföreningen för 

kvinnor med gynekologisk cancer i Stockholm. 

 
Nu lämnar vi sommarmånaderna bakom oss och får välkomna oktober med den fantastiska 

färgskala som naturen erbjuder oss. Visst finns det gråa dagar men då får vi göra fina stunder 

inomhus. 

 

Vi hade hoppats på att kunna öppna upp våra träffar till oktober men vi får fler synpunkter att 

det ändå känns för tidigt. Även om tidigare restriktioner inte längre gäller, så har vi har tagit ett 

beslut att avvakta lite till, med en förhoppning att vi skall kunna träffas för ett glögg-mingel. 

Det betyder också att vi tyvärr fick ställa in 25-årsfesten nu i oktober, vi får återkomma om ny 

tidpunkt. 

 

Vår erfarenhet är att Öppet hus digitalt inte var optimalt, så vi har inte bjudit in till fortsatta 

träffar. MEN för er som vill ha möjlighet till detta så hänvisar vi till Nätverket mot 

gynekologisk cancer och deras digitala träffar https://gyncancer.se/ 

 

 
  

Det ligger ändå inte helt stiltje från föreningen, vi är representerade i olika aktiviteter inom 

Regionalt Cancercentrum (RCC) framför allt genom Patient och Närståenderådet där vi finns 

med två representanter. Du kommer att få mer information om vilka frågor vi driver 

tillsammans med andra patientföreningar efter nästa möte den 9 december då vi skall påbörja 

en prioritering av olika aktiviteter. 

 

 

 

 

 

https://gyncancer.se/


Information från Karolinska sjukhuset, Solna 

 

• Med glädje vill vi välkomna Hanna Dahlstrand som är senior överläkare i onkologisk 

gynekologi, det känns jättebra för oss att hon är på plats. 

 

• Under september och oktober månad kommer man utföra operationer även under 

lördagar, detta för att komma i kapp men den vårdskuld som uppstod efter pandemin.  

 

• Vi får också information om att ledtiderna för provsvar från patologen har förbättrats. 

 

• Den 17 november är vi tillsammans med Nätverket mot Gynekologisk cancer inbjudna 

till ett uppföljande möte om kvalitet och standardiserade vårdförlopp (SVF) för 

gynekologisk cancer, en uppföljning på det kvalitetsseminarium som du kunde läsa om i 

senaste informationsbladet 

 

Processarbetet kring gynekologisk cancer kommer starta upp igen nu under hösten, vi väntar 

hem Charlotte Klynning som jobbar med cervixcancer för läkare utan gränser i Malawi - 

https://m.youtube.com/watch?v=ZggZVcHOwj8 

 

Cancerprevention för cervix cancer – Arbetet går starkt framåt och nu erbjuds vaccination 

mot papillomvirus (HPV) som orsakar livmoder-halscancer till personer födda 1994-1998 med 

kvinnligt personnummer, folkbokförda i Region Stockholm. 

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/10/ny-satsning-pa-

vaccination-mot-hpv-virus/ 

 

Så summerat pågår det olika aktiviteter som startas upp nu efter pandemi och sommaruppehåll. 

Vi kommer hålla er informerade och framför allt hoppas vi nu kunna få till en träff för vårt 

uppskattade glögg-mingel, vi har förhoppning att kunna erbjuda ett trevligt upplägg för detta. 

 

När det gäller stödpersoner hänvisar vi nu till Cancerrådgivningen så känner du för ett samtal 

med professionellt mottagande ring dem, de finns till för dig när du behöver stöd, känner oro 

eller har funderingar kring din diagnos.  08-123 138 00. 
 
Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen! 

 

Vår kära varma och fina mångåriga medlem Eva Lindberg lämnade oss under sommaren och 

fler av er som lärt känna Eva under åren har lämnat minnesgåva till oss i föreningen som vi 

öronmärker till Öppet hus-träffar som låg Eva varmt om hjärtat. Stort tack! 

 

 
 

 

Varma hälsningar till er alla önskar vi från  

 

Styrelsen GCF Stockholm 

Christina, Solveig, Andrea, Marie och Blenda 

 
GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
E-postadress:  info@gcfstockholm.se    ordforande@gcfstockholm.se 
Kontakttelefon:073-650 36 66 (mobilsvar) 
Plusgiro: 2 55 94-3 
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