December 2021

Kära medlemmar i GCF Stockholm, patientföreningen för
kvinnor med gynekologisk cancer i Stockholm.
Det lackar mot Jul………
Och vi i styrelsen vill passa på att tacka er alla för ert betydelsefulla medlemskap under 2021.
Några av er är kära medlemmar sedan många år tillbaka och några av er har kommit till oss
under året och är varmt välkomna till vår gemenskap.
Åter ett år som inte blev som vi planerat och önskat vilket resulterat i att vi inte fått så många
möjligheter att träffas tillsammans. Vi är dock mycket glada över att vi kunde genomföra vårt
glögg- och julmys i det vackra Stigbergets borgarrum den 6 december. Det blev en mycket
uppskattad och framför allt trevlig kväll.
Under året har vi inte legat på latsidan från styrelsen, vi har ju lärt oss att mötas digitalt, och på
så sätt kunnat hålla oss informerade och också kunnat erbjuda våra erfarenheter och kunskaper.
Här kommer lite information om möten vi deltar vid under året:
•
•

Ledningsgruppen för sektionen gynekologisk cancer på Karolinska, Solna (NKS) där
vi får information och har möjlighet att lämna synpunkter, t ex kvalitetsarbete.
Processgruppen för gynekologisk cancer där vi träffar läkare och
kontaktsjuksköterska för att med i detalj informera varandra.

•
•
•
•
•
•
•
•

Patientinvolvering Tema cancer, Karolinska, Solna, ett bra informationsforum om vad
som händer inom Karolinska, Solna
Patient och närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC)
där vi samlas tillsammans med andra patientföreningar för att samverka.
Möten kring fortsatt arbete med Cancerplanen för Stockholm-Gotland ur patient- och
närståendeperspektivet (RCC)
Uppstartsprojektet Kraftens Hus, en samlingsplats för cancerberörda i Stockholm
(RCC)
Vi finns också med som deltagare i Palliativa rådet och regionala vårdprogrammet för
prevention av livmoderhalscancer (t ex hemtester som nu skickas ut) båda i regi av
RCC.
Vi har deltagit i olika webinarier för att hålla oss informerade.
Vi har haft digitalt öppet hus och föreningens årsmöte även det digitalt.
Så träffas vi också regelbundet i styrelsemöten där vi också hanterar en del
administration som t ex bidragsansökan för 2022 som vi nu håller tummarna att få
beviljad.

Så vi ligger inte helt stiltje och vi vet att vår medverkan i ovan aktiviteter är betydelsefulla för
oss alla.
Nu önskar vi er en riktig fin och trevlig Jul och Nyår med förhoppning att kunna få träffas
tillsammans när helgerna har lagt sig.

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
Kontakttelefon:073-650 36 66 (mobilsvar)
Plusgiro: 2 55 94-3

ordforande@gcfstockholm.se

Cancerrådgivningen
Vi finns till för dig som behöver stöd, känner oro eller har frågor om cancer.
Ring oss på 08-123 138 00
Vi som arbetar på Cancerrådgivningen är specialistsjuksköterskor inom cancervård och har
utbildning i samtalsstöd. Du kan även få råd och stöd om vad du kan göra i förebyggande syfte.
Du ringer anonymt till oss och vi har tystnadsplikt.
Välkommen att höra av dig!

