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Vår kontakttelefon (0302-467 68) bemannas av 6 medlemmar under årets alla dagar.
Telefonen fyller stor funktion och samtalen ökar konstant. Ring om ni vill diskutera eller har
frågor. Informera gärna vidare om telefonen.
Den planerade fasta samtalsgruppen har lagts på is pga litet intresse. Vi återkommer igen
med nytt försök efter sommaren.
Vill du veta mer om prostatacancervården? Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är en
bra länk ( www.npcr.se ). Där finns statistik om antalet diagnostiserade, väntetider mm. Gå in
på fliken som heter RATTEN för att läsa statistik.
Kraftens Hus ligger på planeringsstadiet i Göteborg. Det är tänkt att bli en samlingspunkt för
cancerföreningar och cancerdiagnostiserade. I Borås finns redan ett Kraftens Hus.
ProLiv Väst är med i planeringen av Göteborgs Kraftens Hus. Detta har utvecklats till något
mycket bra i Borås. Mer information kommer.
Mustaschkampsbilen kommer till oss igen i sommar. Den är här den 8-10 augusti. Mer
information om var och tider kommer senare. Vill någon vara med och hjälpa till med att
informera, skriv till kjeldp55@outlook.com . Vi behöver all hjälp vi kan få i föreningen, så
kontakta oss om du vill vara mer delaktig. Det är riktig positiv energi att vara med i montern.
Alla föreningar i hela Sverige kommer att informera vården och allmänheten om ett nytt sätt
att ta biopsier, det vill säga vävnadsprov på prostatan. Den nya metoden gör att man
undviker att få alla dessa infektioner som heter sepsis, ett stort problem som drabbar alltför
många.
ProLiv Väst vill påverka vården så att de använder denna nya metod. Läs på och berätta för
din läkare om du skall ta biopsi. Information finns på vår hemsida www.proliv.com. Folder
finns på vårt kontor för dom som vill ha.
Alla ordföranden i Sverige samt representanter för närståendegrupper träffades under två
dagar i Sverige för årsstämma. Bra att utbyta erfarenheter och få ny inspiration. Förbundet
och ProLiv Väst har fokus på rehab detta år. I linje med det så kommer vi som medlemmar
att få rabatt på en gymkedja och även annat. Vi återkommer med mer information.
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Öppettider kontoret har nya rutiner. Vill du komma och snacka, rådgöra etc, Maila till
kansli@proliv.com så kommer vi att bemanna kontoret oavsett dag.
Kom och ta en fika, få hjälp med någon fråga eller bara få en social stund.
Nästa snackcafé Göteborg, 2022-05-25 kl. 18:00 – 19:30 på Slottsskogsgatan 12. Under
2022 hålls mötena den sista torsdagen i månaden förutom juni och juli. Anmälan helst via
kansli@proliv.com men det går även att komma oanmäld.
Borås cafémöte, 7/6 kl. 15.00 i Kraftens hus, Simonsland.
Borås Cirkelgym, onsdagar kl. 13:15 hos Friskis o Svettis, Åsboholm gatan. Ledare Lennart
Alsin nr: 070 – 676 14 80.
Uddevalla cafémöten, vi gör paus under sommaren och återkommer med nytt startdatum.
Kontaktperson Mats Karlsson, tel: 070 – 527 58 82. Mail: maev.karlsson@telia.com
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