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Mustaschkampen letar efter 100 000 män

I maj-september beger sig Mustaschkampen, representerad av Håkan Florin,
ut på en ny resa runt om i landet. Denna gång är syftet att leta efter 100 000
män.

– Under pandemins två år har vården varit överbelastad och alla som inte
verkligen behöver vård har rekommenderats att hålla sig hemma. Väldigt
många av de män som hade tänkt ta PSA-prov har hållit sig hemma, vilket
medfört att färre fall av prostatacancer upptäckts. Ett vanligt år upptäcks 10
000 män med prostatacancer. Hur många som fortfarande håller sig hemma
är det ingen som vet. Men cirka 120 000 män lever som har eller har haft
sjukdomen och mitt mål är att hitta 100 000 män. Alla jag hittar som är över



50 år ska jag rekommendera att ta PSA-prov så de som har prostatacancer får
vård i tid. Jag ska även rekrytera medlemmar till de lokala
prostatacancerföreningarna. Jag kommer göra upp emot 50 stopp på mer än
40 olika orter, säger Håkan Florin.

Mannen som för andra året i rad har tagit sig an uppdraget att resa runt i
Sverige i ”Mustaschkampenbilen” är eldsjälen Håkan Florin, ledamot i
Prostatacancerförbundets styrelse och ordförande i Prostatacancerföreningen
Värmland. Tillsammans med de lokala patientföreningarna på respektive ort
kommer Håkan förutom att informera om behovet av att ta PSA-prov även
sprida information och kunskap om prostatacancer, sälja produkter och samla
in pengar till Prostatacancerfonden samt värva medlemmar.

I Sverige lever över 120 000 män med diagnosen prostatacancer.
Prostatacancerförbundets patientföreningar har idag cirka 12 000
medlemmar. Patientföreningarna ger råd och fungerar som ett stöd för dem
som drabbats av prostatacancer och deras närstående. De anordnar
samtalsgrupper och föreläsningar om prostatacancer samt samarbetar med
företrädare för sjukvård, kommunala myndigheter, regioner och andra organ
och intressegrupper som är verksamma inom prostatacancerområdet.
Tillsammans gör de stor skillnad för de som drabbats av sjukdomen.

Preliminär resplan för Sverigeresan 2022:

Norr:
7–8/5 - Filipstad
20/5 - Borlänge
21/5 - Sveg
22/5 - Östersund
23/5 - Strömsund
24/5 - Storuman
25/5 - Lycksele
26/5 - Umeå
27/5 - Piteå
28/5 – Boden
29/5 - Luleå
30/5 - Skellefteå
31/5 - Örnsköldsvik
1/6 - Sollefteå
2/6 - Härnösand



3/6 - Sundsvall
4/6 - Hudiksvall
5/6 - Söderhamn
6/6 - Gävle
7/6 - Falun
8/6 - Ludvika

Väst och Syd:
7/8 - Åmål
8/8 - Tjörn
9/8 - Göteborg
10/8 - Alingsås
11/8 - Mellbystrand
12/8 - Ängelholm
13/8 - Lund
14/8 - Malmö
15/8 - Kristianstad 
16/8 - Karlskrona 
17/8 - Kalmar 
18/8 - Oskarshamn 
19/8 - Växjö
20/8 - Bredaryd
21/8 - Jönköping
22/8 - Skövde

Mellan:
4/9 - Örebro
5/9 - Linköping
6/9 - Västervik
7/9 - Norrköping
8/9 - Nyköping
9/9 - Eskilstuna
10/9 - Västerås
11/9 - Uppsala
12/9 - Stockholm
13/9 - Stockholm
14/9 - Stockholm
15/9 - Stockholm



Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala
patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och
bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även
påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och
utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen
Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges
vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum.
Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27
lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.
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