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Denna broschyr har tagits fram med stöd av AbbVie, Amgen, Celgene,
Janssen, Nordic Infucare, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi och Takeda
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Hamngatan 15B, 172 66 Sundbyberg
www.blodcancerforbundet.se
info@blodcancerforbundet.se
08-546 40 540
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* Anhörig boende på samma adress som patienten

❑ Patient ❑ Familjemedlem* ❑ Stödjande
MEDLEMSKAP FÖR

Diagnos……………………………………………………………………..…….

E-post………………………………………………………………………….….

Telefon…………………………………………………………………………….

Postadress……………………………………………...……………….……….
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Adress…………………………………………………………………………..…

Blodcancerförbundet består av 14 lokalföreningar med verksamhet i hela landet.
För att hitta den lokala förening som verkar i din region, vänligen besök webbsidan: www.blodcancerforbundet.se/lokalforeningar

• FÖR

Födelsedatum…………………………………………………………………….

Bli gärna medlem som patient, stödjande eller familjemedlem genom att:
Gå in på www.blodcancerforbundet.se/bli_medlem
Ringa 08-546 40 540 (09–12 måndag-torsdag)
Skicka en e-post till info@blodcancerforbundet.se
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Fyll i talongen nedan för att ansluta dig till Blodcancerförbundet

BLI EN DEL AV VÅR GEMENSKAP!
Hjälp oss vara en livskraftig organisation genom att bli medlem! Ju fler vi är,
desto starkare blir vi, och kan med fler medlemmar bättre arbeta för en god
och mer jämlik vård för dig berörd av blod- eller blodcancersjukdom.
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Namn……………………………………………….…………………………..….
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Blodcancerförbundet
_________________________

Frankeras ej
Mottagaren
betalar porto
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Blodcancerförbundet ansvarar även för den ideella insamlingsstiftelsen med
90-konto Blodcancerfonden som varje år delar ut pengar till blod- och blodcancerforskning, projekt inom omvårdnad och utbildning av vårdpersonal. Vi är
därtill intressepolitiskt aktiva och arbetar engagerat för att lyfta din röst som
berörd av de sjukdomar vi representerar gentemot vården, politiker, myndigheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
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BLODCANCERFÖRBUNDET

Hos oss får medlemmar möjlighet att möta andra i samma situation för att ge
varandra stöd och råd, utbyta erfarenheter samt lära sig mer om hur man bättre
handskas med sin sjukdom. Vi arrangerar medlemsdagar med informativa föreläsningar, förmedlar kunskap genom webben, ger ut informationsskrifter, har
en egen medlemstidning (Haema) och erbjuder stöd i form av stödpersoner med
egen erfarenhet av sjukdom.
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VI FINNS HÄR FÖR DIG – OCH DINA NÄRSTÅENDE
Ett liv med en blod- eller blodcancersjukdom innebär ett annat liv än det du hade
innan. I den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam.
Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i goda och svåra stunder.
Det är också därför som Blodcancerförbundet finns. Vi vet att ensam inte är stark
men tillsammans kan vi påverka. Vi kan bidra till innovativ blodcancerforskning,
vi kan sprida kunskap om blodcancer, vi kan stötta varandra och vi kan framför
allt vara med och påverka för en bättre och mer rättvis blodcancervård.
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VI SPRIDER KUNSKAP TILL BERÖRDA
Att sprida kunskap om blodcancer, och hur det är att leva med en blod- eller blodcancersjukdom, är ett av Blodcancerförbundets viktigaste mål. För att uppfylla
detta syfte arrangerar vi föreläsningsdagar för medlemmar, ger ut informationsskrifter om blodcancer, förmedlar kunskap genom webben, ger ut medlemstidningen Haema fyra gånger årligen och delger kunskap i film via vår egen kanal på
videogemenskapen Youtube.
VI ERBJUDER STÖD OCH GEMENSKAP
Det kan dyka upp många frågor och känslor när sjukdom bryter ut, vid ett återfall
eller i vardagen. Då kan det vara skönt att prata med någon som vet hur det känns
och har erfarenhet av liknande upplevelser. Just därför erbjuder Blodcancerförbundet ideellt arbetande stödpersoner till dig som blodcancerberörd. Detta oavsett om
du är nydiagnostiserad, har fått ett skov i sjukdom, är närstående eller bara vill ha
någon att prata med.
VI BIDRAR TILL EN BÄTTRE BLODCANCERVÅRD
Blodcancerförbundet strävar efter att vara en medlemsstyrd organisation som
alltid sätter medlemmens bästa i fokus. För att ta reda på vilka dessa behov är utför
vi årliga medlemsundersökningar som i sin tur lägger grunden för vårt framtida
arbete. Detta har de senaste åren bland annat lett till projekt med målen att belysa
rehabilitering av cancer, att bidra till en mer personcentrerad vård och att garantera att man som patient i Sverige får tillgång till nya livshöjande och livsförlängande behandlingar och läkemedel.
VI STÖTTAR BLOD- OCH BLODCANCERFORSKNING
Utöver att företräda patienter/närstående berörda av blodcancer ansvarar Blodcancerförbundet för Blodcancerfonden. Landets enda ideella stiftelse med 90-konto
som specifikt vänder sig till blodcancerområdet. Fonden delar ut medel till blodoch blodcancerforskning, omvårdnadsprojekt och till utbildning av hematologisk
vårdpersonal. Dessutom delar man årligen ut utmärkelserna Årets Avhandling och
Årets Hematologisjuksköterska i samarbete med Svensk Förening för Hematologi
och Nationellt Nätverk för Hematologisjuksköterskor i Sverige.
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VI FÖR DIN TALAN
Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt fantastisk, men det finns också mycket
att förbättra. Så även inom blodcancerområdet, som de senaste åren har upplevt
en otrolig forskningsutveckling. Nya läkemedel tas fram på löpande band, men
det gäller att sålla bort dem som inte ger effekt för att därigenom bana väg för de
läkemedel som verkligen är livshöjande och/eller livsförlängande.

VAD ÄR BLODCANCER?
Begreppet blodcancer används som ett samlingsnamn för ett stort antal olika
cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar. Beroende på vilken diagnos det
rör sig om kan symtom, behandling och prognos skilja sig åt relativt mycket.
Blodcancer är alltså en heterogen grupp av diagnoser med allt från akuta fall till
långsamt fortskridande sjukdomar.

Att du som patient får snabb tillgång till nya effektiva läkemedel, har frihet att
välja vilken behandling som är mest passande för dig och får möjlighet att individanpassa denna ser vi som en självklarhet. Detta oavsett vem du är eller var du bor i
landet. Rätt vård till rätt patient, vilket emellertid är en stor utmaning med tanke
på hur mycket nya läkemedel kostar att ta fram.

Drygt 5 000 människor drabbas årligen av en blod- eller blodcancersjukdom
i Sverige. Inte sällan är det äldre och multisjuka personer som drabbas. Blodcancerförbundet ser det som vår viktigaste uppgift att vara deras röst gentemot
hälso- och sjukvården, sjukvårdspolitiker, myndigheter och andra viktiga aktörer
inom vården. Sammantaget företräder vi dussinet större diagnoser och hundratals mindre sjukdomar inom blodcancerområdet.

Då gäller det att få politiker och myndigheter inom vården att förstå värdet av livskvalitet samt framhäva samhällsekonomiska vinster av en förbättrad hälsa. Samt
därtill belysa det faktum att det finns pengar att spara på en minskad byråkrati i
de processer som föranleder att ett nytt läkemedel godkänns, samt genom att effektivisera vården. Pengar finns, det gäller bara att använda dem klokt.
För att kunna påverka och göra positiv skillnad för andra krävs det dock att man
är kunnig och väl påläst om frågor som tillgänglighet till vården, rehabilitering av
cancer, en personcentrerad vård och patientinflytande. Ett kunskap- och resurskrävande arbete som rent praktiskt innebär att:
v Arrangera egna intressepolitiska aktiviteter för att på så vis skapa ett
gemensamt forum för olika aktörer inom vården att mötas
v Aktivt delta i debatter, seminarier och andra forum för att göra Din röst
hörd som berörd av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom
v Vara engagerade i landets Regionala Cancer Centrum (RCC)
v Ha regelbundna möten med beslutsfattare och vårdpersonal med målet
att föra fram patient- och närståendeperspektivet
v Vara aktiva i intressepolitiska paraplyorganisationer i Sverige, Norden,
Europa och övriga världen

RÖSTER OM BLODCANCERFÖRBUNDET
”Allt var fokuserat på behandlingen, men ingen pratade med mig om hur mitt liv
skulle förändras efteråt. Där har Blodcancerförbundet varit ett värdefullt stöd i
att förse mig med information om min sjukdom, om livet som drabbad av blodcancer och allting däremellan.”
”Att våga blotta mina känslor för en fullständig främling är det bästa som jag har
gjort. Nu känner jag mig inte alls lika ensam längre i min sjukdom, utan vet om
att det finns andra som har det som jag. Många skratt och tårar har jag upplevt
med denna speciella stödperson.”
”Tack så jättemycket för det stöd ni erbjuder oss hematologisjuksköterskor. Det
är sällan vi får åka på konferenser och därigenom erhålla mer kunskap om det
vi arbetar med inom blodcancervård. Att få möjlighet till detta har varit oerhört
uppskattat – stort tack!”
”Självklart stöttar jag ert viktiga arbete! Vi måste stå enade och samlas så att våra
röster kan höras ordentligt. Om inte patientorganisationer som ni står upp för
oss, vem ska då göra det? Tack för det fina arbete ni gör.”
”Det är alltid ett nöje att samarbeta med Er på Blodcancerförbundet som är så
pass engagerade, drivna, aktiva och kunniga. Ert engagemang för de människor
ni företräder är verkligen imponerande, fortsätt så!”
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