Patient eller
närstående?

Tillsammans kommer vi längre!
Besök oss på
melanomforeningen.se
Följ oss på Facebook
facebook.com/melanomforeningen

Välkommen till
Melanomföreningen
För dig som på ett
eller annat sätt drabbats
av malignt melanom

Malignt melanom

Som medlem gör du stor skillnad

Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en
sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är
också en cancersjukdom som, i de allra flesta fall, kan stoppas om
den upptäcks i tid.

Vi behöver ständigt bli fler. Årsavgift för medlemskap är 100 kronor och
du väljer själv hur aktiv du vill vara i föreningen. Oavsett bidrar du som
medlem till att vi kan fortsätta påverka och fullgöra vårt syfte som
patientorganisation.

Melanompatienter som tidigt kommer under läkarbehandling blir i cirka
80 procent av fallen helt botade. För att hjälpa övriga sätter sjukvården in
stora resurser, och nya läkemedel och behandlingsmetoder utvecklas
kontinuerligt.
Sedan 2011 finns Melanomföreningen, en ideell patientförening som vänder
sig till dig som drabbats av malignt melanom. Patient som närstående.

Vi är beroende av bidrag och donationer
Som relativt liten förening får Melanomföreningen, till skillnad från större
cancerförbund, inget statsbidrag. För att kunna vara en oberoende patientförening som företräder just patienter, tar vi inte heller emot ekonomiskt stöd
från företag som kan kopplas till vinstintressen, t.ex. läkemedelsbolag.

Tillsammans vill vi stödja, informera och påverka
Melanomföreningen arbetar för att tillvarata melanompatienters intressen.
Vi värnar om modern, högkvalitativ och likartad prevention, diagnostik och
behandling för alla patienter med malignt melanom.
Vår ambition är att vara opinionsbildande i frågor som rör sjukdomen,
inklusive förebyggande insatser, behandling, vård och forskning. Vi finns på
många platser i Sverige och samarbetar med sjukvård, landsting,
kommunala myndigheter och andra organ.

Vill du stödja oss i vårt arbete?
•

Bli medlem via melanomforeningen.se eller
genom att betala avgiften direkt med Swish.
Swish: 123 160 0824
OBS! ange mailadress samt MEDLEM
i meddelandefältet.

•

Skänk ett valfritt bidrag.
Swish:123 160 0824 (ange mailadress och
märk betalningen GÅVA)
Bankgirokonto: 780-4404

Vi delar också ut ett resestipendium till vårdpersonal för att inhämta kunskap
från välrenommerade melanomkliniker utomlands.
Melanomföreningens medlemmar bjuds regelbundet in till medlemsmöten
med intressanta föreläsningar och aktiviteter.
På vår webbsida publiceras vetenskapligt underbyggd information om
sjukdomen och olika behandlingar. Där finns också tips om vart patienter och
närstående kan vända sig vid ytterligare behov av stöd eller för att få svar på
sina frågor.

