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I vissa lägen är 
det en styrka 
att vara flera
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Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en 
sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men av de som kommer under 
läkarvård i tid blir normalt cirka 80 procent friska. För att hjälpa övriga 
sätter sjukvården in stora resurser och nya läkemedel och 
behandlingsmetoder utvecklas kontinuerligt. Sedan 2011 finns 
Melanomföreningen, en ideell patientförening för melanompatienter 
och anhöriga.

Vår ambition är att stödja melanompatienter
Tillsammans vill vi stödja, informera och påverka. Vi arbetar för att 
tillvarata melanompatienters intressen genom att värna 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 gör framställningar till och samarbetar med sjukvården, 
landsting, kommunala myndigheter och andra organ. Vi delar ut ett 
resestipendium till vårdpersonal för att inhämta kunskap från 
välrenommerade melanomkliniker utomlands. Föreningen är helt 
ideell och tar inte emot bidrag som kan kopplas till vinstintressen, t.ex. 
från läkemedelsbolag.
Som medlem i Melanomföreningen bjuds du in till medlemsmöten 
med intressanta föreläsningar och aktiviteter. Vi finns på många 
platser i Sverige, men vi behöver vara ännu fler för att kunna påverka 
och fullgöra vårt syfte som patientorganisation. Du får därför gärna 
också blir aktiv medlem och arbeta lokalt med våra frågor.
På vår webbsida kan du hitta vetenskapligt underbyggd information 
om sjukdomen och olika behandlingar. Där finns också tips om vart 
du som patient eller anhörig kan vända dig med frågor eller om du 
behöver prata med någon.

Vill du stödja oss i vårt arbete?

âBli medlem via vår hemsida: www.melanomforeningen.se 
Årsavgiften är 100 kronor. 
Lämna ett valfritt bidrag på Melanomföreningens bankgirokonto: 
780-4404.
Vill du engagera dig aktivt i föreningen? Har du frågor eller förslag? 
Kontakta styrelsen på: info@melanomforeningen.se

Tillsammans kommer vi längre!
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Melanomföreningen

Webbplats: www.melanomforeningen.se 
Facebook: Melanomföreningen
E-post: info@melanomforeningen.se 
Bankgiro: 780-4404

Tillsammans kommer vi längre!
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