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Vi sprider kunskap
Vi bidrar till kunskapsspridning och gemenskap genom att arrangera 
intressanta och insprirerande föreläsningar av olika slag. Den årliga Lung-
cancerdagen i november är ett exempel. Andra exempel är webbsända 
temaföreläsningar och lokala patient- och närståendeträffar.
På vår hemsida www.lungcancerforeningen.se kan du hitta intressant in-
formation, reportage, rapporter och informationsmaterial. 
Som medlem får du regelbunden information om vad som händer i 
föreningen i vårt digitala nyhetsbrev. I podcasten Lungcancerpodden förs 
spännande, roliga och intressanta samtal som rör många olika aspekter av 
lungcancer och livet. Du kan söka på Lungcancerpodden eller hitta den i 
iTunes eller Acast.

Vi ger stöd och gemenskap
Vi vet av erfarenhet att det finns behov av att få tala med en medmännis-
ka. Lungcancerföreningen erbjuder därför en stödtelefon dit du som är 
patient eller närstående kan ringa och ställa frågor eller be om hjälp och 
stöd i olika situationer. Vi som svarar i stödtelefonen är alla antingen pa-
tienter eller närstående. Välkommen att ringa oss på telefon: 020 88 55 33.
Vi aktiva på sociala medier med flera Facebookgrupper (slutna för patien-
ter och närstående och en öppen för alla som vill följa oss) här kan du 
få stöd och dela erfarenheter med andra i samma situation. Du kan även 
följa oss på Instagram.
Vi anordnar lokala träffar för både patienter och närstående. 

Vi vill bidra till en förbättrad lungcancervård
Lungcancerföreningens vill också skapa opinion och driva frågor som 
kan bidra till förbättrad lungcancervård och utvidgad forskning. Vårt 
påverkans arbete och våra fokusområden gäller frågor som tidig upptäckt, 
jämlik vård, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa dokumenterade 
 behandling. Andra frågor som vi brinner för handlar om allas rätt till re-
habilitering, god palliativ vård samt lungcancerprevention. 
Ju fler vi är desto bättre kan vi driva dessa frågor!

Viktiga samarbeten
Samarbetet med sjukvården har stor betydelse i arbetet med våra fokus-
områden. Vi är till exempel representerade i Regionalt Cancercentrums 
(RCC) vårdprogramgrupp och sitter även med i olika regionala patien-
tråd.
Andra viktiga samarbeten är med andra cancerpatientföreningar, både 
nationella och internationella.

Bli medlem 
Bli medlem idag och hjälp oss bygga gemenskap, dela erfarenheter och 
sprida kunskap om lungcancer. Ditt medlemskap bidrar också till att vi 
även i fortsättningen kan driva frågor och skapa opinion för en bättre 
lungcancervård och mer forskning.
Våra kärnmedlemmar är patienter, deras närstående och efterlevande 
men vi välkomnar alla som på något sätt har ett engagemang runt lung-
cancer.
Att bli medlem kostar 150:- / år och 250:-/ år för ett familjemedlemsskap. 
Anmäl dig via vår hemsida www.lungcancerforeningen.se

Stöd vår verksamhet
Ge en gåva, om du väljer minnes- eller högtidsgåva skickar vi ett gåvo- 
 respektive minnesblad. Köp vita bandet som är en symbol för att uppmärk-
samma lungcancer. Köp ett vackert halssmycke i silver speciellt framtaget 
åt Lungcancerföreningen.
Läs mer om att skicka en gåva eller gör en beställning via hem sidan  
www.lungcancerforeningen.se

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via info@lungcancerforeningen.se eller ringa telefon 
020 88 55 33.

Lungcancerföreningen är en oberoende ideell förening vars främsta syfte är att på olika  
sätt stödja patienter med en lungcancerdiagnos och deras närstående. Vi vill sprida kun-
skap om lungcancer, bygga nätverk och gemenskap samt skapa opinion i viktiga frågor.


