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GYNCANCERFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

 

Förbundets verksamhet 
GynCancerFörbundet (GCF) är ett ideellt förbund  

för gyncancerdrabbade kvinnor, deras närstående, stödpersoner och andra intressenter.  

GCF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. 

GCF vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att 

föra ut kunskap och vara ett stöd för drabbade samt närstående.  

 

 

Våra mål: 
- att påverka genom medverkan i RCC, att gemensamma riktlinjer och vårdplan inklusive rehabilitering 

antas för hela Sverige   

- att alla, oavsett var man bor, ska få information om det senaste inom gyncancervården  

- att GCF har representanter i samtliga RCC 

- att nå gyncancerdrabbade kvinnor och deras närstående 

- att ha givande samarbete med andra organisationer som är av intresse för vår målgrupp 

- att stödja, stärka, och hjälpa lokalföreningar 

 

 

Hur ska vi uppnå våra mål? 
•  Vara en god kontakt och samarbetspartner till professionen samt beslutande organ 

•  Delaktiga i RCC där vi ingår i olika vårdgrupper 

•  Stödpersonsverksamhet samt utbildning 

•  Styrelseutbildning 

•  Verka för en god och stabil ekonomi 

•  Verka för enhetligt marknadsföringsmaterial 

•  Föreläsningar* 

•  Må bra dagar/kryssning* 

• Gyncancer månaden april uppmärksammas med en Kunskapsdag 

• Ordförandemöten  

• Artiklar/information på GCF hemsida 

• Synas på sociala medier 

• Samarbete med Nordiska systerföreningar 

• Svara på remisser  

• Regelbundna styrelsemöten 
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 Forts föregående sida. 

 

 

 

 

*Förbundet planerar att kostnadsfritt erbjuda våra medlemmar följande föreläsningar 

 
Mia Törnblom "Sårbar och superstark" 

Annika Östberg "Att finna hopp när allt känns förgäves" 

Monika Björn "Stark genom klimakteriet" 

Kay Pollak "Ändra dina tankar. Ändra ditt liv” 

Anders ”Järnmannen” Olsson ”Det finns ingen gräns” 

 

     * Förbundet planerar att till reducerade priser erbjuda våra medlemmar följande Må Bra-dagar 

 
Yasiragi Spa, Nacka, Stockholm 

Steam Spahotell, Västerås  

Varbergs kurort, Varberg 

Spahotell Högbo, Sandviken  

Södra Berget Spa, Sundsvall 

IKSU Spa, Umeå 

 

 Kostnadsfri kryssning 

 

 

Gävle den 23 juli 2020 

Styrelsen i GynCancerFörbundet  
 


