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GYNCANCERFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

 

Förbundets verksamhet 
GynCancerFörbundet (GCF) är ett ideellt förbund för gyncancerdrabbade kvinnor, närstående, stödpersoner 

och andra intressenter.  

GCF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. 

GCF vill se en optimal och jämlik sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser som vår 

uppgift att föra ut kunskap, vara ett stöd för drabbade samt närstående. 

GCF vill inspirera till en god livskvalitè. Gyncancerförbundet är uppbyggd med lokalföreningar samt 

kontaktpersoner. 

 

Våra mål: 
- att genom vår medverkan i Regionalt cancercentrum (RCC) arbeta för att samtliga 

gyncancerdrabbade kvinnor i Sverige erbjuds en jämlik vård inklusive rehabilitering. 

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

- att stödja, stärka, och hjälpa lokalföreningar och kontaktpersoner 

- att ha kontaktpersoner i dom städer där det inte finns en lokalförening 

 

 

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

• Delaktiga i RCC där vi ingår i olika vårdgrupper 

• Stödpersonsverksamhet 

• Anordna Stödpersonsutbildning, Styrelseutbildning och Patientutbildning 

• Verka för en god och stabil ekonomi 

• Föreläsningar* 

• Må-bra-dagar* 

• Gyncancermånaden april uppmärksammas på sociala medier 

• Lokalföreningsordförande/kontaktpersonsmöten 

• En attraktiv hemsida med artiklar/information på www.gyncancerforbundet.se  

• Synas på sociala medier 

• Samverka med andra intresseorganisationer/nätverk 

• Svara på remisser  

• Regelbundna styrelsemöten 

• Information till medlemmarna via nyhetsbrev 

• Kunskapsdag 23 april i Stockholm 

• Att i så stor utsträckning som möjligt verka för fysiska event/möten 

 

http://www.gyncancerforbundet.se/
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 Forts föregående sida. 
 

  
 

*Förbundet planerar att kostnadsfritt erbjuda våra medlemmar föreläsningar både digitalt och fysiskt 

 

GCF förmedlar även aktivt andra organisationers föreläsningar som kan vara av intresse för 

våra medlemmar. 

*Må-bra-helg inspirerande medlemsaktivitet med bland annat mindfulness, spa, promenader och  

förebyggande egenvård för att lindra lymfödem. 

 

26-27 mars Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg 

30/4-1 maj Selma Spa Hotell, Sunne  

28-29 maj Elite Hotel Marina Tower, Nacka 

Planering för Umeå, Gävle och Skåne pågår.  

 

Att under pandemin påbörjat arbete med att bygga en tillfredställande kontaktpersonsverksamhet i dom 

städer där det saknas lokalföreningar kommer att fortskrida under 2022. I Västra Götaland och Skåne 

kommer föreläsningar att erbjudas i geografisk närhet. 

 

Under rådande pandemitider så kan förändringar ske i Verksamhetsplan 2022. 

 

 

Filipstad den 21 februari 2022 

Styrelsen i GynCancerFörbundet  

 


