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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GYNCANCERFÖRBUNDET 2021 

GynCancerFörbundet, org.nr 837001-3008 avger härmed sin verksamhetsberättelse för kalenderåret 
2021.

Verksamhet
GynCancerFörbundet (GCF) är en allmännyttig, ideell organisation för gyncancerdrabbade kvinnor, 
deras närstående, stödpersoner och andra intressenter.
GCF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation.

Vår vision
GynCancerFörbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor med gynekologisk 
cancer. 
Vi ser som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras 
närstående. Förbundet vill inspirera till en god livskvalitet för drabbade och närstående.

Vårt motto
GynCancerFörbundet värnar kvinnans inre rum.

Styrelse
Ordförande Belinda Haraldsson, Filipstad
Kassör               Cristina Gunnarsson, Örebro 
Sekreterare Maja Hemström, Gävle
Ledamot                                          Petra Dahlberg, Stockholm 
Ledamot                                          Elenor Ekstrand, Örebro 
Suppleant Mona Andersson, Gävle
Suppleant Radmila (Millan) Axelsson, Stockholm

Övriga förtroendeposter
Internrevisor, förtroendevald Ulla Wahlman
Revisorssuppleant Vakant

Valberedningen har bestått av: GynCancerFörbundets styrelse

Ansvarig för Facebook: Belinda Haraldsson
Ansvarig för Hemsidan: Belinda Haraldsson

Sammanträden
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden den 25 januari, 16 februari, 10 mars, 25 mars,
19 maj, 4-5 juni, 2 augusti, 18 augusti, 17-18 oktober, 21 oktober och 10 december.  
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Aktiviteter
Aktiviteter, digitala föreläsningar/konserter som våra medlemmar har erbjudits.
Förbundet har finansierat samtliga kostnader. 
 
Januari: 
Aron Andersson, specialanpassad föreläsning, under hela januari månad
27/1 Mia Törnblom, ”Sårbar och Superstark”

Februari: 
1/2   Extra Riksstämma, teamsmöte inför stadgeändring
4/2   Världscancerdagen, anordnad av Nätverket mot cancer
25/2 Myter och vetenskap om antioxidanter, kosttillskott och cancer

Mars:
10/3 IT-infrastrukturen i hälso- och sjukvården – hur mår den? 
17/3 Monika Björn, ”Stark genom klimakteriet”
20/3 Peter och Bruno, konsert
28/3 Tommy Körberg, konsert
31/3 Leila Söderholm, ”Vinn bråket mot din hjärna” 

April:
Leila Söderholm, specialanpassad föreläsning, under hela april månad  
1/4  Arvingarna, vårkonsert
6/4  Mikael Lindnord, ”Arthur, gatuhunden som lämnade djungeln och flyttade hem”
7/4  Mia Törnblom, ”Sårbar och Superstark”
8/4  Annika Östberg, ”Att känna hopp när allt känns förgäves”
14/4 Petra Malm, ”Bli din egen pionjär” 
16/4 OH wath a night, konsert
17/4 Gyncancerdagen 2021, anordnad av Nätverket mot gynekologisk cancer
18/4 Yoga med avspänning
21/4 Gunnar Söderström, ”Mod mening mjölksyra”
23/4 Yoga med avspänning
24/4 GynCancerFörbundets Riksstämma
         Yinyoga fanns tillgängligt under hela april via en facebookgrupp

Maj: 
10/5 Maria Borelius, ”Hälsoresan”
14/5 Sonja Aldén, konsert
16/5 Yoga med avspänning
19/5 Mia Törnblom, ”Sårbar och Superstark”
25/5 Olof Röhlander, ”Motivation och livsglädje på riktigt”
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Juni-Augusti:
Planerade sommaraktiviteter ställdes in.  

September:
18/9-19/9 GynCancerFörbundets Jubileumshelg i Stockholm.  
 
Oktober:
12/10  Kaj Pollak

November:
22/11 Föreläste Ulla Wahlman i Gävle ”Min cancerresa”
27/11 Föreläste Belinda Haraldsson i Filipstad ”Att våga”

Representation
Aktiviteter/föreläsningar från professionen som någon från styrelsens har lyssnat till.
Information från aktiviteterna har funnits i våra Nyhetsbrev.
 
18-22/1 Patienträttsveckan
1-4/2 Cancerveckan, Fokus Patient
4/2     Världscancerdagen
25/2   Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
mars   Lämnat remissvar på Nationellt Vårdprogram cervixcancerprevention
mars   Lämnat remissvar på Nationellt Vårdprogram Livmoderkroppscancer
mars   Intervju angående stödtjänster till cancerpatienter
11/3   Nutrition vid cancerbehandling, Cancerfonden
23/3   Att stötta närstående, Nätverket mot gynekologisk cancer
31/3   Spetsforskning i Cancer
12/4   Patienten i centrum för bättre cancervård
27/4   Kartläggning av tillgång till cancerrehabilitering, Cancerfonden
29/4   Om cancerforskning, Cancerfonden
27/5   Nätverket mot cancer, årsmöte
21/9   Vem kan man lita på? Fokus Patient
30/9   Risk eller nytta för patienten? Fokus Patient
9/11   Patientriksdag
11/11 Fokus Patient
25/10 Tidig upptäckt, Nätverket mot cancer
14/12 När det ofattbara händer, Nätverket mot cancer 

Utbildning med ABF
ABF genomförde en digital styrelseutbildning till förbundets styrelse.
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Extra Riksstämma 
Till Riksstämman 2019 inkom en motion om översyn av förbundets stadgar. En arbetsgrupp 
bildades med Cristina Gunnarsson, sammankallande, Jerker Pernrud, Christina Liffner och 
Ingrid Kössler. 
Beslutet togs av två stämmor, där den ordinarie riksstämman fastställde det tidigare beslutet
vid den extra stämman.
Vid GynCancerFörbundets extra Riksstämma den 1 februari beslutades enhälligt att 
godkänna de nya stadgarna för förbundet. Beslutet fastställdes vid ordinarie riksstämma den
25 april.

Riksstämma 
GynCancerFörbundets Riksstämma den 25 april. Digitalt Teamsmöte 
Sedvanliga val hölls. 

Styrelsen fick i uppdrag av Riksstämman att ta fram ett policydokument där kriterier och 
riktlinjer för att utse hedersmedlemmar framgår.
Efter råd från expertis har styrelsen beslutat att en person, som på ett förtjänstfullt sätt 
verkat för föreningens bästa kan utses till hedersmedlem. Det är styrelsen som föreslår vem 
som kan utses som hedermedlem.

Motioner
Till Riksstämman inkom en motion från GCF Östergötland, med önskan att förbundet ska 
arbeta för att höja screeningsåldern, så att kvinnor får gå på kontroller fram till 74 år, mot 
dagens 64 år.

Vårt Focusområde 2021
I vår verksamhetsplan tog vi fram ”Höjd screeningsålder” som ett focusområde 2021.
Efter kontakt med Socialstyrelsen är detta område inte aktuellt. Vi som förbund kommer inte
ha möjlighet att få gehör för denna fråga just nu. 
Det är Socialstyrelsens screenings-grupp som arbetar med översyn av screeningen. Ålder är 
inte aktuellt att ta upp. Nätverket mot gynekologisk cancer är representerade i 
Screeningsgruppen. Förbundet har fått information regelbundet om vad som händer inom 
screeningsområdet. 

Samarbetspartner
GynCancerFörbundet har samarbetat med cancerorganisationer, samt andra 
intresseorganisationer. Förbundet har haft kontakt med Cancerfonden.
Förbundet är medlem i organisationen ”Nätverket mot cancer”.
Förbundet har under året byggt upp ett nära samarbete med vår systerorganisation 
”Nätverket mot gynekologisk cancer”. 

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)
GynCancerFörbundet följer och deltar aktivt som patientorganisation i RCC. 



Förbundet finns i RCC genom representanter från våra medlemsföreningar. 
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Stödpersonverksamhet
Stödpersonverksamheten har varit mycket viktig men pga pandemin så har förbundet inte kunnat 
erbjuda den utbildning som var planerad 2021.

Information
Information har genomförts via:

- Personliga möten, telefon, mail och brev med patienter och närstående.
- GynCancerFörbundet hemsida, Facebook. Skriftlig information via Aktivitets- och   

Nyhetsbrev. Förmedlat per mail och post. 
- Informationsutbyte med andra patientorganisationer, myndigheter och politiker.
 Via medlemsaktiviteter i lokalföreningarna. Begränsat pga pandemin.
 Ordförande/kontaktpersonsträff, Teamsmöte 26/10
 Teamsmöte kontaktperson Skåne 17/11

Under året har vi prioriterat arbetet med att tillsammans med Ågrenshuset bygga upp 
förbundets nya hemsida, www.gyncancerforbundet.se  . 
Informskort, roll-ups m m har förbundet tillsammans med Ågrenshuset tagit fram och 
distubierat till samtliga lokalföreningar. 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet har distribuerats till medlemmar, stödpersoner samt några myndigheter.
Nyhetsbrevet har innehållit artiklar, dagsaktuellt samt information från professionen.
Belinda Haraldsson har varit ansvarig utgivare. 
Nyhetsbrevet har producerats av Ågrenshuset, som även har ansvarat för layout.

Arbetsgrupper
Förbundet har under året utvecklat arbetsgrupper för att effektivisera vårt arbete.
Arbetsgrupperna har arbetat med, medlemsvård, utbildningsplanering, hemsida, 
informationsmaterial, aktivitetsblad, nyhetsbrev samt erbjudit digitala föreläsningar. 

Verksamhet i siffror

Bidrag
GynCancerFörbundet har från Cancerfonden erhållit sökt bidrag på 500 000 kr samt fått sökt 
bidrag från Socialstyrelsen på 877 617 kr. 
Vi har dessutom fått sökt bidrag på 300 000 kr från Cancerfonden. Bidraget ska användas till 
vårt Må-bra projekt.

http://www.gyncancerforbundet.se/
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Medlemsavgift
Medlemsavgiften har under 2021 varit 150 kronor.
Antal medlemmar 2021-12-31 var 520. 

Slutord
Det har varit ett mycket händelserikt, annorlunda, intressant och givande år. Vårt arbete har 
fortskridit men under andra omständigheter.  
GynCancerFörbundets styrka är fysiska möten men under 2021 har vi pga pandemin erbjudit
många uppskattade digitala aktiviteter/föreläsningar/konserter. 

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det 
möjligt att genomföra vårt styrelsearbete, samt till alla medlemmar som visat sin 
uppskattning för det arbete som lagts ner under året. 

Ett stort tack till Cancerfonden, Socialstyrelsen, RCC, övriga samarbetspartners samt till alla 
våra medlemmar, närstående och stödpersoner samt till professionen i Sverige.

Örebro den 1 mars 2022

Belinda Haraldsson Cristina Gunnarsson
Ordförande Kassör

Maja Hemström Petra Dahlberg
Sekreterare Ledamot

Elenor Ekstrand              Radmila (Millan) Axelsson
Ledamot Suppleant

Mona Andersson
Suppleant


