brystkreftforeningen
for deg som er berørt av brystkreft

du er ikke alene
Hvert år får over 3.000 kvinner og noen menn diagnosen brystkreft. Noen av tilfellene skyldes
arvelige genfeil. Brystkreftforeningens mål er å gi hjelp og støtte til brystkreftberørte, og ivareta
deres interesser.

Om Brystkreftforeningen
Brystkreftforeningen ble etablert i 1992. Med våre 55 lokalforeninger er vi å finne over hele landet. Brystkreftforeningen støtter brystkreftberørte og ivaretar deres interesser
gjennom:
•
Opplysende virksomhet
•
Likepersonsarbeid
•
Interessepolitisk arbeid overfor myndigheter
•
Brukermedvirkning
•
Samarbeid med fagmiljøene
•
Utgivelse av medlemsblad
•
Samarbeid med beslektede foreninger nasjonalt og
internasjonalt

Nettverk og fellesskap
Brystkreftforeningen ønsker å skape en arena hvor brystkreftberørte i Norge kan dele erfaringer, opplevelser og
kunnskap. Dette nettverket bygges blant annet gjennom
vårt landsomfattende likepersonsarbeid og våre lokalforeninger. Lokalforeningene har en rekke ulike tilbud som
temakvelder, kurs og sosiale treff. Se vår aktivitetskalender
for å finne tilbud i ditt område: www.brystkreftforeningen.
no/aktivitetskalender Kontaktinformasjon til våre lokalforeninger finnes også på vår nettside.

tilbud der du bor
Lokalforeningene tilbyr et nettverk med andre
brystkreftberørte i ditt område. Tilbudet er variert og mangfoldig. Fellesnevnere er fagmøter,
temamøter og fysisk aktivitet. Du får informasjon fra din lokalforening per post eller epost.
Aktivitetskalender finnes på våre nettsider.

Noen å snakke med?
Likepersonstilbudet er en viktig del av Brystkreftforeningens arbeid. En likeperson er først og fremst et medmenneske som selv har erfaring med brystkreft. Våre likepersoner har tid til å lytte og vil ta deg på alvor. En likeperson har
forutsetninger til å forstå din situasjon og kan være en god
støtte for deg. Trenger du noen å snakke med, kan du ta
kontakt med din nærmeste lokalforening eller sekretariatet
i Brystkreftforeningen.
Du finner mer informasjon på våre nettsider: www.brystkreftforeningen.no

Nasjonale treff

Hvem kan bli medlem?

Brystkreftforeningen arrangerer ulike landssamlinger fra år
til år. Faste arrangementer er:
•
Årlig landssamling for medlemmer under 45 år
•
Årlig landssamling for medlemmer med metastatisk
brystkreft og deres pårørende
I tillegg har vi andre temabaserte samlinger. Tilbudet varierer fra år til år.

Alle som har fått en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i brystkreftgener kan bli medlem (medlemskategori 1).
Vi tilbyr også medlemskap til personer som på andre måter
er berørt av brystkreft eller ønsker å støtte Brystkreftforeningens arbeid. Dette kan være pårørende, helsepersonell
eller andre (medlemskategori 2). Institusjoner og firmaer
tilbys firmamedlemskap.

ung - brystkreftberørt?
Brystkreftforeningen har en landsdekkende
gruppe for medlemmer under 45 år. Gruppen
har landssamling en gang i året, samt en svært
aktiv Facebook-gruppe.
Se egen informasjonsbrosjyre for Brystkreftforeningen under 45 eller se våre nettsider.

Som medlem får du blant annet:
•
•
•
•
•

Medlemsbladet Athene fire ganger i året
Et nettverk med andre brystkreftberørte gjenom våre
lokalforeninger
Informasjon om medlemsaktiviteter i ditt nærområde
Mulighet til å møte andre brystkreftberørte gjennom
foreningens likepersonsarbeid
Mulighet til å bidra i Rosa sløyfe-aksjonen

I tillegg støtter du Brystkreftforeningens arbeid som en
pådriver for en individuelt tilpasset behandling og en god
rehabiliteringsfase for alle brystkreftdiagnostiserte.
Bli medlem? Fyll ut slipp eller benytt skjema på våre nettsider www.brystkreftforeningen.no eller ring 21 49 24 79.

Påvirkningsarbeid
Brystkreftforeningen skal være en sterk stemme for
brystkreftberørte i Norge. Vi skal være en pådriver for at
brystkreftbehandlingen og oppfølgingen i Norge er på et
internasjonalt toppnivå.

Relasjon til Kreftforeningen
Brystkreftforeningen samarbeider med Kreftforeningen,
og er den største av 14 selvstendige, frivillige, brukerstyrte
foreninger tilknyttet Kreftforeningen.

rosa sløyfe
Brystkreftforeningen arrangerer Rosa sløyfeaksjonen hver oktober sammen med Kreftforeningen. Målet med aksjonen er å vise solidaritet
med brystkreftrammede, spre informasjon og
øke kunnskap om sykdommen, samt støtte
brystkreftforskning.

Jeg vil bli medlem i Brystkreftforeningen
(FYLL UT MED BLOKKBOKSTAVER)
Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Tlf. dagtid:
E-post:
Fødselsår:
Kryss av for type medlemskap:
Medlemskategori 1 (300 kroner per år)
Medlemskategori 2 (300 kroner per år)
Firmamedlem (500 kroner per år)
Ønsket forening
Se liste over lokalforeninger.
Jeg ønsker kun å få tilsendt Athene
Kryss her hvis du kun ønsker å motta vårt medlemsblad
Athene, og ikke få invitasjoner til arrangementer i regi av
lokalforeningen.
Når Brystkreftforeningen har mottatt din innmelding, vil vi
registrere ditt medlemskap og sende deg et velkomstbrev
med faktura på kontingent.
Riv ut og send til: 		
Brystkreftforeningen
			Postboks 78 Sentrum
			0101 Oslo

Lokalforeninger i
Brystkreftforeningen
AGDER
ALTA OG OMEGN
ASKER OG BÆRUM
BERGEN
BODØ OG OMEGN
DRAMMEN
ELVERUM
FINNSNES
GJØVIK OG TOTEN
GRENLAND
HALLINGDAL
HAMAR
HARSTAD
HAUGALAND
INDRE ØSTFOLD
KIRKENES
KONGSBERG/NUMEDAL
KONGSVINGER
KRISTIANSUND
LILLEHAMMER
LOFOTEN
MOLDE OG OMEGN
MOSJØEN OG OMEGN
MOSS
NAMSOS OG OMEGN
NARVIK
NEDRE ROMERIKE
NORDFJORD
NORD ØSTERDAL

ODDA OG OMEGN
OSLO
OSLO GRORUDDALEN
OTTADALEN
RANA OG OMEGN
RINGERIKE OG OMEGN
RØROS
SANDNESSJØEN OG OMEGN
SARPSBORG -FREDRIKSTAD
OG HALDEN
SAUDA
SOGN
STAVANGER
STEINKJER OG OMEGN
STJØRDAL
SUNNFJORD
SUNNHORDLAND
SØRE SUNNMØRE
TROMSØ OG OMEGN
TRONDHEIM
VESTERÅLEN
VESTFOLD
VOSS OG KVAM
YTRE NAMDAL
ØVRE ROMERIKE
ØVRE TELEMARK
ÅLESUND

brystkreftforeningen
Hvert år får mer enn 3300 kvinner og om lag 30 menn diagnosen brystkreft i Norge.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge skal få en
presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset behandling og en god
rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende likepersonsarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlinger. Brystkreftforeningen
er assosiert medlem av Kreftforeningen og står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen
hver oktober.
Ønsker du å melde deg inn i Brystkreftforeningen eller har spørsmål om likepersonsarbeidet, se www.brystkreftforeningen.no. Våre likepersoner og tillitsvalgte i
lokalforeningene tar også i mot nyinnmeldinger.
Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du benytte Vipps 98087
eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook.

BRYSTKREFTFORENINGEN Norwegian Breast Cancer Society
Telefon: +47 21 49 24 79
E-post: post@brystkreftforeningen.no
Besøksadresse: Øvre Vollgt. 11 | 0158 Oslo

Postadresse: P.b. 78 Sentrum | 0101 Oslo
Internett: www.brystkreftforeningen.no
Facebook: www.facebook.com/brystkreft

Støtt oss med
98087

Vipps-nummer

