
13. PATIENTFÖRENINGAR OCH STÖDORGANISATIONER 

Patientföreningar och stödorganisationer 

Blodcancerförbundet 
Blodcancerförbundet är en patientförening vars huvudsyfte är 
att stödja de som drabbats av en blod- eller 
blodcancersjukdom, närstående och personal verksamma 
inom vuxenhematologin. Vidare arbetar förbundet för att bidra 
till ökad forskning inom blodcancerområdet genom en fond, 
Blodcancerfonden.  

Att sprida kunskap om blodcancer samt att öka kännedomen 
om hur det är att leva med blod- eller 
blodcancersjukdomcancer är andra viktiga mål. För att uppnå 
detta erbjuder förbundet bland annat stödpersoner, 
medlemsmöten, diagnosfilmer och informationsbroschyrer. 
Dessutom finns en medlemstidning; Haema, som utkommer fyra gånger per år. 

Kontakt  
Telefon: 08-546 40 540 
Telefontider: måndag – fredag kl. 09.00- 12.00, stängt på helger. 
E-post: info@blodcancerforbundet.se 
Webbplats: blodcancerforbundet.se 

Blodcancerföreningen Gotland 

Kontakt: Therese Sjögren 
Tel: 070-4381629 
E-post: blodcancerforeningengotland@gmail.com 
Webplats: blodcancerforbundet.se/gotland 

Cancerrådgivningen  
Cancerrådgivningen kan ge stödsamtal och information till dig som berörs av cancer. Du är 
välkommen som patient, närstående eller om du bara har funderingar. På Cancerrådgivningen 
får du prata med specialistsjuksköterskor. De har bred kunskap och lång erfarenhet av att möta 
människor i olika livssituationer i samband med cancer. Alla har utbildning i samtalsstöd.  
Du kan vara anonym. Cancerrådgivningen finns som ett komplement till den övriga vården. 
Samtalen kostar inget mer än vanlig samtalsavgift och det behövs ingen tidsbokning. 

Kontakt 
Telefon: 08-123 138 00. Måndag – fredag kl. 08.30 – 16.00 
E-post: cancerradgivningen@sll.se 
Webbplats: 1177.se/sthlm-cancerradgivningen  

Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland  
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Cancerfonden 
Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska 
överleva och färre ska drabbas av cancer. Cancerfonden erbjuder information och stöd till 
patienter och närstående genom Cancerfondens informations- och stödlinje. 

Kontakt 
Telefon: 020-59 59 59 Samtalet är kostnadsfritt.  
E-post: infostodlinjen@cancerfonden.se   
Webbplats: cancerfonden.se  

 
Nära cancer 
Nära cancer är en webbplats för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter 
du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. 

Kontakt 
E-post: kontakt@naracancer.se 
Webbplats: naracancer.se 

 
Ung cancer 
Ung Cancers uppgift är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med det 
menas att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. 
Ung cancer jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både 
under och efter sjukdomstiden och för att unga vuxna närstående till cancerdrabbade ska få 
bästa möjliga stöd och hjälp.  
 
Kontakt 
Telefon: 031-757 71 11 
E-post: info@ungcancer.se 
Webbplats: ungcancer.se 
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