
KÄNSLOMÄSSIGT OCH PSYKOSOCIALT STÖD  

 

Patientföreningar 
Patientföreningar arbetar ideellt och erbjuder information, stödsamtal och 
aktiviteter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta dem.  

 

GynCancerFörbundet, Gyncancerföreningarnas Nationella 
Samarbetsorganisation 
 Telefon: 072- 208 56 30 Ordförande Belinda Haraldsson 

 E-post: info@gyncancerforbundet.se  

 Webbplats: gyncancerforbundet.se 

 

GynCancerFöreningen, GCF Stockholm  
Vår patientförening verkar för att hjälpa och stödja dig som har diagnostiserats 
med gynekologisk cancer i Stockholm. Föreningen är också öppen för dig som är 
närstående. 

Genom GCF Stockholm kan du möta kvinnor i olika åldrar och dela tankar och 
erfarenheter om hur livet påverkas av en cancerdiagnos. Vi har bland annat Öppet 
Hus en kväll i månaden och erbjuder även möjligheten att delta i samtalsgrupper 
under kunnig och inkännande ledning. Vi vill också bidra till att arbeta för en bättre 
vård och rehabilitering för kvinnor med gynekologisk cancer. Därför samarbetar vi 
med sjukvården, myndigheter och andra patient-och riksorganisationer. 

 Telefon: 073-650 36 66 

 E-post: info@gcfstockholm.se 

 Webbplats: gcfstockholm.se 

 

Nätverket mot gynekologisk cancer 
Vi är ett nätverk av patienter, närstående och fler engagerade som sprider 
kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Medlemskapet 
hos Nätverket mot gynekologisk cancer, som är en ideell organisation, är 
kostnadsfritt.  
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Vi stödjer kvinnor som fått gynekologisk cancer genom att ställa högre krav på 
dagens hälso- och sjukvård. Alla kvinnor med gynekologisk cancer ska snabbt få 
tillgång till bästa möjlig vård och behandling Vi vill även att vården ska jobba mer 
aktivt med prevention. För den som har en gynekologisk cancersjukdom har vi en 
sluten grupp på Facebook där du kan söka stöd hos andra och också dela med 
dig av dina erfarenheter. 

 E-post: info@gyncancer.se  

 Webbplats:  gyncancer.se 

 Facebook: Nätverket mot gynekologisk cancer. 

 

Ung cancer 
 Telefon: 031-757 71 11  

 E-post: info@ungcancer.se  

 Webbplats: ungcancer.se  

 

Nära cancer 
 E-post: kontakt@naracancer.se  

 Webbplats: naracancer.se 

 

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet 
 Telefon: 08-546 405 20 

 E-post: info@ilco.nu  

 Webbplats: ilco.nu 

 

Svenska ödemförbundet  
För personer med lymfödem, lipödem och lymfatiska sjukdomar och 
komplikationer 

 E-post: info@svenskaodemforbundet.se 

 Webbplats: svenskaodemforbundet.se 
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