
Tillsammans
blir vi 

starkare...



Du är inte ensam!  
Vi är många som varje år får 
bröstcancer. Tillsammans ger 
vi varandra styrka och hopp. 





Jag heter Maria och
är ordförande i
Stockholms läns
bröstcancerförening,
BCF Amazona.

Vi är en ideell
patientorganisation 
som bildades redan 
1978. Våra medlemmar är kvinnor och 
män som själva har eller har haft bröst-
cancer. Medlemsantalet ökar stadigt och 
vi är ca 2 000 medlemmar.

Amazona finns för att du ska få
stöd och råd på din väg genom
behandlingar och för att du ska få
svar på frågor som kan dyka upp.
Du får också möjlighet att möta
andra i liknande situation som din egen. 



Inom BCF Amazona har vi en fin
gemenskap och vi har en omfattande 
stöd- och kunskapsverksamhet.  

Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete 
hur bröstcancervården bör utvecklas 
i Stockholm. Föreningen arbetar hela 
tiden för att bröstcancerpatienter ska få 
tillgång till den absolut bästa vården. 

Du får den här gåvan från oss på
BCF Amazona eftersom du också
diagnostiserats med bröstcancer.
Vi vill att du ska känna till att vi
finns och att du när som helst kan
ta kontakt med oss eller komma på
någon av våra träffar.

Varmt välkommen!

Maria Wiklund-Karlsson
Ordf BCF Amazona



DET HÄR GÖR BCF  
AMAZONA I KORTHET: 

• Ger stöd och råd genom personliga 
kontakter och sammankomster.

• Arrangerar föreläsningar och  
Öppna Hus med teman kring  
ämnet bröstcancer.

• Erbjuder en omfattande verksamhet 
till patienter med spridd bröstcancer. 

• Lämnar saklig och uppdaterad  
information om bröstcancer.

• Utbildar stödpersoner för att erbjuda  
samtalskontakt till dig som drabbas. 

• Påverkar sjukvård, politiker och 
landsting för ett förbättrat omhänder-
tagande av bröstcancerpatienter.

• Samarbetar med bröstcancervården på 
länets alla sjukhus.



SOM MEDLEM FÅR  
DU TILLGÅNG TILL:

• Alla våra olika gruppaktiviteter. 
• Temamöten och föreläsningar. 
• Olika typer av friskvård.
• Möjlighet att möta andra bröstcancer-

patienter. 
• Möjlighet att träffa läkare som är 

specialister på bröstcancer. 
• Speciella grupper vid spridd sjukdom. 
• Ökad kunskap om din sjukdom och 

dina rättigheter som patient.
• Råd om proteser, peruker, hjälpme-

del, rehabilitering, m.m. 
• Stöd för dig och dina närstående. 
• Medlemstidningen Amazonabladet. 

Medlemskapet kostar 375 kr/år och betalas 
in på BG 5572-1229.



Kunskap

EXEMPEL PÅ 
PROGRAM OCH ...
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Matinspiration

Inspiration blommor



Kunskap

EXEMPEL PÅ 
PROGRAM OCH ...

Inspiration blommor

Läs mer på vår  
hemsida 

www.amazona.se 

... AKTIVITETER 
UNDER ETT ÅR
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VÄNNER OCH  
SPONSORER ... 

En kvinna som diagnostiseras med 
bröstcancer har i genomsnitt fem nära 
anhöriga. Det gör att många fler än de 
drabbade kvinnorna berörs. 

Vår förening är utöver medlemsavgif-
terna helt beroende av bidrag, sponsor-
medel och donationer för verksamhe-
ten. Utan dessa kan vi inte bedriva vår 
omfattande verksamhet. 

BCF Amazona är inte någon insam-
lingsorganisation utan vi finns för att 
hjälpa och stötta de som drabbas av 
bröstcancer. 

Till följande sponsorer vill vi säga tack 
för att ni gjort denna gåva möjlig: 

Tack också till Ricoh Sverige som
sponsrar trycket av denna folder



... I NÄRINGSLIVET

• Amoena Sweden AB
• Bräcke Diakoni  

Rehabcenter Mösseberg och Sfären
• Carl M Lundh AB
• Christinakliniken, Sophiahemmet
• Docrates Cancersjukhus 
• Eva Melke AB
• Furuhöjdens Rehabiliteringshem
• Mediband Rehabbutiken
• Mentor Norden  

Johnson & Johnson AB
• Pfizer AB
• Roche AB
• Vidar Rehab

Tack också till Ricoh Sverige som
sponsrar trycket av denna folder



Välkommen till BCF  
Amazona du också! 

Bröstcancerföreningen

Amazona
Frejgatan 56 

113 26  STOCKHOLM 
Tel: 08-32 55 90 

www.amazona.se


