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Informationsträffar med gruppintervjuer tisdag 29/5 och torsdag 31/5 kl. 18-21.  
Utbildningen är förlagd till Villa Långbers i Leksand torsdag 23/8 – söndag 26/8. För att 
bli godkänd måste du delta i hela utbildningen 
 
Ansökan måste vara ifylld för att du ska kunna delta vid våra informationsträffar i maj.  

Personuppgifter  Skicka in din ansökan senast 15 maj 2018  

Namn       
 

Gatuadress       
 

Postnummer/postort                                                         

Telefon dagtid       
 

Mobiltelefon       

E-postadress       
 

Födelseår       
    

Yrke       
 

Omfattning av förvärvsarbete       Civilstånd       
 

 

1. Stödjande arbete/utbildning 

a)  Har du erfarenhet av att ha med människor att göra i ditt arbete/annat?  

     Ja    Nej   

Om ja, vilken är/var din uppgift?       

 

 

 

 

  
b)  Har du någon utbildning som kan vara av betydelse för en stödperson? 

      

 

 

 

 

 

2.  Språk - Har du språkkunskaper som kan vara till nytta för invandrarkvinnor 

med bröstcancer? 

     Ja    Nej   

Om ja, vilket/vilka språk?       
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3. Din bröstcancer 

a)  När upptäcktes din bröstcancer? (Ange årtal)       

Jag upptäckte den själv  

Den upptäcktes vid på screening mammografi (hälsokontroll)  

  

b)  Vilken behandling fick du?   

Operation  Antihormonell behandling  

Strålbehandling  Antikroppar  

Cytostatika  Annan behandling  

Anser du dig färdigbehandlad?       

 

 

c)  Har du fått recidiv eller spridd bröstcancer?  Vilken behandling fick du?   

Ja  År            Nej    

Operation   Antihormonell behandling  

Cytostatika  Antikroppar  

Strålbehandling  Annan behandling  

Anser du dig färdigbehandlad?       

 

 

d)  Har du genomgått bröstrekonstruktion?   

Ja  
 

År            Nej    

Typ av rekonstruktion       
 

   
 
4.  Egen erfarenhet av stödperson/er 

a)  Fick du hjälp av någon stödperson från BCF Amazona? 

Ja  År            Nej    

Om ja, hur var din upplevelse av stödet? 
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5.  Varför vill du bli stödperson? 

a)  Beskriv i korta ordalag skälen till att du vill verka som stödperson 

      
 
 
 

 
 
b)  Beskriv i korta ordalag varför du anser dig lämplig för denna verksamhet 

      
 
 
 

 

c)  Vilken uppgift anser du vara den viktigaste för en stödperson? 

      
 
 
 

 

d) Godkänner du att uppgifterna dataförs enligt Personuppgiftslagen, PUL/GDPR. 

Inga uppgifter sparas hos BCF Amazona. Uppgifterna makuleras om du ej blir antagen 

till utbildningen. Efter genomgången utbildning makuleras övrigas uppgifter.  

 

Ja  Nej  

 

Ort och datum       

 

Namnteckning 

 
  

 
Som färdigutbildad stödperson förbinder Du dig att tjänstgöra vid BCF Amazonas 
temamöten eller föreläsningar minst 2 ggr/termin samt två gånger under Rosa Oktober.   
 

 
 
 

Välkommen till våra informationsträffar den 29 eller 31 maj!  
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