
 

Verksamhetsplan för Bröstcancerföreningen Halland 2023 

Bröstcancerförbundet är en partipolitisk och religiöst obunden ideell 

patientorganisation. Till Bröstcancerförbundet är lokala bröstcancerföreningar 

anslutna.  Bröstcancerföreningen Halland hade 384 medlemmar (varav 45 var 

stödmedlemmar) den 31 december 2022. 

Mål/syfte 

Bröstcancerföreningen Halland ska verka för god vård för bröstcancerpatienter 

genom att sprida kunskaper om bröstcancer och att vara ett stöd för varandra. 

Intention 

Det är styrelsens intention att genomföra verksamhetsplanen så som den 

presenteras här: 
 

VAD SKA VI GÖRA                                                                                                  

1. Bevaka våra intressen inom vården.  
Det gör vi genom att delta i Bröstteamen, i Regionala cancer centrum syd och 
väst (RCC), i Regionala funktionshinderrådets Referensgrupp.  Därutöver genom 

att ta del av Bröstcancerförbundets brev till styrelsen, tidning och 
Bröstcancerförbundets webbsida.  

Ansvariga är styrelsen, stödpersoner och medlemmar. 
 
2. Ordna föreläsningar 

Det gör vi genom att kontakta olika vårdgivare och andra intressenter för att 
planera föreläsningar under året. 

Förmedla möjligheter att ta del av andra föreningars digitala föreläsningar mm. 
Ansvariga är styrelsen. 
 

3. Samarbeta med andra cancerföreningar 
Samarbeta med läkemedelsföretag för planering av föreläsning med aktuellt 

innehåll.  
Ansvariga är styrelsen. 
 

4. Samverka med övriga samverkanspartner 
Delta i kurser och utbildningar etc som anordnas av Bröstcancerförbundet.  

Delta i föreningshuset Husknutens möten, öppet hus och soppluncher. 
RCC syd/väst genom att prenumerera på deras nyhetsbrev och om möjligt delta i 

deras informationsträffar. 
Region Halland genom att delta i Bröstteamen, och funktionshinderrådets 
Referensgrupp. 

Samarbete med ABF och Sensus.  
Kontakt med närliggande Bröstcancerföreningar för ev. samarbete samt andra 

cancerföreningar. 
Ansvariga är styrelsen, stödpersoner, medlemmar 
 

 



 

Aktiviteter för medlemmar och stödmedlemmar 
Anordna vattengymnastik, regelbundna fikaträffar, medlemsresa, modevisning, 

föreläsningar och vandringar.   
Speciella aktiviteter anpassade för unga medlemmar intensifieras.  

Utreda om det finns möjligheter att stödja rehabilitering för medlemmar. 
Ansvariga är styrelsen och medlemmar 
 

6. Sprida information 
Genom att öka användandet av hemsidan som ständigt ska uppdateras och 

utvecklas.  
Utveckla övriga sociala medier som Instagram och Facebook.  
Använda informationsfolder som ges till Bröstteamen och som delas ut vid 

kontakt med övriga intresserade.  
Under oktoberkampanjen där vi ger information och säljer rosa bandet 

produkter.  
En förändring av tidningsutgivning ska utredas.  
Genom att delta på olika mässor som anordnas i Halland och att uppdatera  

Delta i Husknutens Öppet hus. 
Ansvariga är styrelsen, tidningsredaktionen, stödpersoner och medlemmar. 

 
7. Stödpersonsverksamhet 
Ta emot samtal och vara en samtalspartner för personer i behov av stöd 

Informera om vikten av att lära känna sina bröst, var helst möjlighet ges. 
Aktivt informera under oktober månad. 

Delta i Bröstteamets möten vår och höst. 
Ansvariga är stödpersonansvarig och utbildade stödpersoner. 
 

8. Styrelse 
Genom att ha regelbundna möten leder vi och fördelar arbetet samt utvecklar 

verksamheten 
Använda digitala lösningar för möten 
Delta i utbildning för att stärka styrelsen 

Se över möjligheten till arkivering av föreningshandlingar hos Arkiv Halland 
Ansvariga är styrelsen. 

 
9. Årsmöte 

1ggr/år. Medlemsbeslut. 
2023 kommer mötet att hållas på traditionellt sätt. 
Ansvariga är medlemmar och styrelsen.  

 
 

 


