Till dig som vill veta mer om
Cancerföreningen PALEMA
PALEMA är en cancerförening för alla som fått cancer
i PAnkreas, LEver/galla, MAgsäck/matstrupe
och för anhöriga/närstående/berörda

PALEMA STARTADE VERKSAMHETEN
VINTERN 2015
PALEMA är den första svenska patientförening för dem som fått cancer i
övre buken, dvs i pankreas (bukspottkörteln), levern/gallan, magsäcken eller
matstrupen.
Behandlingsresultaten av dessa cancerformer har inte utvecklats lika väl som för
många andra cancerrelaterade sjukdomar. En förklaring är att ”våra” s jukdomar
inte har prioriterats när forskningsanslag har fördelats. En av föreningens
uppgifter är att förändra detta!
Erfarenheten från andra patientföreningar visar att en stark och aktiv patient
förening, som bl. a. driver opinionsfrågor, leder till förbättrad vård och förbättrade
behandlingsresultat inte minst pga ökade anslag till forskning.
Föreningens röst och verksamhet ska göra skillnad för direkt och indirekt
drabbade och i vården!

PALEMA verkar enligt stadgarna för att:
• erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet till patienter
och närstående som själva varit/är i samma situation.
• främja att lokalföreningar bildas i Sverige.
• informera om de cancersjukdomar föreningen företräder, och deras följder.
• påverka sjukvårdens beslutsfattare för att uppnå hög prioritet för
dessa sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
• anskaffa pengar för att främja forskning, utveckling och utbildning
som ligger i linje med föreningens ändamål.

Vad kan vi göra för dig?
Svensk cancersjukvård håller hög klass. Likväl finns ett stort behov av en
patientförening där dina behov och erfarenheter av att ha eller ha haft cancer i
övre buken, och där närstående kan mötas på ett mer personligt plan. Exempel är:
• Vi stödjer kontaktverksamhet mellan drabbade och närstående i syfte
att dela erfarenheter och stötta dem som är/har varit i samma situation.
• Vi utbildar stödpersoner, som genom sin erfarenhet och kompetens av
våra sjukdomar vill arbeta både individuellt och med grupper.
• Vi har en sluten Facebookgrupp i syfte att underlätta kontakter.
• Vi ger synpunkter på våra sjukdomars vårdprogram i syfte att lyfta
fram patientperspektivet och därmed påverka till en ännu bättre vård.
• Vi genomför informationsmöten där PALEMAs medlemmar och
professionen möts.
• Vi finns representerade i cancersjukvårdens utvecklingsgrupper
som rör våra sjukdomar.
• Vi erbjuder en hemsida, www.palema.org, med relevanta och
aktuella länkar mm.

Vad kan du göra för oss?
• Ditt medlemskap i föreningen är viktigt eftersom det ger oss legitimitet
att påverka sjukvårdens beslutsfattare. Många medlemmar gör oss
starkare. Mer information om föreningen och anmälan om medlemskap
hittar du på www.palema.org.
• Det finns också möjlighet för dig att engagera dig i frågor
som stödjer vårt ändamål.
• Vill du aktivt bidra i vårt arbete kontakta PALEMA
via hemsidan.

Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för personer som har, eller
har haft, cancer i PAnkreas (bukspottkörtel), Lever/galla, MAgsäck/matstrupe,
för närstående och/eller andra som ansluter sig till föreningens målsättningar.
PALEMAs ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård och livssituation
för drabbade inom vår målgrupp.
PALEMA är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden.
PALEMA ingår i Nätverket mot cancer, NMC, som är en nationell samarbetsorganisation
för cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige.
PALEMA samverkar både praktiskt och övergripande med t ex Regionala
Cancercentrum (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
läkare/kontaktsjuksköterskor, Cancerfonden m fl.
Vill du bli medlem i PALEMA eller få mer information, besök gärna vår hemsida
på www.palema.org
Vill du stödja verksamheten – ge gärna ett bidrag!
Använd BG 588-5785 eller vår hemsida.
Välkommen som medlem!
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Ditt medlemskap är viktigt! Många medlemmar gör oss starkare!

