Det är svårt att föreställa sig livet
efter diagnosen.
Svenska hjärntumörföreningen finns till för att stödja dig
som drabbats av en hjärntumör och dina närstående.
Vi hjälper till att skapa kontakt mellan människor. Att dela
tankar, känslor och erfarenheter med andra i samma
situation kan göra det lättare att leva med sjukdomen.
Vi arrangerar träffar och föreläsningar om aktuella
teman och vi bidrar med information som kan hjälpa och
stötta. I detta arbete spelar våra lokala föreningar en
viktig roll. Därför jobbar vi också hårt för att fler föreningar
ska kunna startas lokalt runt om i landet.
Tillsammans försöker vi påverka vården och omsorgen
så att livssituationen för dig och dina anhöriga ska bli så bra
det bara går. Vi bidrar också till att forskningen, för att hitta
botemedel, hela tiden går framåt.
Mer om oss hittar du på hjarntumorforeningen.se

Välkommen att
bli medlem i Svenska
hjärntumörföreningen!
Gör så här för att bli medlem

Ge ditt bidrag

Du kan bli medlem via vår hemsida eller
genom att betala in medlemsavgiften på
vårt bankgiro 5845-7276. Avgiften är
150 kr för enskild person och 300 kr för
hel familj boende på samma adress.

Svenska hjärntumörföreningen är en helt
ideell organisation. Vi behöver ditt stöd
för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi
tar tacksamt emot ditt bidrag genom en
gåva. Bankgiro 5845-7276. Ange ditt
namn och kontaktuppgifter: mailadress,
postadress och telefon.

Fyll också i följande uppgifter:
• Förnamn och efternamn
• E-mailadress
• Postadress
• Telefonnummer
• Berätta om du är patient (p), 		
närstående (n), vårdpersonal (v) eller
stödmedlem (s).
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Välkommen till
Hjärntumörföreningen!
Vi kan mötas, stödja
och påverka.

Kontaktuppgifter: facebook.com/hjarntumorforeningen. Mail: kansli@hjarntumorforeningen.se
Postadress: Hjärntumörföreningen, Box 542, 101 30 Stockholm
www.hjarntumorforeningen.se

