
Odense den 13. november 2019 
Kære Medlemmer 
 
Det er med glæde at vi kan fortælle at Patientforeningen Modermærkekræft har søgt og fået bevilget 
penge til at etablere temadage for unge familier ramt af modermærkekræft, samt til at få etableret en 
lokalafdeling af vores forening på Bornholm. Pengene er bevilget fra aktivitetspuljen, Sundheds- og 
Ældreministeriets udlodningsmidler 2019. 
 
Bornholm 
Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling på Bornholm og forventer at vi i løbet af januar 
måned kan invitere til møde for alle interesserede, patienter og pårørende på Bornholm. Vi vil gerne give 
modermærkekræft patienter og deres pårørende mulighed for at kunne mødes.  
Vi har erfaring for, at vi som patientgruppe og som pårørende til modermærkekræftpatienter, har behov 
for at mødes med andre i samme situation. Det er nogle gange vigtigt at kunne spejle sig i andre – og ikke 
føle sig ved siden af.  
Vi glæder os til at mødes med mange patienter og pårørende på Bornholm i januar. Der sendes invitation 
ud inden jul. 
 
 
Unge familier ramt af modermærkekræft 
I Patientforeningen Modermærkekræft kan vi se at vi får mange yngre medlemmer, hvilket passer med at 
der bliver flere og flere yngre mennesker der får diagnosen modermærkekræft. 
 
Vi synes det er en voldsom diagnose at få som ung / yngre. Måske har man stiftet familie – har fået børn og 
livet er næsten lige begyndt. 
Vi vil gerne give denne gruppe af familier nogle gode redskaber til at kunne håndtere, tackle denne 
livssituation. 
 
Men – vi har brug for input fra jer, de unge familier. Hvad kunne I bruge af redskaber? Hvad mangler I at få 
snakket om – at få mere viden om? 
Det kunne være: 
Viden om hvilke økonomiske hjælpemuligheder der er? 
Hvem kan give og hvor kan man gå hen og få hjælp?  
Hvordan snakker vi med vore børn?  
Hvordan holder vi fast i at være et par? 
Hvordan klarer vi det når ???? 
 
Ja, det er jer unge familier som kan stille spørgsmålene, og det er os der kan lave en dag hvor vi i fællesskab 
kan få input, gode snakke og i fællesskab komme lidt videre.  
 
Har I lyst til at komme med input til et dagsprogram, så send nogle ord til os – vi vil invitere til en god dag 
inden sommerferien 2020. 
 
Ring 2336 8049 eller læg en besked på mail formand@modermaerkekraeft.dk  -  med jeres ønsker. 
 
Venlig hilsen 
Lene Ottesen 
Formand 
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