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Uppförandekod Bröstcancerförbundet 
Bakgrund 
För att uppfylla kraven i Giva Sveriges kvalitetskod ska Bröstcancerförbundet ha en uppförandekod 
som tar utgångspunkt i vår vision, värderingar, ändamål och mål. Förväntningarna på styrelse, 
anställda och volontärer då de representerar organisationen ska framgå. Uppförandekoden ska 
publiceras på webben. 
 

Uppförandekod i Bröstcancerförbundet 
Bröstcancerförbundet är en ideell förening med 33 anslutna bröstcancerföreningar och nära 11 000 
medlemmar. Förbundet bildades 1982 och är Sverige enda intresseorganisation som fokuserar 
enbart på bröstcancer. Bröstcancerförbundet finansierar patientnära forskning, ger stöd och 
rehabilitering och driver opinion för en jämlik bröstcancervård. Bröstcancerförbundet arbetar lokalt, 
nationellt, nordiskt och europeiskt.  
 

Våra ändamål 
Bröstcancerförbundet har som uppgift att 

• Genom insamlade medel bidra till patientnära bröstcancerforskning och utveckling 

• Ge stöd och rehabilitering till bröstcancerdrabbad och deras nästrående 

• Informera om bröstcancer och bilda opinion i bröstcancerfrågor 
 

Bröstcancerförbundet ska speciellt verka för 
• Tidig upptäckt av bröstcancer 

• Att alla får bästa kända behandling och terapi 

• Alas rätt till rehabilitering 

• God palliativ vård i rätt tid 

• Psykosocialt stöd till drabbade och närstående 

• Preventiva åtgärder och utbildning 

• Internationell samverkan 
 

Vision, mission och medlemslöfte 
Bröstcancerförbundets vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer. 
Förbundets mission är att alla i Sverige ska ha rät till bästa kända bröstcancervård. 
Vårt medlemslöfte är att ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. 
 

Grundläggande förhållningssätt 
Bröstcancerförbundets och dess medlemsföreningars arbete ska präglas av en demokratisk och 

humanistisk människosyn grundad i uppfattningen om alla människors lika värde. Denna värdering 

skall genomsyra beteendet hos förbundets medarbetare, förtroendevalda, volontärer och andra 

personer som vi har samarbete med. 
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• Bröstcancerförbundet sköter bokföring och redovisning enligt svensk lagstiftning. 

• Bröstcancerförbundet accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga 
förmåner eller ersättningar till förmån för verksamheten eller anställd och/eller för 
ekonomisk vinning. 

• Bröstcancerförbundet bedriver verksamhet som ansvarstagande samhällsmedborgare och 
stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. 

• Bröstcancerförbundet ska inte särbehandla individer på grund av könstillhörighet, religion, 
ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller 
etniskt ursprung. 

• Hot, våld, mobbning eller trakasserier får inte förkomma i någon del av verksamheten. 
Ledningen ansvarar för att vidta omedelbara åtgärder om ovan ej följs. 

• Bröstcancerförbundet ska bemöta medlemmar, givare och allmänhet med öppenhet och 
respekt. 

• Bröstcancerförbundet har styrdokument som reglerar hur vi på ett respektfullt sätt 
kommunicerar med bild och text i vår marknadsföring. 

 
Bröstcancerförbundets förtroendevalda, medarbetare och volontärer ansvarar alla för att denna 
uppförandekod efterlevs 
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Beslutad av styrelsen den 26-27 juni 2020 


