DATUM
2017-11-15
ÄMNE:
Uppdragsbeskrivning,
medlemsföreläsare

UNG CANCER,
UPPDRAGSBESKRIVNING
MEDLEMSFÖRELÄSARE,
2018

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
ungcancer.se

DATUM
2017-11-15
ÄMNE:
Uppdragsbeskrivning,
medlemsföreläsare

Uppdragsbeskrivning för rollen som
medlemsföreläsare
Ett av Ung Cancers viktigaste uppdrag är att informera
om hur det är att leva med eller nära cancer. Vi vill ersätta
rädsla och fördomar med kunskap. Vi vill ha ett samhälle
där samtal om cancer inte är tabu. Vi vill ha ett samhälle
där alla unga vuxna cancerberörda får stöd, tröst och gemenskap. Tillsammans ger vi unga vuxna vuxna en röst.
Ett av Ung Cancers viktigaste verktyg för att uppnå detta är
våra föreläsningar. Under 2018 växlar vi upp det här arbetet genom att medlemmar över hela landet föreläser i Ung
Cancers regi.

Uppdrag
Som medlemsföreläsare har du två olika roller. Dels så ska
du föreläsa och berätta om din historia och dina erfarenheter. Den andra delen handlar om att representera Ung
Cancer. Ung Cancers föreläsningar berör primärt tre områden; sjukhus, skolor och företag. Det kan även bli aktuellt
att föreläsa vid andra tillfällen som exempelvis pärldagar
eller konferenser.

Sjukhus
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Alla unga vuxna cancerberörda som kommer i kontakt med
sjukvården ska få information om Ung Cancer. Genom
vårdföreläsningarna vill vi öka kunskapen om Ung Cancers
verksamhet bland vårdpersonalen så att de sen kan
informera Ung Cancers målgrupp. En annan viktig del
under vårdföreläsningarna är också att lyfta din historia och
på så sätt öka kunskapen om hur det är att vara ung vuxen
cancerberörd i allmänhet men inom sjukvården i synnerhet.
På sjukhus driver vi också våra påverkansfrågor. Det kan
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exempelvis vara att informera vårdpersonalen om att prata
sex och fertilitet eller informera om hur sjukvården kan bli
bättre på att lindra cancerbaksmällan.

Skolor

Ung Cancers skolföreläsningar kretsade tidigare kring
gymnasieskolor där vi informerade om cancer som sjukdom
och hur det är att vara ung vuxen cancerberörd. Under 2018
kommer vi lägga fokus på föreläsningar på universitet och
högskolor. Här ligger tyngdpunkten på att informera om
hur det är att leva med eller nära cancer som ung vuxen. Det
kommer också handla om att informera om Ung Cancers
verksamhet så att de unga vuxna som är i målgruppen får
kännedom om organisationens arbete och stöd.

Företag

På Ung Cancers företagsföreläsningar ligger fokus på att
informera om hur det är att leva med eller nära cancer.
Fokus ligger även att berätta för företag hur de kan engagera sig och stötta Ung Cancers arbete.

Föreläsningsverktyg
Till den del i uppdraget som föreläsare som handlar om att
representera Ung Cancer finns det färdiga föreläsningar.
Föreläsningarna finns lagrade på internet och är skapade i
presentationsprogrammet Prezi (www.prezi.com). Du kan
även själv skapa egna föreläsningar på vårt gemensamma
konto på Prezi men också väva ihop din egen föreläsning
med de färdiga Ung Cancer-föreläsningarna.

Bokning av föreläsningar
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Förhoppningen är att alla medlemsföreläsare ska föreläsa
minst fem gånger under 2018. Ung Cancers personal har
huvudansvaret för bokningarna av föreläsningarna. Det
innebär att vi hör av oss till sjukhus, skolor och företag för
att försöka boka en föreläsning. När vi bokar föreläsningar
kommer vi alltid göra det i dialog med dig som föreläsare.
Det innebär att vi alltid stämmer av med dig om det känns
okej för dig att föreläsa och att tiden fungerar. Även om
personal på Ung Cancer har huvudansvaret för att boka
föreläsningar får du mer än gärna själv boka föreläsningar.
Innan du gör detta stämmer du av med personal på Ung
Cancer så det ryms inom budget för ditt uppdrag.
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Kostnader
Ung Cancer ersätter dig med 1500kr före skatt för varje
föreläsning. Ung Cancer står också för matkostnader vid
föreläsningen. När det gäller resa och boende är tanken att
bokaren alltid står för den kostnaden. Om bokaren inte står
för detta så står Ung Cancer för resa och boende förutsatt
att Ung Cancer anser att det ändå är värt att genomföra
föreläsningen.

Kontaktuppgifter
På Ung Cancers kontor är det Ante Nordqvist, medlemsansvarig, som har huvudansvar för föreläsningarna. Han
nås på ante@ungcancer.se eller på 070 765 63 26.
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