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Patientforeningen Netværk Modermærkekræft (NeMo) 
Netværk Modermærkekræft (NeMo) er en landsdækkende patientforening 
baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, som i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse og deres lokalafdelinger rundt om i landet, yder støtte og vej-
ledning til modermærkekræft-patienter og deres pårørende. 
 
Patientforeningen NeMo’s formål 
Kræftens Bekæmpelse står for et omfattende arbejde for kræftramte og 
deres pårørende – herunder også modermærkekræftramte. Med udgangs-
punkt i konkrete erfaringer med og kendskab til modermærkekræft, er 
målsætningen for NeMo desuden at 

 Yde støtte til nuværende og tidligere modermærkekræftramte – såvel 
patienter som pårørende 

 Synliggøre behandlingsmuligheder for modermærkekræft blandt 
patienter og pårørende 

 Øge offentlighedens viden om modermærkekræft.   

 Forbedre modermærkekræftramtes vilkår og rettigheder. 
 
Helt centralt for NeMo er arbejdet med at skabe kontakt mellem mennesker 

- såvel tidligere som nuværende modermærkekræftpatienter og kender en 

konkret situation f.eks i forhold til tanker og følelser,  til behandlings-

muligheder og senfølger eller til kontakt med behandlingssystemet. 

 
Møder for modermærkekræftramte 
Som en del af NeMo’s formål om at yde støtte til modermærkekræftramte, 
er der jævnligt arrangementer rundt om i landet, hvor patienter og 
pårørende, der har modermærkekræft inde på livet, kan mødes med 
ligesindede. Møderne giver mulighed for at dele tanker, viden og erfaringer 
med andre og herigennem lære af hvordan de ”genvinder troen på livet og 
kontrollen over hverdagen”  
 
 
Foredragsarrangementer 
NeMo afholder også foredragsarrangementer, hvor oplægsholdere inviteres 
til at tale om emner, der er vedkommende for modermærkekræftpatienter 
og deres pårørende. Disse arrangementer giver f.eks mulighed for at lytte 
og stille spørgsmål til eksperterne og herigennem få bedre viden om syg-
dommen og dens behandlingsmuligheder eller bedre forståelse for, hvad 
der kan gøres for at afhjælpe eventueller bivirkninger eller psykiske 
konsekvenser. 

NeMo’s møder og foredragsarrangementerne bliver annonceret på 
foreningens hjemmeside, www.modermaerkekraeft.dk, samt på andre ”sociale 
medier” (se nedenfor). Arrangementerne foregår som oftest i Kræftens 
Bekæmpelse’s rådgivninger rundt om i landet.   
 
 
Mød modermærkekræftramte via sociale medier 
Mange, der rammes af modermærkekræft, har behov for at søge viden om 
sygdommen og dens behandlingsmuligheder samt at få svar på konkrete, 
måske følelsesrelaterede, personlige spørgsmål. Og nogle ønsker endog at 
være anonym. Dette er meget normalt og helt forståeligt. Til hjælp for alle 
disse personer, er der for tiden to ”sociale medier”, som modermærkekræft-
ramte med fordel kan gøre brug af 

 Cancerforum: Kræftens Bekæmpelse’s online mødested, hvor 
kræftpatienter og pårørende kan møde andre i samme situation. Herunder 
bl.a. en gruppe for modermærkekræftramte: www.cancer.dk/NeMo-cancerforum 

 Facebook: Lukket Facebook gruppe kaldet ”Modermærkekræft” hvor alle 
med interesse i modermærkekræft deler tanker og udveksler erfaringer 
med hinanden: www.modermaerkekraeft.dk/facebook   

 
Det skal bemærkes, at disse sociale medier ikke hører under NeMo, men at 
NeMo bl.a. anvender disse til at annoncere kommende aktiviteter.  
 
 
Bliv medlem i NeMo 
NeMo er til for alle, som har modermærkekræft inde på livet, men som andre 
frivilligt baserede foreninger, er NeMo afhængig af støtte fra frivillige og 
betalende medlemmer. Jo flere frivillige og medlemmer, des flere relevante 
arrangementer for dig og jo mere opmærksomhed om sygdommen generelt.  
 
Hvis du i tillæg til et eventuelt medlemskab af Kræftens Bekæmpelse også 
ønsker at støtte op om NeMo, kan du melde dig ind via NeMo’s hjemmeside. 
Kontingentet er kun 150kr om året (for medlemsåret 2014). 
 
Fordele ved at være medlem af NeMo omfatter bl.a. 

 Regelmæssige nyheder vedr. modermærkekræft og NeMo’s aktiviteter. 

 Medlemsrabat i forbindelse med NeMo-arrangementer med eventuelle  
tilmeldingsgebyrer. 

 Mulighed for at deltage i og være aktiv omkring NeMo’s  arrangementer.  

 Stemmeret på den årlige generalforsamling og opstilling til bestyrelsen. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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