
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt mål är att sprida glädje, men jag 

har också en mer allvarlig uppgift:  

Att vi pratar om organdonation! 

Du får gärna ta med mig hem eller 

sätta mig på ett nytt ställe på din väg 

så att andra kan hitta mig. Dela gärna 

en bild av mig på Facebook eller 

Instagram med hashtaggen 

#riksforbundetcystiskfibros. 

Denna är gjord av:  
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Riksförbundet Cystisk Fibros tycker att 

det är väldigt viktigt att du berättar för 

dina nära och kära om din inställning 

till organdonation. Registrera dig gärna 

i donationsregistret. 

Flera personer med cystisk fibros 

kommer till en punkt då 

organtransplantation är enda utvägen 

för att överleva. 

Läs mer på vår hemsida: www.rfcf.se
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